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EDITORIAL

Ademenit de personalitatea neperisabilă a 
poetului şi, ca mulţi alţii, de misterul neelucidat încă al 
exilării sale, scriitorul austriac Christoph Ransmayr 
grefează fantezia proprie pe viaţa şi opera poetului 
în romanul  Ultima lume  (ed. Univers 1996).  Se 
spune că autorul ar fi vrut să rescrie  Metamorfozele 
, doar că, din alchimia imaginaţiei a rezultat altceva. 
Personajul Cotta, plecat în căutarea  manuscriselor 
neterminate sau presupus distruse  chiar de autor, 
găseşte în „oraşul de fier” o lume înafara civilizaţiei 
în care caută urme şi răspunsuri. Ca o paranteză, 
descrierea procesiunii desfăşurată de barbari între 
zidurile Tomisului,  la finele unui aprilie atemporal, 
acea noapte de carnaval  depăşind imagini desprinse 
parcă din tablourile lui Hieronymus Bosch, face să 
pălească prezentul penibil din acelaşi areal.

Asupra controversatei expresii „carmen et 
error”(poezie şi eroare), autorul tuşează cu talent 
argumentele sale, peste variantele mult comentate, 
eroarea rămânând cu toate acestea doar la nivel de 
speculaţie. Poetul, căzut deja în dizgraţie, scrierile 
considerate imorale fiindu-i cenzurate, în mod 
paradoxal devine foarte cunoscut: „căci acum 
până şi vânzătorii de lozuri, negustorii de peşte şi 
de limonadă, cămătarii şi analfabeţii îi cunoşteau 
numele…. Adică el deveni popular… îşi scimbase 
acum cercurile în care evolua… era invitat în case 
în care abia dacă s-ar fi aflat cărţi, ci în schimb statui 
de marmură,candelabre scumpe, jaguari în lanţuri. 
În asemenea case nu locuia doar societatea bună, ci 
societatea celor de la putere”

Păcatul major însă, scânteia care a detonat 
acumulările anterioare , ar fi fost eroarea de a nu 
fi respectat canonul plecăciunii (genuflexiunii) în 
faţa împăratului, la inaugurarea Stadionului Celor 
Şapte Refugii, „cel mai mare dar făcut de imperator 
Romei”, gest urmat de un discurs provocator. 
Dar împăratul nu era atent, poate chiar moţăia. 
Evenimentele aveau să-i fie relatate ulterior, în 
detaliu. Şi cum acest roman se plasează înafara 
spaţiului şi timpului, avem să ne amintim puţin de 
istoria noastră nu prea îndepărtată. Un gest neglijent 
al împăratului, absorbit de alt peisaj, ar fi decis 
exilul. Un gest al mâinii interpretat de un „prezident 
de comisie”: „curtea nu avea nevoie de fraze întrgi 
şi de judecăţi duse până la capăt”. Gestul a fost 

astfel tradus prin: ,,Scoateţi-l de aici.Afară din ochii 
mei. Departe de ochii împăratui însă însemna – la 
capătul lumii. Şi capătul lumii era Tomis”. Gestul 
acesta al mâinii, pe care şi noi l-am trăit… 

Farmecul romanului se ridică însă mult 
deasupra acestor speculaţii. După Ransmayr, poetul 
ar fi fost un vrăjitor, metamorfozat în final într-un 
copac. „Nimănui nu-i rămâne propria făptură”

Tot relaţia om natură traversează şi romanul 
lui Vintilă Horia Dumnezeu s-a născut în exil  
(ed. Anastasia 1999) doar că la el primează sacrul. 
Femeia getă Dochia, care îl îngrijeşte, crescută în 
cultul lui Zamolxe, îndulceşte suferinţa poetului 
roman după paradisul pierdut, facându-l să 
descopere  legături cu teoriile deja cunoscute ale 
lui Pitagora. Astfel, după Vintilă Horia, eroarea 
ar fi constat în legăturile poetului cu cercuri 
neopitagoreice de la Roma, interzise de Augustus. 
Practicarea divinaţiilor asupra viitorului Romei, dar 
mai ales asupra succesiunii la tron,  fiind subiecte 
extrem de sensibile pentru împarat. Apoi, călătoria 
iniţiatică la Poiana Mărului şi întâlnirea cu preotul 
dac, plus „povestea” grecului Theodor, ar fi produs 
o nouă metamorfoză în înţelegerea sinelui călăuzit 
în tainele religiei creştine.

Dar, de ce vânzătorii de lozuri? Când 
Ransmayr îl descrie pe Ovidiu decăzut printre 
vânzătorii de lozuri, îl plasează printre analfabeţi, 
sau ceva pe aproape. Să mai spunem că nici 
loteria nu mai este ce a fost. Apărută se pare încă 
din vremea lui Moise, efectele sale sunt vizibile 
din anul 200 î. Hr. când împăratul chinez Cheung 
Leung a folosit veniturile provenite din loterie 
pentru a construi Marele Zid Chinezesc. In Europa, 
loteria era cunoscută din vremea lui Iulius Cezar. In 
1753, a fost organizată o loterie pentru construirea 
British Museum. După ce în 1906 a fost înfiinţată 
la noi loteria de stat, cu banii câştigaţi se finanţează 
proiecte de infrastructură, iar în 1934, primul volum 
al lui Emil Cioran Pe culmile disperării, este 
finanţat tot cu venituri obţinute din loterie.

Printre ,,vânzătorii actuali de lozuri”, Ovidiu 
a devenit atât de popular, că nici nu se mai vede. 
Dar nu-i nimic, în dimensiunea sa, poetul are timp 
să aştepte.

Printre vânzătorii de lozuri

Ştefania Oproescu

De curând,circulă pe You Tube un filmuleţ  realizat cu o dronă rotindu-
se deasupra pieţei Ovidiu din Constanţa, după restaurarea acesteia. Efectul 
scenic, provoacă între cunoscători comentarii tehnice. Se cer informaţii despre 
tipul de dronă. Se apreciază apoi băncuţele din lemn, florile, dalele de granit. 
Nimic despre piesa majoră din centru. Statuia lui Ovidiu, ivită din mâinile 
lui Ettore Ferrari în 1887, având o copie fidelă în Piazza XX Settembrie din 
Sulmona. De fapt, căutam semnale care să-i marcheze naşterea, petrecută 
în 20 martie, anul 43 î.Hr.  Că n-am găsit, poate să fie doar din limitata mea 
întreprindere. Nu-i nimic, îmi spun, poetul are timp să aştepte. 
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8742. 3 ianuarie. Constat lipsa de apetit de a mai nota ceva 
în aceste însemnări. 1985 foarte sărac din acest punct de vedere. 
Multe gânduri s-au pierdut pentru totdeauna. Vidul e oglinda 
înţelepciunii complete.

8743. Constantin Călin supărat că n-am participat la 
serbările revistei Ateneu din decembrie, anul trecut. Lipsa mea de 
apetit pentru o viaţă literară pervertită.

8744. Anul acesta, petrecut sărbătorile de după revelion 
la socri, la Mândreşti. Prin sate, încă mai răzbate farmecul 
obiceiurilor de altădată.

8745. Ioana Em. Petrescu nu se lasă şi-mi dă replica la 
replica mea din Steaua. (În aceeaşi revistă, nr. 12/1985). Repetă 
aceleaşi vechi obsesii prin care-şi maschează neputinţa de a ieşi 
din sine. Diferenţa dintre felul meu de a polemiza şi al altora e că 
eu discut idei, cu toată liniştea, dar şi cu tensiunea de rigoare, pe 
când ceilalţi nu se pot abţine să nu jignească, după norma sesizată 
de Ralea în admirabila lui definiţie a inteligenţei, din 1935: 

inteligenţa adevărată înseamnă a nu confunda punctele de vedere.
8746. George Munteanu îmi trimite interviul propus de mine, răspunsurile sale fiind la înălţimea 

aşteptărilor. Să vedem ce revistă se va încumeta să-l publice. La Ateneu, nu mai îndrăznesc să-l 
propun. Am să încerc la Luceafărul. În scrisoare, George Munteanu apreciază că „replica” Ioanei Em. 
Petrescu din Steaua e o inflaţie de vorbe invidioase. Altminteri, e cazul să curm această „polemică” 
zadarnică.

8747. Ion Alex. Angheluş îmi mărturiseşte că, la Junimea, i s-a „sugerat” să scoată din cartea lui 
despre Eminescu toate paginile cu referinţe la George Munteanu, iar în ce mă priveşte, să lase numai 
pe cele cu accente critice. Amuzant, dacă nu ar fi grotesc!

8748. În nr. 13/1986 din Tribuna clujeană, Adrian Marino scrie o cronică de idei la cartea 
mea Eminescu – Dialectica stilului. Mă scuteşte pe mine de a mai polemiza în Ardeal. Ca de 
obicei, Marino e foarte atent şi m-a atenţionat chiar el de apariţia articolului. Cu marea lui erudiţie 
„ideocritică”, Marino se străduieşte să surprindă mecanismul „metodei” mele de a face critică, 
încadrând-o în mişcarea modernă europeană a dialecticii parte/întreg. Totuşi, mi se pare prea adâncit 
în propria metodologie şi emite părerea că metoda poate fi despărţită de rezultatele punerii ei la treabă. 
Preocupat, aşadar, de „schelărie”, el lasă în plan secund noutatea adusă de mine în reinterpretarea 
operei lui Eminescu. Există, altfel spus, un viciu al criticii cu metodă, după cum rivalul său, Nicolae 
Manolescu, suferă de un viciu al impresionismului critic.

8749. Scrisoare de la Constantin Călin. Îmi mărturiseşte că se află într-un mic război cu ai săi 
colegi de redacţie. Acum e „pe val” George Genoiu, care e hotărât să supravegheze cu vigilenţă la 
linia „dreaptă” a revistei. Citind scrisoarea, Angheluş mă sfătuieşte să trimit interviul cu Edgar Papu, 
proaspăt realizat, pe adresa lui George Genoiu. În perspectiva că voi avea mai mult de câştigat în 
viitor! Nu-l ascult şi-l trimit tot lui Constantin Călin.

8750. 3 martie. Primesc vestea despre moartea lui Vasile Bostaca, bărbatul cu care a fost 
recăsătorită, în ultimii peste 15 ani, mama. Vârsta: 76 de ani. Cancer la pancreas. S-a chinuit, bietul, 
vreo doi ani.  În vremea din urmă, fetele şi un fecior al bătrânului s-au repezit asupra mamei s-o alunge 
din locuinţă, deşi sunt căsătoriţi legal.

8751. Nimic nu maschează mai bine declinul cuiva decât gloria.
8752. Nici un gând nu pare sincer dincolo de iubire şi de ură.
8753. Cât de săraci suntem dacă ne rămâne atât de puţin loc pentru un strop de generozitate!
8754. Probleme de cenzură cu interviul trimis la Ateneu. Constantin Călin îmi spune să am 

răbdare. Sau să încerc în altă parte.
8755. Nici o reacţie la revista Luceafărul, după ce am trimis o copie a interviului luat lui George 

Munteanu. Tot mai sufocantă atmosfera în cultura noastră.
8756. Greaţa lui Sartre poartă, incontestabil, pecetea personalităţii autorului, dar nu iese din 

maniera secolului. Condamnată a rămâne o operă mediocră.
8757. „Neutralitate” ontologică nu înseamnă lipsă de orientare, cum cred filosofii angajaţi 

politic.
8758. 1986 a fost declarat Anul Internaţional al Păcii. Dar cum se face că toate guvernele se 

laudă că vor pacea, însă continuă să se înarmeze?
8759. Popoarele sărace sunt sortite robiei şi pieirii.
8760. 26-28 martie, la Bucureşti. La Cartea Românească şi la Eminescu, sunt asigurat că voi 

intra în planul editorial la anul! Ca să nu zic La anul şi la mulţi ani! Nici nu ne dăm seama câtă 
corupţie există în edituri. Dacă treci de cenzură, apoi trebuie să intri în graţiile redactorilor şi şefilor 
cu „atenţii”, altfel eşti condamnat la amânarea la nesfârşit din Procesul lui Kafka.

8761. Filosofii sunt străluciţi atunci când îi combat pe alţii. Când trec la ei înşişi, nu mai sunt 
aşa de convingători. Se pregătesc să creeze motive altora ca să combată.

8762. Dacă nu există armonie în fiinţa mea – spune Lamparia –, cum ar putea să existe între 
mine şi ceilalţi? 

8763. Suntem tentaţi să notăm numai nefericirile. Fericirea nu cunoaşte scrisul.
8764. Niciodată poporul român n-a fost în mai mare primejdie ca astăzi. Aceasta vine din faptul 

că şi-a pierdut forţa morală. Ea venea de departe, din fiinţa ţăranului român, care, însă, a fost mutilată 
î
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replica mea din 
aceleaşi vechi obsesii prin care-şi maschează neputinţa de a ieşi 
din sine. Diferenţa dintre felul meu de a polemiza şi al altora e că 
eu discut idei, cu toată liniştea, dar şi cu tensiunea de rigoare, pe 
când ceilalţi nu se pot abţine să nu jignească, după norma sesizată 
de Ralea în admirabila lui definiţie a inteligenţei, din 1935: 

Theodor Codreanu

în epoca modernă, pentru ca socialismul să i-o 
răpească definitiv prin lichidarea condiţiei de 
„clasă”. Morala a dispărut şi din cultură, poate 
ultimul bastion de rezistenţă. Oriunde te-ai 
duce, nu poţi face nimic pe merit, ci doar prin 
mituire. I-am spus toate astea lui Edgar Papu, la 
ultima descindere în Bucureşti. El îmi întăreşte 
impresia şi-mi atrage atenţia că boala corupţiei 
s-a infiltrat în români mai întâi în „elite”, fie ele 
politice sau culturale. Prin 1916, Ştefan Zeletin a 
publicat o cărţulie care a supărat pe mulţi: În ţara 
măgarilor. Însemnări. Zeletin constata aceleaşi 
lucruri de care mă plâng eu astăzi. Nenorocirea 
e că s-au măgărit până şi ţăranii! Citeam undeva 
că indienii sunt cei mai cinstiţi oameni de pe 
pământ. Judecătorul W. Durant spunea că a 
judecat în India sute de procese în care dreptatea, 
libertatea, viaţa unor oameni ar fi depins de o 
minciună, dar n-a întâlnit aşa ceva.

8765. Există o cunoaştere rea, aceea 
că, neexistând Dumnezeu, totul este permis, 
după norma lui Ivan Karamazov. De aceea, cei 
„deştepţi” se grăbesc să stoarcă de la viaţă tot ce 
li se pare că e permis.

8766. 6-12 aprilie 1986. la Cluj-Napoca, 
membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de 
limbă şi literatură română. Preşedinta comisiei 
este Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

8767. Pentru prima oară la Cluj-Napoca. 
Două oraşe distincte: unul vechi şi altul nou, din 
blocuri familiare în toată ţara. Fireşte, de preferat 
cel vechi.

8768. Seară la Adrian Marino, în 
strada Rákoczi 72. Impresionat de biblioteca 
impozantă. Foarte amabilă Lidia Bote, soţia 
amfitrionului, autoare a unor cercetări privind 
simbolismul românesc. Marino e un om voinic, 
înalt, cu o faţă osoasă şi hotărâtă. Stă de vorbă 
plimbându-se de colo-colo, dând impresia unei 
agitaţii care contrastează cu masivitatea trupului. 
Îşi aminteşte de cei 15 ani de tăcere, de anii 
puşcăriei, de piatra de temelie pe care a pus-o 
G. Călinescu în construcţia personalităţii sale. În 
pofida scriiturii sale adesea aride, Marino e un 
colos şi de nelinişti acoperite arhitectural de o 
erudiţie înspăimântătoare. Spune că a biruit viaţa 
literară românească detestând-o şi căutând să-
şi asigure o platoşă de apărare în exterior, prin 
relaţii internaţionale solide. Aşa a reuşit să-şi 
creeze o bibliografie, peste hotare, care o întrece 
cu mult pe cea din ţară. Cărţile lui sunt traduse şi 
apreciate nu doar în Europa, ci până în Japonia. 
Între alţii, îl condamnă pe Blaga că n-a ştiut să 
profite în anii de diplomaţie pentru a-şi impune 
filosofia în Europa. Vede aici un defect grav al 
intelectualului român. E mândru că şi-a învins 
complexul de moldovean, că s-a bătut pe toate 
fronturile şi că a învins. Îmi bate din nou obrazul 
că sunt prea „moldovean” şi că nu-i sictiresc pe 
cei de la Junimea, de la Cartea Românească şi de 
la Editura Eminescu, pe unde îmi zac cărţile şi 
sunt dus cu minciuna. Marino se află, desigur, în 
apogeul carierei sale. La plecare, mă invită să-mi 
aleg din biblioteca lui o carte care-mi lipseşte.

8769. Prilej de a sta de vorbă cu doamna 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Încântată să mă 
cunoască, îmi mărturiseşte că mi-a citit cartea 
despre Eminescu şi că este entuziasmată de ea. 
Totuşi, întâmpinarea se transformă repede într-un 
reproş. Dumneata – îmi zice – nu te-ai învrednicit 
să-mi propui lucrarea pentru un doctorat, dar 
ieşeanul V.C., cu inepţiile lui, da. Fireşte că 
l-am refuzat! Aş putea primi reproşul ca pe o 
consolare, dar mă abţin, fiindcă situaţia îmi apare 
veselă. Îi răspund doamnei că e nevoie de un 
dosar şi nu-mi arde să mă închin pe la diverşi 



10033www.oglindaliterara.ro

î

De aici, începe supravieţuirea. Ritmurile vieţii se estompează. Poate şi gândul, deşi e mai limpede ca 
oricând.

8781. Mama încă trăieşte şocul „moştenirii” soţului decedat. Bătrânul îşi luase toate măsurile 
de a fi el supravieţuitorul.

8782. 22 aprilie. A murit Mircea Eliade. Ce-i va rezerva viitorul imediat în România?
8783. Este limpede că nimic din ceea ce există în act nu poate fi reprodus în cuvinte. De aici 

ideea lui H. Poincaré că noi lucrăm numai cu ipoteze. Şi încă le preferăm pe cele mai comode. Nu 
există repetiţie pură. 

8784. Teoriile sunt ficţiunile ştiinţei.
8785. Consemnez aici, cu mare mâhnire, degradarea sănătăţii lui Ion Alex. Angheluş. Ba e 

înhămat la un proces interminabil cu fosta soţie. Am mers la Vaslui cu el, ca martor, într-o poveste mai 
grea decât cea prin care am trecut eu. O agonie cu viitor imprevizibil. Iarăşi se dovedeşte cât de puţin 
ne organizăm viaţa în datele raţiunii.

8786. Dacă în artă se admiră ficţiunile (pe ce temei?), în ştiinţă se judecă teoriile (pe ce temei?). 
Trecem nepăsători pe lângă ce au comun.

8787. Ficţiunea şi teoria nu sunt ele însele adevăruri, ci doar căi spre adevăr, adică încercări. 
Dar scriitorii, ca şi oamenii de ştiinţă, se iluzionează, bunăoară, că arta (respectiv, teoria) este ea însăşi 
o „realitate”. Necunoscătorii iau totdeauna lucrurile drept ceea ce nu sunt. Acesta e viciul gratuităţii.

8788. H. Poincaré: „Savantul nu trebuie să-şi interzică mai mult metaforele decât şi le interzice 
poetul; dar el trebuie să ştie cât valorează acestea”. Exact ca şi poetul.

8789. Erudiţia – nevoia de autoritate a gândirii.
8790. Când te uiţi la oamenii din jurul tău, îţi dai seama că nu mai este nici o salvare. Popoarele 

bolnave sunt sortite dispariţiei.
8791. 1 Mai 1986. Chişinăul face propagandă de un retorism deşănţat împotriva românismului. 

O piesă de teatru, la televiziune, despre „revolta” de la Tatar-Bunar din 1924 face elogiul sovietizării 
Basarabiei prin intermediul prezenţei lui Henri Barbusse la procesul celor arestaţi. Politica României 
„regale” n-a fi fost ruptă din rai, dar e limpede că slavismul a profitat de conjunctură spre a instiga o 
liotă de alogeni şi de rătăciţi spre revendicări moscovite. Starea de sărăcie economică actuală ar putea 
favoriza un fenomen similar în Ardeal şi mie lucrurile deja nu-mi miros a bine. Singurul nostru avantaj 
e că Ungaria nu-i Rusia. Incapacitatea politicienilor noştri de a gospodări ţara, spectrul foametei care 
ne ameninţă an de an, atâtea frustrări de tot soiul, în mijlocul unei propagande naive şi iresponsabile 
până la demenţă şi absurd, toate acestea pun în real pericol fiinţa românească, aflată în 1918 în faţa 
unei mari Renaşteri3.

8792. 3 mai. Cu câteva zile în urmă, s-a produs catastrofa nucleară de la Cernobâl, din Uniunea 
Sovietică, în partea ucraineană. Este limpede că nu mai e nevoie de nici un război nuclear. Un 
teritoriu european imens cunoaşte creşterea alarmantă a radioactivităţii. În dezolarea noastră psihică 
şi economică, este exact ceea ce mai lipsea. Mă întreb dacă poate exista vreun argument pentru 
politicienii de azi care să-i trezească din iresponsabilitatea faţă de destinul planetei. Realitatea arată că 
nu poate exista imbold pentru vreo trezire. Trăim într-o civilizaţie hărăzită unei autodistrugeri lente, 
până la una brutală.

8793. Suprema libertate a omului e de a trăi conform naturii sale. Dar oamenii au făcut ca natura 
însăşi să nu mai fie liberă. Pot fi satisfăcuţi: au ajuns s-o „cucerească”. E o izbândă care atestă infinita 
mizerie narcisiacă a omului, cea care-l frustrează de libertate.

8794. 5 mai. Astăzi, gradul de radiaţie a crescut alarmant. Chiar şi simţurile sunt deformate ca 
de o miasmă indefinită. Trupul meu este un aparat fin şi a recepţionat imediat modificările din mediu. 
De altfel, şi visele au devenit neobişnuite, regizate de nevăzutul radiaţiilor.

8795. 7 mai. Echipa Steaua câştigă Cupa Campionilor europeni la fotbal, chiar la Barcelona 
acasă, după un final dramatic, în urma unei remarcabile parade a portarului Helmuth Duckadam.

8796. Piaţa Comună pune restricţii la importurile de alimente din ţările afectate de explozia 
de la Cernobâl. Nimeni nu pune însă problema salvării planetei. Statele cheltuiesc enorm pentru 
înarmare, dar mai nimic pentru protejarea vieţii.

8797. Piaţa Comună a aprobat restricţiile până la 31 mai. Agenţia TASS protestează împotriva 
„propagandei” din Occident pe marginea efectelor exploziei de la Cernobâl. Suntem asiguraţi că pe 
11 mai situaţia s-a îmbunătăţit, la Cernobâl fiind doar 0,34 miliroentgeni, iar la Kiev, 0,32. Obiectivele 
majore pe care şi le-au propus sovieticii sunt: să repună în funcţiune centrala şi să refacă solul Ucrainei 
apt pentru viaţă. Dar urmările pe termen lung?

8798. Îmi place critica lui Mircea Martin, un spirit temeinic, cu bun simţ al observaţiei.
8799. Se intră în istorie mai lesne prin rău decât prin facerea binelui. Cernobâl era o localitate cu 

totul neînsemnată până la catastrofa nucleară. Acum că locul e pustiu, rămâne în memoria umanităţii. 
El n-a fost când era, el e când nu e, vorba poetului.

8800. Va putea învăţa omenirea ceva de la Cernobâl? Dar de la Hiroshima a învăţat? Hidoşenia 
faptei din urmă a stat în scopul premeditat. Cernobâl poate fi asimilat cu un accident nefericit. Două 
experienţe la antipod, dar cu consecinţe similare. Nimeni nu poate garanta că accidentele pot fi evitate, 
cu atât mai mult cu cât tehnologiile nucleare deja au intrat în faza de îmbătrânire, de stereotipie care 
adoarme, volens-nolens, vigilenţa umană. Accidentele, de aceea, se vor înmulţi, aşa cum se înmulţesc 
cele rutiere pe măsură ce se perfecţionează tehnologia automobilistică. Vezi şi distrugerea navetei 
spaţiale americane. Acestea sunt semne pe care oamenii, în trufia lor, nu le pricep. Începem să fim 
sufocaţi de inutilul care se erijează în util şi asta ne va duce la pierzanie. Maxima lumii a devenit, nu 
doar pentru un individ, după noi potopul. Văd clipa când Pământul va intra în rândul surorilor ei din 
sistemul solar, o planetă fără viaţă.

8801. Omul – această fiară veşnic flămândă.
8802. Percepem efectul oglinzii, niciodată oglinda în sine. Oglinda orbeşte.
8803. Kant a dat lovitura de graţie conştiinţei-oglindă. I-a descoperit neputinţa în faţa lucrului 

în sine. Victoria lui este victoria săbiei care taie nordul gordian. S-a purtat ca un strateg de geniu: un 
Alexandru Macedon creând imperiul filosofiei.

mahări din partid, şi nici nu văd cu ce m-ar face 
mai deştept un titlu de doctor. A, dumneata eşti 
prea eminescian în toate! Dar de trimis articole 
la „Revista de istorie şi teorie literară”, asta 
o poţi face. Doamna Buşulenga răspunde de 
publicaţie. Îi spun că deja am trimis vreo două 
studii la redacţie, cu ceva timp în urmă, dar nici o 
reacţie pozitivă. Mi le ceruse Dan C. Mihăilescu, 
însă acesta mi-a dat de ştire că Nicolae Florescu 
ar fi strâmbat din nas. Situaţie ambiguă, am spus, 
fiindcă nu ştiu a cui e adevărata strâmbătură din 
nas. Ăştia se ceartă toată ziua ca ţiganii! remarcă 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Promite că rezolvă 
încurcătura de îndată ce ajunge la Bucureşti. 
Apoi mă somează să-mi fac dosar de intrare în 
Uniunea Scriitorilor, zicând că e prima care-mi 
va da recomandare2.

8770. Tot la Cluj fac cunoştinţă cu 
prozatorul Eugen Lumezianu. E profesor la un 
liceu din Constanţa. Şi el e în comisia olimpiadei. 
Un tip simpatic, cu alură de Don Juan, inimă 
largă, generos şi afabil, deşi puţin superficial. E 
obsedat de ideea unei „Mafii” scriitoriceşti din 
Provincie care să contracareze Mafiile capitalei, 
acele grupări care se ceartă la vedere şi care trag 
toate beneficiile breslei pe turta lor. Aici îi dau 
dreptate. Dar Provincia, îi spun, e alcătuită, la 
rându-i, din sucursale ale celor din Capitală. Aşa 
e, recunoaşte. Criticii din Provincie abia aşteaptă 
semnalul dat de Manolescu, în România literară, 
spre a lua poziţie pro sau contra unei cărţi. Mai 
slabă e gruparea de la Luceafărul (cu Mihai 
Ungheanu în frunte), care posedă puţin sprijin la 
periferie.

8771. Marea surpriză, însă, la Cluj-
Napoca mi-o oferă prezenţa Ioanei Em. Petrescu, 
vicepreşedintă a Comisiei Naţionale alături de alt 
clujean, Mircea Muthu. Îmi face cunoştinţă cu 
ea taman doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
mustăcind în sine, fiindcă ştia de polemica aprigă 
dintre noi. Ioana Em. Petrescu e o brunetă de 
statură mijlocie, bine făcută, deşi trecută binişor 
de prima tinereţe. Mi-a întins mâna, roşindu-i-se 
vârful nasului, şi, pe neaşteptate, îmi mărturiseşte: 
Ai scris o carte foarte bună, domnule Codreanu! 
Încurcate mai sunt căile Domnului! Iar eu i-am 
spus că, de fapt, noi reprezentăm noul val în 
eminescologie şi sunt uimit că o nepotrivire de 
opinii a generat atâta polemică zadarnică. A fost 
momentul de „împăcăciune”!

8772. Un omuleţ la locul lui este Mircea 
Muthu, prietenos, informat, băiat de viaţă, 
care ştie multe bancuri. Ştie şi carte de cultură 
bizantină, îndeobşte.

8773. Spiritul fanariot din capitală şi din 
Iaşi n-a contaminat decisiv Ardealul, deşi semne 
au început să se ivească.. Aici, românismul e 
ameninţat, în schimb, de maghiarism – agresiv, 
gregar, necruţător.

8774. Mintea pustie – înceţoşare a 
oglinzilor.

8775. Ne credem sfinţi şi dăm vina pe 
aproapele nostru.

8776. Cei vechi n-au greşit zicând că 
purtăm, mai departe, păcatele părinţilor. Ne 
putem elibera numai prin spirit.

8777. Enigma enigmelor continuă să 
rămână răul. Drama e că nu-l vedem în noi, ci 
numai în alţii.

8778. Izvorul răului este dorinţa necurmată 
a omului de a nu ieşi în pierdere.

8779. În faţa răului, indiferenţa pare 
soluţia cea mai bună. Iluzie, de vreme ce până 
şi indiferenţa este creaţia răului, deşi credem 
contrariul.

8780. Pe nesimţite am trecut de 40 de ani. (continuare în nr. viitor)
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din Rusciuc, era vorbitor de română. Nu numai că a primit scrisori în 
această limbă, dar a vorbit în limba română cu liderul evreimii române, 
doctorul Adolphe Stern, în cursul vizitei acestuia în Palestina în anul 
1913. În memoriile sale, Adolphe Stern povesteşte şi despre doi elevi 
ai şcolii agricole ”Mikveh Israel”, care i s-au adresat în limba română 
într-una din coloniile agricole din Palestina, unde veniseră să petreacă 
sărbătoarea de Pesach (Paştele evreiesc). Faptul i-a produs atât 
mirare, cât şi bucurie. Trebuie să menţionăm şi influenţa folclorului 
românesc în rândul populaţiei evreieşti din Palestina, transmisă tot 
prin intermediul acestor imigranţi, de exemplul dansul ”Hora”, care 
a păstrat acest nume, precum şi pătrunderea unor cuvinte româneşti în 
limba ebraică modernă.

Limba română a continuat să fie folosită de imigranţi evrei în 
Palestina în perioada mandatului britanic. Numărul evreilor români 
imigraţi în Palestina a crescut. A fost întemeiată şi o asociaţie a 
evreilor originari din România (respectiv din toate provinciile din 
România Mare), ”Hithachduth Oley Romanyah” (=Uniunea Olimilor/ 
Imigranţilor Evrei din România în Ereţ Israel). Mărturii interesante 
despre folosirea limbii române în rândul imigranţilor evrei români 
din Palestina mandatară apar şi în scrieri literare, precum romanul 
”Mesia poate să aștepte” de I. Ludo (publicat de el în România în anul 
1934 după o vizită în Palestina mandatară), precum şi în memoriile 
actorului N. Stroe, intitulate ”Alo!!! Vă povestește Stroe”, apărute la 
Tel Aviv în anul 1978 (autorul vizitase Palestina mandatară în cadrul 
unui turneu teatral, iar trupa în care era membru prezentase spectacole 
în limba română la Tel Aviv şi Haifa în anii 30). Camera de Comerţ 
Româno-Palestiniană a editat două publicaţii cu caracter economic în 
limba română, ”Buletinul Camerei de Comerţ Româno-Palestiniană” 
(1934-1938) şi ”Informatorul” (1937). Aceste două publicaţii au apărut 
la Bucureşti, dar au fost difuzate şi în Palestina. În mod paralel, la 
Haifa a apărut revista economică în limba română ”Palestina: organ 
independent de informaţiuni, pentru strângerea relaţiunilor comerciale 
şi financiare dintre România şi Palestina”, în două numere, în anul 
1935. În mod paralel, a fost construită Biserica Ortodoxă Română 
la Ierusalim, care a funcţionat (şi funcţionează) ca reprezentanţă a 
Patriarhiei României în Ţara Sfântă şi cămin pentru pelerinii creştini 
ortodocşi români veniţi în vizită la Locurile Sfinte. În timpul celui 
de al doilea război mondial, clădirea ei a fost ocupată de autorităţile 
mandatare britanice, fiind folosită de postul de radio BBC pentru 
transmiterea programelor în limba română.

Astăzi există un aşezământ românesc creştin şi la Jericho, pe 
teritoriul Autonomiei Palestiniene. Cu această ocazie menţionăm 
prezenţa unor vizitatori români creştini în Palestina, în secolul al 19-
lea şi prima jumătate a secolului al 20-lea. Unii dintre ei au venit în 
ţara Sfântă ca pelerini dornici să se roage la Locurile Sfinte, să facă 
hagialâc şi să capete titlul de ”hagiu”, iar alţii atraşi de miracolul 
Orientului. Desigur, aceşti oameni au vorbit limba română cu unii 
dintre interlocutorii lor locali. Printre aceşti călători au fost şi scriitori 
importanţi, care au scris asupra călătoriei lor, în limba română, precum 
Dimitrie Bolintineanu (”Călătorie în Palestina şi Egipt”), Gala Galaction 
(”Scrisori către Simforoza”, scrise chiar în Țara Sfântă), Dumitru 
Stăniloaie, Vasile Stanciu, Alexandru Sahia. Menţionăm și întemeierea 
unui consulat românesc în Palestina mandatară, la Ierusalim. Unul 
dintre consulii români care au funcţionat în acest oraş, Marcu Beza, a 
publicat două cărţi, ”Pe tărâmuri biblice” (1934) şi ”Urme româneşti 
în Orient” (1935), care oferă mărturii asupra limbii şi culturii române 
în Palestina. La sfârşitul perioadei mandatare, o delegaţie parlamentară 
română în care erau membri – printre alţii – C. I. Parhon, Gala 
Galaction, Elisabeta Luca, A. Dascălu a vizitat Palestina, fiind primită 
de lideri sionişti de stânga ai populaţiei evreieşti, printre care Aharon 
Cohen, basarabean care a vorbit cu ei în limba română. El povesteşte 
despre acest lucru în memoriile lui, scrise în limba ebraică. Tot spre 
sfârşitul perioadei mandatare, în anul 1947, organizaţia ”Hithachduth 
Oley Romanyah” a început să publice un buletin bilingv în ebraică 
şi română, intitulat ”Buletin informativ”, destinat noilor imigranţi, al 
căror număr crescuse.

Vorbind despre pelerini români la Locurile Sfinte, trebuie să 
menţionăm faptul că în anii 70 Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim 
a publicat o revistă, ”Învierea”, iar astăzi, când numărul turiştilor-
pelerini români a crescut şi vizitează bazarul arab din Ierusalim, unii 
negustori arabi au învăţat o românească minimală necesară comerţului 
de târguială. Am observat acest lucru în mai multe rânduri, atunci când 
am condus prieteni prin Oraşul Vechi al Ierusalimului.

După întemeierea statului Israel (1948), numărul imigranţilor 
evrei originari din România a crescut simţitor în mod treptat. Un val de 
imigranţi a fost la sfârşitul anilor 40 şi începutul anilor 50 ; alt val la 

Ziua Limbii Române m-a făcut să mă gândesc la o temă 
relativ puţin prezentată în publicaţii: situaţia limbii române în Israel. 
Intelectuali români consideră pe vorbitorii de română din Israel ca 
pe o parte a Diasporei româneşti, deşi observă un anumit specific. 
Naţionalişti evrei vorbesc despre ei ca despre ceva diferit, o parte a 
poporului evreu şi nu a poporului român, deşi recunosc faptul că în 
Israel există o pluralitate de limbi, cel puţin în mod temporar. Unii, 
extremişti, merg mai departe afirmând că urează tuturor limbilor 
vorbite în Israel (inclusiv limbii române) să dispară cât mai curând, să 
fie înlocuite de limba ebraică, după principiul uniformist: ”un popor, 
o limbă”. Nu pot accepta această concepţie extremistă şi totodată 
vulgară, primejdioasă gândirii intelectuale contemporane: dacă ea a 
avut un rol în perioada ”războiului limbilor”, contribuind la renaşterea 
limbii ebraice ca limbă vorbită, astăzi ea este complect depăşită.

Dreptul fiecărui om să vorbească orice limbă vrea, în primul 
rând limba lui maternă. Nimic nu poate răsuna mai frumos decât în 
limba neuitată a mamei. Şi adaug: patria unui scriitor este limba în 
care gândeşte, vorbeşte şi scrie. Indiferent cărei etnii şi religii aparţine, 
indiferent în ce ţară locuieşte. Nu numai atât: este dreptul lui nu numai 
să păstreze şi să cultive limba lui maternă, ci să o şi transmită copiilor 
şi nepoţilor săi. Aceştia vor putea astfel nu numai să o folosească, ci şi 
să păstreze cultura părinţilor şi bunicilor, care este o parte a propriei 
lor culturi, alături de cultura ţării în care locuiesc. Identificarea 
lingvistică şi culturală dublă este importantă, în special în perioada 
contemporană, în care oameni au trecut - şi trec – dintr-o ţară într-alta. 
”Străine, noi locuim o singură patrie, lumea”, spunea un filosof grec. 
Plurilingvismul este important totdeauna. Îmi amintesc un proverb 
latin, pe care îl traduc: ”Câte limbi vorbeşti, de atâtea ori eşti om”.

Numărul actual al vorbitorilor de limba română în Israel este 
apreciat la circa 200.000 persoane. Nimeni nu cunoaşte numărul lor 
exact: desigur, această cifră include şi persoane care înţeleg limba 
română în mod parţial, fără a putea să o vorbească în mod curent. În 
urmă cu câteva decenii, se afirma că numărul evreilor din România 
imigraţi în Israel ar fi fost de circa 400.000 persoane. Cifră neoficială 
şi aproximativă, neverificabilă, vehiculată de activişti politici din 
interese diferite, dar care, în mod relativ, arată numărul imigranţilor 
evrei din România în Israel şi răspândirea limbii române în această 
ţară. Dar limba română există şi este folosită în ”Ereţ Israel”, respectiv 
în ”Ţara Sfântă” sau ”Palestina” încă din perioada otomană. Nu ştim 
dacă vizitatorii şi imigranţii evrei din Moldova şi Valahia în Palestina 
în secolele 16-18 şi în prima jumătate a secolului al 19-lea vorbeau 
limba română între ei, dar nu este exclus ca unii să o fi cunoscut, 
după cum nu este exclus ca printre călugării creştini de la mănăstirile 
închinate Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim să fi fost şi 
vorbitori de română, care să fi folosit această limbă pentru a comunica 
între ei.

Ceea ce ştim cu precizie este că limba română a fost folosită în 
”Ereţ Israel” în ultimele decenii ale secolului al 19-lea, odată cu prima 
imigrare modernă a evreilor din România în această ţară. Dovadă este 
prezenţa unor scrisori în limba română, unele trimise din România, 
altele din coloniile evreieşti populate de evrei din România (Rosh 
Pinah, Samarin/Zikhron Yaakov, Rishon-le-Zion) în arhiva şcolii 
agricole ”Mikveh Israel” de lângă Yaffo. Asemenea scrisori erau trimise 
de părinţii elevilor ”români” directorului acestei şcoli. Şcoala agricolă 
”Mikveh Israel” a fost întemeiată în anul 1870 de către organizaţia 
”Alliance Israélite Universelle”, iar coloniile agricole menţionate au 
fost întemeiate de evrei din România în anul 1882.

În eseul ”Două măsuri” (1898), scriitorul Moise RONETTI-
ROMAN povesteşte despre doi dintre aceşti agricultori evrei din 
Palestina, tată şi fiu, la circa 16 ani după instalarea în această ţară, 
veniţi la expoziţia agricolă de la Berlin. Cei doi erau îmbrăcaţi turceşte, 
dar vorbeau între ei pe româneşte şi s-au arătat bucuroşi să afle ce 
este nou în România, cu care se identificau. Desigur că şi elevii şcolii 
”Mikveh Israel” originari din România vorbeau româneşte între ei, 
precum şi cu unii dintre profesori, de asemenea originari din România. 
Unul dintre directorii şcolii, Samuel Loupo (1902-1913), originar 

Limba Română 
în Israel

Limba Română 
în Israel

Lucian- Zeev Herşcovici (Israel)
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Se spune că era odată în Sarmizegetusa un om atât de înţelept, încât 
putea desluşi mersul vremii din bătaia vântului, lucirea stelelor şi hârjoneala 
norilor, că pricepea şoaptele vieţii din ciripitul păsărelelor, din parfumul 
florilor şi din dulcele freamăt al apelor şi că fără greş îşi cunoştea semenii 
din gândurile de-abia încolţite în cugetele acestora.

Iar faima-i peste mări şi ţări nu era întrecută decât de bunătatea inimii 
lui şi de extrema simplitate a vieţii lui de zi cu zi. Căci din bordeiul său doar 
cu un prici, o masă şubredă şi un cuptor cam într-o rână, nimeni nu pleca 
cu traista goală, ci ploaia caldă a înţelepciunii sale fără odihnă şi fără hotar 
cădea peste sărac şi peste bogat, peste smerit şi peste îngâmfat, tot astfel 
cum soarele se dăruieşte şi celor buni şi celor răi...

Şi iată că într-o zi înţeleptul este vizitat de un înger. Pesemne că 
faima lui ajunsese până la ceruri, iar Dumnezeu era tare curios să ştie în ce 
ape se scaldă acest fără pereche muritor, care – iată – zi de zi şi ceas de ceas 
ciupeşte din slava ce doar Lui I se cuvine.

Iar îngerul, după ce dădu o raită prin această localitate la fel de 
proaspătă şi curată ca izvoarele din jur, ajunse de îndată la uşa larg deschisă 
ziua şi noaptea a bordeiului, intră, privi simplitatea tulburător îngreunată 
de aromele smocurilor de flori proaspete şi uscate şi-l întrebă de-a dreptul 
pe înţelept: „Este adevărat că poţi citi şi înţelege toate acele semne care 
constituie o taină de nepătruns pentru ceilalţi muritori?” „Cu voia Domnului, 
aşa este”, răspunse el cu umilinţă. „Dar poţi tu şti chiar negânditul şi 
inexistentul?” l-a întrebat din nou îngerul. Şi înţeleptul i-a răspuns: „Aşa 
ceva este cu putinţă doar la Atoatefăcător. Căci El este dumnezeirea cu 
esenţialitatea ei in actu, adică acea forţă fără egal animată de voinţă şi 
iubire, prin care nefiinţa devine fiinţă, plinul ia locul golului, armonia alungă 
pentru totdeauna haosul şi negânditul îmbracă veşmintelegânditului. Şi tot 
cu voia Marelui Arhitect, unii dintre muritori cunosc harul îndumnezeirii, 
acea stare de inspiraţie şi revelaţie care in potentia se cheamă o perpetuă 
năzuinţă înspre perfecţiunea divină şi a cărei dulceaţă poate fi savurată doar 
de sufletele ce-şi toarnă nectarul credinţei în cupele cuvintelor smulse din 
inimi, pe care mai apoi fără cusur le rânduiesc, precum scrierile de preţ 
dintr-o bibliotecă, în rugăciuni şi planuri cuminţi de viitor. Îndumnezeirea 
este statornic ascendentă, iar dumnezeirea, întrucât este însăşi desăvârşirea 
şi înaltul-înalturilor, îşi arată bunăvoinţa faţă de creaţiune, în mod deosebit 
faţă de om, prin picăturile de eternitate care sunt aduse pe Pământ de ploaia 
fără istov a efemerităţii...”

Mulţumit de cele aflate, Domnul a lungit zilele înţeleptului atât de 
mult, încât el, după retragerea dintre oameni într-o peşteră din munţi, a putut 
să-i încredinţeze pe semeni de iminenta coborâre pe Pământ a Mântuitorului, 
iar pe poporul din care făcea parte l-a binecuvântat cu nesecate bogăţii 
materiale şi spirituale, de a devenit la acea vreme înaintemergător între 
popoarele lumii, admirat de unii, invidiat de alţii, piatră de încercare pentru 

grosul istoricilor din zilele noastre. 
...Iar noi, locuitorii de azi ai 

acestei guri de rai, suntem nu numai 
beneficiarii unei istorii mustind de 
inestimabile contribuţii la edificarea 
culturii şi civilizaţiei universale (ex. 
venerabilele Tăbliţe de4 la Tărtăria, 
cu mult mai vechi decât toate scrierile 
cunoscute până în clipa de faţă), ci şi 
a limbii pe care o vorbim – cea mai 
măreaţă catedrală spirituală a românilor 
din totdeauna şi de pretutindeni, smulsă 
cu forcepsul geniului colectiv din 
pântecele veşniciei, în care au oficiat 
atâţia preoţi curaţi ai acestui neam, unii 
(bunăoara aşa ca Eminescu) până la 
sacrificiul suprem!

Căci limba fiecărui popor este deodată leagănul şi hrana mereu vie a 
gândirii sale (gândirea este cu putinţă în şi prin cuvinte), precum şi regalul 
vehicul de comunicare cu ceilalţi, altfel spus de interacţiune cu divinitatea 
şi cu semenii.

Cu atât mai mult în cazul românilor, care prin graiul lor străbun au 
fost întâii cuceritori mesianici ai Romei antice devenită imperială şi care 
în vremurile de cumpănă ce au urmat pentru ei şi provinciile locuite de 
ei, au făcut din limbă maica acestor locuri bântuite de nenumărate urgii şi 
suferinţe, dar şi de curajul răbdării şi al speranţei de mai bine.

Iar ea, ca o adevărată mamă grijulie şi iubitoare, i-a strâns şi continuă 
să-i strângă în braţe pe toţi vorbitorii graiului românesc, chiar şi pe aceia 
care o necinstesc prin manelizare şi nevrednice împrumuturi din alte limbi, 
pentru că braţele ei sunt mai duioase ca tradiţiile, mai mătăsoase ca apele 
îmbelşugate ale Dunării şi mai viguroase ca piatra caldă a Carpaţilor.

Tocmai de-aceea, călăuziţi fără greş de maica limbă pe drumurile 
întortocheate ale destinului istoric, românii din trecut şi-au croit tainice 
poteci peste munţi şi ape spre inima şi simţirea fraţilor din celelalte 
provincii, contribuind din plin în acest chip la admirabila unitate a limbii 
lor, o limbă care şi-a mărit farmecul prin dulceaţa subdialectelor, şi punând 
în evidenţă ceea ce constituie adevăratul miracol al acestui popor, după cum 
ne înştiinţează distinsul cărturar Neagu Djuvara în a sa O scurtă istorie a 
românilor (pag. 116): Dacă mai toate celelalte state europene s-au constituit 
pe baza unei istorii comune, România este „singura ţară mare din Europa 
a cărei unitate e exclusiv întemeiată pe limbă (de altfel, pe vremuri chiar 
cuvântul limbă era sinonim cu neam sau popor)”!

George Petrovai

sfârşitul anilor 50 şi prima jumătate a anilor 60; un al treilea val în anii 
70-80. Aceste valuri de imigranţi au dus la extinderea folosirii limbii 
române. Printre imigranţi erau mulţi evrei românizaţi lingvistic, între 
ei fiind ziarişti, scriitori, artişti, istorici, medici, ingineri, profesori, 
rabini. Unii dintre aceşti oameni au continuat să scrie în limba română. 
Statul Israel însuşi a fost interesat în dialog cu noii imigranţi în limba 
vorbită de aceştia, în unele cazuri româna fiind unica limbă vorbită de 
ei în mod curent.

Au apărut numeroase publicaţii în limba română, de la cotidiene 
şi reviste literare până la publicaţii oficiale propagandistice de stat 
prezentatoare ale ţării şi reviste sau broşuri publicate de partide politice. 
Au apărut numeroase cărţi de literatură beletristică, atât proză, cât şi 
poezie şi teatru. De asemenea, au apărut lucrări de istorie a evreilor din 
România, unele în limba română, altele în limba ebraică, dar folosind 
bibliografie în limba română. De asemenea, au apărut dicţionare 
româno-ebraice şi ebraico-române, iar unele cărţi religioase (de 
rugăciune) cu traducere în limba română au fost reeditate. Imigranţii 
evrei din România învăţau limba ebraică cu explicaţii în limba lor de 
bază, româna. A fost făcută chiar o afirmaţie că în Israel apare – în 
medie – o carte în limba română pe săptămână. Nu vrem să ne referim 
la această afirmaţie pe care nu o putem verifica. ”Carte” putea fi o 
simplă broşură politică, religioasă sau memorială la decesul cuiva, 
plătită de familie, sau un ghid local destinat imigranţilor în căutare de 
lucru, în câteva zeci de pagini, uneori chiar bilingvă română-ebraică 
sau română-idiş. Cu toate acestea, apăreau şi romane, volume de 

poezii, cărţi care tratau teme de istorie şi memorialistică.
Din cauza izolării de România a comunităţii imigranţilor, 

limba română din Israel a devenit o limbă stagnantă, la fel ca şi alte 
limbi vorbite de originari din alte ţări, păstrând un caracter arhaic şi 
introducând neologisme din limba ebraică, unele dintre ele cuvinte 
internaţionale ebraizate. Contactul cu limba română vorbită şi scrisă 
din România era redus din motive politice. În privinţa operelor literare 
publicate în Israel, multe dintre ele reflectau teme evreieşti sau general-
iudaice, teme evreo-române şi teme israeliene. Aceste cărţi nu puteau 
pătrunde în România, ca şi cărţile publicate de românii din Diaspora. 
Din aceste motive, a fost creat un nou termen, ”literatura israeliană 
de limba română”. Termenul a fost propus de scriitoarea ebraică Anda 
Amir (originară din Basarabia) şi de scriitorul şi documentaristul 
istoric (”istoriograful”) Israel Bar-Avi (1915-1974), care se numise 
Doré Wertenstein în România şi întemeiase Cenaclul Literar ”Menora” 
la Ierusalim. Acest cenaclu, care a publicat numeroase cărţi şi broşuri, 
precum şi un buletin informativ, a funcţionat în perioada 1958-1974, 
până la decesul fondatorului lui. La începutul anilor 60 a funcţionat 
şi editura ”Montăureanu”, care a publicat atât cărţi originale în limba 
română, cât şi traduceri din diferite limbi, care nu puteau apărea în 
România comunistă. Difuzarea cărţilor în limba română era făcută de 
librăriile ”Lepac” din Tel Aviv şi ”Haiflepac” de la Haifa: era vorba în 
special despre cărţi importate din România, dar şi despre unele cărţi 
publicate în Israel.

Limba ce-o vorbim – cea mai măreaţă 
catedrală a românilor

(continuare în nr. viitor)
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cu referiri la compozitori otomani. Este 
considerată de specialişti prima lucrare 
ştiinţifică dedicată muzicii, la turci. 
Cantemir discută şi despre curentele/ 
tematici, cu exemple în care redă notele/ 
gamele. La sistemul lui de note a folosit 
litere/ cifre arabe, readucând/ introducând  
în circuitul artistic melodii orientale 
din secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea. 
Sistemul lui de notare (destul de greoi) a 
fost utilizat până la mijlocul secolului al 
XIX-lea. Mulţi compozitori Occidentali 
au folosit informaţiile din cartea lui 
Cantemir (ex.: Christof Willibald Gluck – 
în opera Peregrinii din Mecca, Wolfgang 
Amadeus Mozart – în opera Răpirea din 
serai ş.a.). În final, o selecţie de melodii/ 
compoziţii de diferite tipuri, dar şi 20 de 
creaţii proprii. Concret, autorul a inclus în 
carte 450 de piese instrumentale – peşrev şi semâ-î (partea 1) şi 345 peşrevuri şi 
36 sâz semâi-uri (partea a 2-a). Să notăm că „peşrev” este o piesă instrumentală 
care deschide o compoziţie muzicală de anvergură, aidoma unei uverturi, iar semâî 

– variantă instrumentală, dar care provine dintr-o formă vocală 
omonimă. Cantemir a mai discutat despre: beste – piesă vocală 
de concert, adjem tarab – piesă de divertisment ş.a.

Revenind, pornind de la originile muzicii turceşti („unanim 
recunoscută a fi în modelele persane”), pas cu pas, cu exemple şi 
detalii (unele de natură muzicală, altele istorică/ literară), unde 
a considerat că este cazul autoarea face un studiu de interes 
despre felul în care a evoluat muzica turcească, influenţele pe 
care le-a „primit” dar şi cele pe care l-ea „oferit” muzicii clasice 
europene între secolele XVII-XX. Şi sunt subcapitole cu detalii 
despre lumea orientală în creaţia compozitorilor preclasici, 
muzica turcească în Europa „opriri” la curţile voievozilor noştri 
(de interes a fost pentru mine şi cel legat de interferenţele ale 
folclorului românesc şi turcesc), Levantul în viziune romantică, 
şcolile naţionale germană, maghiară, rusă, franceză, şi, desigur, 
şcoala românească şi muzica orientală etc.

În ce priveşte capitolul despre Dobrogea şi muzica turcă, 
cu „greutate” pentru subiectul dat este secţiunea despre folclorul 
dobrogean, cu interferenţele româno-turece, dar şi exemplele 
care pot fi sugestive şi pentru „profani”, dar mai ales pentru 

specialişti.
Sumarul cărţii, după Prefaţă şi Introducere: I. Premize istorice, sociale şi 

culturale (subcapitole: De la turcii „celeşti” la otomani, Interferenţe culturale, 
Muzica turcească clasică, Morfologia muzicii turceşti, Sintaxa muzicii turceşti), II. 
Influenţe ale muzicii tradiţionale turceşti în muzica clasică europeană între secolele 
XVII-XX – secţiunea cea mai cuprinzătoare, III. Dobrogea şi filonul muzical turc, 
şi, în final, Concluzii, Anexă: Dobrogea – o punte a relaţiilor muzicale româno-
turce, şi cuprinsul în limba engleză.

Pentru mine a fost o lectură interesantă, care mi-a oferit posibilitatea de a 
mă apropia mai mult de cum a evoluat muzica turcească, dar şi de modul în care a 
fost percepută şi la noi şi în Occident, şi cum a inter-relaţionat cu muzica apuseană.

Nejla Ali-Ionescu, Influenţe ale muzicii 
tradiţionale orientale-turceşti în muzica europeană, 
prefaţă de Liliana Rădulescu, Editura Ex-Ponto, 
Constanţa, 2012, (format A4) 248 p.

Ispita din sertar

 Alex Baron (pseudonimul literar al 
constănţeanului Alexandru Birou), propune un 
volum de „versuri necenzurate” pornind de la 
premiza (enunţată în cuvântul său introductiv) că 
„râsul este cea mai scurtă distanţă dintre oameni”, 
dar şi din dorinţa mărturisită de a nu „lăsa să se 
piardă glumele bune, povestirile ş.a.”.

 Textele lui Alex Baron sunt grupate în 
secţiunile: vol. I – Afaceri, Educative, Politică şi 
diplomaţie, Medicale, Sociale; vol. 2 – Cazone, 
Matrimoniale, Patriarhale, Rurale, Vârsta a 3-a. 

Să încheiem cu un fragment din „Ispita din sertar, cu care se sfârşeşte al 
doilea volum, şi care dă titlul celor două cărţi: „De când m-am pensionat/ Tot 
mai mulţi mă întrebară,/ Ce-am făcut atâta vreme/ Că nu mi-am găsit de treabă.” 
Şi, „motivându-şi” poate demersul, scrie cu umor: „Din păcate n-am găsit/… /O 
muncă de om cinstit”, şi… astfel, spune Alex Baron, „mă ţin de glume” şi… au 
rezultat şi aceste două volume.

Alex Baron, Ispita din sertar, vol. I-II, 134 + 166 p, Editura Next book, 
Constanţa, 2013

___________
1  Autoarea şi-a susţinut, în 2010, teza de doctorat cu această temă la 

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti.

Cu pasul, sufletul şi cartea 
prin Dobrogea

Influenţe ale muzicii tradiţionale orientale-turceşti
în muzica europeană

M-am apropiat de această carte1 nu ca un specialist în domeniul muzical, 
mai curând ca un „ascultător”, ca un cititor, din curiozitate, şi, între altele şi din 
dorinţa de a face o „paralelă” între modul în care s-au petrecut 
lucrurile în literatură/ poezie în ce priveşte legăturile noastre cu 
Înalta Poartă şi cum a fost în muzică.

Nu vom intra a intra în detalii şi alte consideraţii 
punctuale, din propriile cercetări/ lecturi  (întărite de discuţiile 
cu profesori de limba/ literatura turcă/ a popoarelor turce – 
între care Güner,  Akmolla, Emin Emel sau alţi turcologi cu o 
carte de vizită cunoscută – amintesc doar numele lui Mustafa 
Ali Mehmet, dar şi Agiemin Baubec), menţionând doar că 
între preocupările culturale/ literare, câte au fost la noi în sânul 
comunităţii musulmane, şi trendurile de la Istanbul nu se poate 
vorbi de o situare „up to date”, deşi legăturile s-au păstrat, mai 
bine sau mai greu, funcţie de epocă, mai ales în sensul că se căuta 
să se ştie ce se petrece în Turcia şi, cât s-a putut, de la caz la caz) şi 
cu mai puţină legătură cu subiectul nostru), în unele zone în care 
se vorbea în limba turcă, în special Crimeea. Autoarea, de altfel, 
abordează această „comunicare”, câtă a fost, în al treilea capitol, 
Dobrogea şi filonul muzical turc, la care ne vom referi spre final.

Aşadar, trecând peste scurtul capitol de consideraţii 
istorice (de la turcii „celeşti” la otomani, Expansiunea otomană, 
până la asaltul Vienei, din 1683, şi declinul puterii otomane), 
din capitolul I, de la subcapitolul Interferenţe culturale, începe o analiză despre 
modul în care era cunoscută (şi interesa) în Occident cultura turcă, şi pentru că, 
scrie autoarea, „Constantinopolul din cumpăna veacurilor XVII-XVIII era un 
centru spre care lumea privea cu un interes tot mai mare)”, şi pentru că la curtea 
sultanilor „strălucitoare, plină de pitoresc, exotic şi cosmopolitism”, se amestecau 
cu „vestigiile lumilor bizantină şi siriană – acum prăbuşite”, „ideile Orientului 
islamic şi curentele gândirii europene”, iar procesul de „inter-relaţionare” evolua 
fără dubiu. Însă asta, ţine să sublinieze Nejla Ali-Ionescu, nu trebuie să ducă la 
ideea că receptivitatea turcilor faţă de culturile altor popoare „denotă că producţiile 
lor materiale, culturale şi de artă, ca şi formele lor de organizare politică ori socială 
[…] ar fi rezultatul exclusiv al influenţelor străine”. Despre evoluţia literaturii 
turce, felul cum s-au schimbat lucrurile în timp, a scris pe larg Emin Emel2. 

Acest studiu, propriu zis, începe cu subcapitolul despre muzica turcească 
clasică, care s-a dezvoltat, cum scriu istoricii turci, cu precădere începând cu 
secolul al XVII-lea (din care s-au păstrat partiturile a 1007 de lucrări, 647 având 
compozitor necunoscut, celelalte fiind compuse de 96 de compozitori identificaţi), 
în care au strălucit nume ca Ali Ufkî(mai ales cu lucrări vocale) şi Kantemiroğlu 
Bey – Dimitrie Cantemir (mai ales cu piese instrumentale, de tilul peşrev şi saz 
semâi). 

Profesorul Mihai Maxim, directorul Centrului de studii Turce al Universităţii 
Bucureşti şi directorul Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la 
Istanbul, a subliniat că putem afirma, în baza datelor pe care le avem acum că 
deschiderea culturală a Turciei spre Occident nu a început, cum se spune azi, 
la 1718, când mare vizir a devenit Nevşehirli Ibrahim Paşa, ci după pacea de la 
Carlowitz (1699), şi, în mod simbolic, poate chiar în 1703, când Dimitrie Cantemir 
a prezentat tratatul său de muzică, în stil european, sultanului proeuropean Ahmed 
III, prin intermediul prietenului şi colegului de studii Rami Paşa, devenit mare vizir 
în acel an, după ce fusese negociator otoman, alături de Alexandru Mavrocordat, 
la Carlowitz.

Întrucât autoarea se ocupă în trecere, dată fiind cuprinderea largă a 
subiectului, de opera lui Cantemir, noi să detaliem, începând cu Tarifu ilmil musiki 
ala vêgni maksus/ Explicarea muzicii teoretice pe scurt (sau, în alte versiuni: 
Kitâbu ilm’i musikî ala vêghi maksus, Tarifu ilm’i musikî ala vêghi kurufat) (1700-
1704, scrisă în limba turcă) – tratatul de muzicologie al cărui manuscrisul autograf 
este în Biblioteca Institutului de Turcologie, Istanbul. Traducerea în română - 
Editura Muzicală, Bucureşti, 1973. Cantemir era considerat un interpret desăvârşit 
la instrumente orientale ca tanbur şi nei. Apoi să amintim Kitab-i-musiki/ Cartea 
muzicii (cu care Cantemir a intrat în istoria muzicală a Turciei, fiind considerat de 
mulţi fondator al muzicii laice, dar şi un savant care s-a ocupat de cea religioasă) – 
cuprinde un studiu al muzicii otomane laice/ religioase (cu discuţii despre importanţa 
muzicii religioase, dar şi influenţarea ei de către muzica bisericească bizantină), 

În această rubrică vom semnala, mai scurt sau mai cuprinzător, 
cărţi apărute la edituri dobrogene/ ale autorilor dobrogeni sau care au 
scris despre Dobrogea, pentru a le face, şi pe această cale, cunoscută 
apariţia. Parte dintre ele le-am semnalat şi în alte reviste, parte chiar în 
„Oglinda literară”. Intenţia este ca, prezentându-le în această formulă, 
compact, mai pe larg sau mai în puţine cuvinte, într-o rubrică dedicată, 
să contribuim la a arăta şi mai aproape de realitate care este imaginea 
fenomenului editorial/ literar/ cultural în Dobrogea.

Marius Chelaru
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Motto: „Dacă Dumnezeu va ajuta să 
apară întreaga Filocalie în românește, 

acest act va rămâne legat în mare 
măsură de numele Părintelui Arsenie 

Boca și de mișcarea religioasă pe 
care a trezit-o în jurul Mânăstirii 

de la Sâmbăta de Sus, pe cele mai 
autentice baze ale tradiției ortodoxe 

și cu mijloacele cele mai curate 
duhovnicești, ale învățăturii stăruitoare 

și ale dragostei de suflete” (D. 
Stăniloaie, vol. II, 1947)

   
   Emil Cioran se extaziase (pe 

bună dreptate!) de frumuseţea traducerii 
Filocaliei (vol I-IV, Sibiu, 1945-1948). 
La zece ani după apariţia primelor patru 

volume, călugărul Andrei Scrima vorbea de ele la Paris, într-un interviu 
publicat de pr. Oliver Clement. Dar abia după trei decenii oficialii comuniști 
au îngăduit publicarea următoarelor patru volume (Filocalia, vol. V-VIII, 
Bucureşti, 1976-1979). 

   Fără să știe nimic despre modul cum s-a tradus și tipărit întâi la 
Sibiu Filocalia, Cioran aducea laude în exclusivitate profesorului Dumitru 
Stăniloaie (1903-1993) pentru reuşita stilistică a traducerii. 

   În cripto-comunismul de după nouăzeci s-a început re-editarea 
primelor patru volume (în 1992, la  Editura Harisma) fără retipărirea 
prefeţelor ediției sibiene, ca nu cumva să fie menţionat numele Părintelui 
Arsenie Boca, (la vârsta de 25 de ani, traducătorul lui Ion Scăraru) şi, 
desigur, spre a fi ferită de difuzare adevărata istorie a traducerii Filocaliei, 
aşa cum apărea ea în deceniul al patrulea povestită de profesorul Stăniloaie, 
care-l desemnase în 1947 pe starețul de la Mânăstirea Brâncoveanu 
„ctitor de frunte al Filocaliei românești” (vezi prefața volumului II). După 
decembrie1989, teologul Stăniloaie îşi amintea într-un interviu că faimosul 
stareț de la Sâmbăta de Sus stătea la Sibiu, “luni de zile”, la el, ceea ce notase 
şi în prefaţa volumului III, unde a mai precizat că primele patru volume ale 
Filocaliei au apărut datorită “stăruinţei Părintelui Arsenie, care a stat lângă 
mine [începând din iarna anului 1943-1944] tot timpul traducerii” (vezi D. 
Stăniloaie, “Cuvânt înainte” în Filocalia, vol. III, Sibiu, 1948). 

   După căderea comunismului profesorul Stăniloaie îşi aminteşte de 
puternica personalitate a starețului de la Mânăstirea Brâncoveanu care a 
“reînviat cu viaţa şi cu propăvăduirea sa duhul Filocaliei în viaţa religioasă 
a poporului nostru” (D. Stăniloaie, op. cit.). Bărânul teolog îl descrie pe 
Părintele Arsenie care i-a dat „necontenit imbold” să traducă primele patru 
volume ale Filocaliei ca pe un om care “avea ceva atractiv, puternic”, și 
care impresiona “prin forma hotărâtă a lui de a fi. Era un dar al lui. Parcă era 
o piatră, o stâncă” (D. Stăniloaie, interviu acordat după 1990). Profesorul 
de mistică Nichifor Crainic (1889-1972) al cărui curs îl continuase (pentru 
un an) la Facultatea de Teologie din București este descris de Stăniloaie 
prin opoziţie cu starețul Arsenie, ca un om “foarte deschis, comunicativ” 
(ibid.).  Apropierea dintre cei doi i-a venit în minte probabil chiar din 
perioada  (decembrie 1944-martie 1945) în care starețul de la Sâmbăta de 
Sus îl ascunsese pe Nichifor Crainic (membru al Academiei Române) în 
vila mitropolitului Bălan din incinta mânăstirii.  

   Iată fragmentul din scrisoarea lui Cioran (1911-1995) inclus de 
fiica profesorului Stăniloaie printre amintirile sale deformate de trecerea 
anilor: “Doamne, ce limbă curat românească! E o încântare. Ce plastic sună 
această limbă a ceasloavelor şi a rugăciunilor. Ca zugrăveala de pe pereţii 
bisericilor, plină de culoare şi de forţă de expresie! Părinte Stăniloaie, ai ales 
exact limbajul care trebuia pentru asemenea lucrare”(v. scrisoarea lui E. 
Cioran în vol.: L. Stăniloaie Ionescu, Lumina faptei din lumina cuvântului. 
Împreună cu tatăl meu, Bucureşti, ed. II-a revăzută, 2010, p.318).      Desigur 
că Emil Cioran nu avea de unde să ştie că stilizarea volumelor Filocaliei 
apărute între 1945 şi 1948 - datorită “stăruinţei Părintelui Arsenie” (D. 
Stăniloaie, “Cuvânt înainte” în Filocalia, vol. III, Sibiu, 1948) -, fusese 
opera a doi mari poeţi: 

   În cea mai mare parte, stilizarea era opera Zoricăi Laţcu (Maica 
Teodosia de la Mânăstirea Vladimirești de lângă Tecuci), eminentă elevă a 
profesorului Stefan Bezdechi de la universitatea clujană și poetă mistică de 
mare talent. Spre a se putea ocupa în tihnă de stilizarea traducerii din greaca 
veche, Zorica Laţcu (1917- 8 aug. 1990) primise de la starețul Arsenie Boca 
o chilie care să-i fie birou de lucru la M-rea Brâncoveanu (v. mărturiile 

Aspaziei Oţel Petrescu despre prima sa întâlnire cu Părintele Arsenie Boca 
în ianuarie 1948: “Parcă l-aş fi întâlnit pe Iisus”, https://melidoniumm.
wordpress.com/?s=Aspazia+Otel+Petrescu ). Dar o importantă contribuţie 
la “limba curat românească, plină de culoare şi forţă de expresie” avusese 
vreme de trei luni şi marele poet Nichifor Crainic ascuns de Părintele 
Arsenie Boca la Mânăstirea Brâncoveanu  (vezi N. Crainic, Memorii, vol. 
II, București, Ed. Muzeul Literaturii Române, 2001, pp. 37-42). Intr-una 
dintre declarațiile date în anchetele din închisoare, în 1955, după arestarea 
măicuțelor de la Mânăstirea Vladimirești, Nichifor Crainic menționează 
efortul depus de el la stilizarea Filocaliei în vremea când a fost găzduit la 
Mânăstirea Brâncoveanu. 

   Maica Teodosia (poeta Zorica Laţcu) povestea la rândul ei că “în 
perioada în care Părintele Arsenie Boca împreună cu părintele D. Stăniloaie 
traducea Filocalia, dânsa ajuta la traducere, stilizând textul” (v. Maica 
Adriana –Schitul Cornet, în vol. Mărturii din Ţara Făgăraşului despre 
Părintele Arsenie Boca, Făgăraş, Ed. Agaton, 2004, p.78). In incheiere 
copiem acel fragment despre moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca, 
întrucât este cu îndârjire cenzurat din înregistrarea Părintelu Pantelimon 
Munteanu de la Ghighiu.: “ În 1989 părintele Arsenie spunea celor 
apropiaţi: ‘nu mă mai vedeţi în curând că aştia mă termină’. (..). Ultimele 
momente şi le-a petrecut  la Sinaia. Trebuie neapărat să scrieţi asta. Am fost 
la el împreună cu parintele Dometie care a fost ţinut acolo cam o săptămână 
si nu i-au dat voie să vorbească cu el. Maica de acolo ne spunea că e la 
Drăgănescu. Părintele Arsenie avea însă un căţel mic, flocos, negru. Unde 
era părintele, acolo era şi căţelul. Când am văzut căţelul, mi-am dat seama 
că este acolo. În cele din urmă ni s-a spus că este bolnav şi că nu poate 
vedea pe nimeni. I se poate trimite doar un pomelnic sau o scrisoare… 
După trei zile ni s-a spus că a murit părintele. L-au adus şi era aşa cum era: 
TORTURAT şi CHINUIT. /…/ Nu mi-e frică să spun adevărul, chiar dacă 
unii mai vor să ascundă acest lucru. Puteţi fi şi un om trimis de cei care l-au 
torturat şi acum vor cu orice preţ să ascundă adevărul. Eu spun adevărul 
pe faţă, pentru că mulţi îl ştiu, dar nu îl spun” (Părintele Pantelimon de la 
M-rea Ghighiu, înregistrare din toamna anului 2007). După difuzarea pe 
internet a acestui pasaj, bătrânul părinte Pantelimon a fost mutat de la M-rea 
Ghighiu, iar internetul a fost “curăţat” de respectivul pasaj pe care, dintr-un 
bun obicei, l-am transcris într-un caiet şi l-am citat într-un articol publicat 
de rev. “Arges” în oct. 2010 (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea martirica 
a Părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la 
Mânăstirea Brâncoveanu; http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=3274:polemice&catid=311
:revista-arges-octombrie-2010&Itemid=112 ). Există în zilele noastre o 
meserie bine plătită pentru “aranjarea”,  după comanda plătitorilor, a unor 
informaţii care circulă pe internetul de limbă românească. 

   Marele duhovnic Arsenie Boca îl văzuse pe 27 oct. 1989 pe preotul 
Simion Todoran (căruia maica Zamfira i-a anunţat telefonic moartea 
Părintelui pe 28 noiembrie). Atunci, cu o lună înainte de plecarea lui la 
Domnul,  i-a spus că este “ultima dată când ne vedem”(S. Tudoran în vol. 
Mărturii din Tara Făgăraşului despre părintele Arsenie Boca, Ed. Agaton, 
2004, p.113). Locuind la Sinaia, Părintele Arsenie Boca (pensionat pe 1 
iunie 1967) se dusese probabil marţi 21 nov. 1989 la Bucureşti să-si ridice 
pensia. Intr-o notă pentru Securitate este consemnată intenţia sa de a-şi 
muta pensia la Sinaia. După relatarea preotului N. Boboia din Porumbacu 
de Sus, Părintele Arsenie Boca s-a întors cu o masină care a fost somată de 
doi securisti să oprească. Soferul n-a vrut, dar Părintele Arsenie Boca i-a zis 
că-i rămân cei doi copii pe drumuri fiindcă securiştii îl vor împuşca daca nu 
opreşte. Din maşina oprită Părintele Arsenie Boca a fost scos cu brutalitate 
şi apoi bătut cu sălbăticie. E foarte probabil că şoferul l-a transpotat apoi la 
Sinaia lăsându-l în grija maicilor de acolo, înspăimântate de Securitate să 
nu sufle nici o vorbă de cele întâmplate. Probabil că părintele Pantelimon 
împreună cu părintele Dometie au presimtit ceva fiindcă aveau mare 
evlavie la Părintele Arsenie. De aceea s-au dus la Sinaia unde au rămas cam 
o săptămână, cât a durat  agonia şi maicile înspăimântate nu i-au lăsat să-l 
vadă pe cel torturat.

Despre Părintele Arsenie Boca, preotul din Porumbacu de Sus mai 
spunea că “ar trebui să fie folosit la facultăţile de teologie, la seminarii, la 
mânăstiri, în toată ţara. Nu să fie ţinut ascuns” (Pr. Nicolae Boboia, în vol. 
Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca, Făgăraş, Ed. 
Agaton, 2004, p.26). 

Sursa: http://isabelavs.go

duhovnicești, ale învățăturii stăruitoare 

   

bună dreptate!) de frumuseţea traducerii 
Filocaliei
La zece ani după apariţia primelor patru 

Isabela Scraba

D i n  c u l i s e l e  t r a d u c e r i i  F i l o c a l i e i
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O ZI FĂRĂ MÂINE 
(POEME)

ABANDONAREA 
SINELUI

Zbor. 
Şi  mă simt ca un ghimpe 
în zgomotul furnicilor.
O greutate a imaginii de 
sine,
un întreg ego al anotimpului de toamnă
O toamnă calmă şi absurdă
O întreagă ceaţă mă cuprinde şi-mi usucă 
sufletul.
Minunată lume-n întregime când asculţi 
liniştea...
Liniştea ce te învăluie-n într-o coroană icnită, 
luminată.
Doar iubirea poate să îmi întoarcă gândul
în această lume mijlocită de bunuri materiale.
Fugim şi ţipăm în obsesia aceasta a 
clemenţei,
a refugierii clipite.
Ascult sângele pulsându-mi în degete şi
fug spre tine în visele tale.
Mă abandonez în tine.
pentru o zi, pentru a fi,
altfel decât ai vrea.
Cine îşi asumă greşeala noastră?
Creşte auzul în simţul meu prin visul tău.
De la noapte mi-am luat  rămas bun,
Şi revin cu picioarele pe pământ,
 pentru alergarea continuă în visele tale.
O dată, mai mult decât aş fi fost.
A fi altfel decît ţi-ai putea închipui.
Din nou
tresalt împingând nelegiut scrumul din noi
ce niciodată nu a cugetat 
în faţa unui chip frumos,
în faţa unei strângeri din gene
miscându-le aşa cum sunt.
Legăm feţe sumbre prin visul colorat. 
Mişcăm lacrima ce m-a ferecat.
Stoarsă de al lumii zor
pentru o nenorocire cumplită
pentru un zâmbet nou
pentru o blândeţe crudă
şi nereuşită. 

ÎNROBIRE RECAPITULATĂ

De ce fericirea nu vine niciodată singură?
De ce ne sfărâmăm în legături constrânse?
Zveltim în trupuri mizere
Şi încurcăm sfaturi nelegiuite?
Pentru că un strop de linişte 
N-ajunge nici pentru un timp.
Ne înrobim singuri ca nişte fiinţe pure,
şi infinitul leagă-n noi miros de aer kitsch.
Dumnezeul indienilor nu permite!
Un leagan de o încurcătură infinită,
o durere,
ce lasă în urmă şoc restrâns.
Durere ce nu se poate amâna nici în şapte 
chipuri.
O durere prea mare,
o lacrimă ce inundă ploaia
un gând comun
într-o mare de văpaie.
O stea plicticoasă

Anne-Marie FIERARU

Petre Ioan Cretu

ce pot să vă spun
este că nu-mi amintesc să fi 
bătut la vreo uşă
de fapt el m-a strigat îmi ştie 
şi numele s-a lăudat cu cele 
mai limpezi cuvinte
în care, recunosc,la început 
îmi plăcea să mă oglindesc
apoi m-am învârtit în jurul 
lor(pe undeva trebuie să fie 
o crăpătură)
aşa am străbătut pogoane de versuri şi nici urmă 
de iniţială pe care să mă caţăr
de ciudă adunam pietre şi toate punctele de pe i
le aruncam în limpezimea lor(măcar să le 
tulbur)
o vreme am jucat şotron pe câteva puncte de 
suspensie
ce să vă mai spun
din disperare unde găseam un O încercam să mă 
strecor prin el
spre seară am intrat într-o metaforă
mi-am zdrelit genunchii în diacritice(numai să 
fur o mână de cireşe)
vă rog să mă credeţi de când mă învârt pe aici 
mi s-a făcut foame!
acum din neputinţă şi plictiseală privesc îngerii 
cum strâng curcubeul
uite o posibilitate să-mi construiesc.....
adun litere: a, r, p dar nu mai găsesc niciun i
i-am decapitat mai devreme pe toţi într-un acces 
de furie
asta înseamnă că nici măcar o lumânare nu mi-a 
rămas
să pot căuta un nume
şi nu mai râdeţi!
mai bine spuneţi-mi doamne iartă-mă
cum să ies din acest poem!

Am trecut prin copilărie cu picioarele aripi 
cu tălpile de vânt
ori acoperite de mâlul ploii ce-mi cădea 
vara pe umeri ce frumoase
erau ploile vara apa curgea repede prin 
şanţuri de-a lungul uliţei
unde mă încăpăţânam să învăţ să înot până 
când deveneam ca o
arătare iţită din mlaştini cu noroiul curgând 
pe mine din creştet până pe tălpi
apoi după ce stătea ploaia făceam plesnitori 
din noroi pe care
le trânteam de garduri şi ele bubuiau ca şi 
cum se trăgea cu tunul prin copilăria mea.
 
Acum intru în moarte cu paşi nesiguri târşiţi 
chircit sub greutatea timpului irosit
ce dor îmi e de copilărie adun ţărână în 
ligheanul cu apă până obţin un noroi vârtos
fac plesnitori le ung cu scuipat apoi le 
trântesc de mine până plesnesc.

mă închinam la 
dumnezeul furnicilor 
când furtuna a rupt părul 
din grădină 
mă târam pe burtă printre 
ierburi  
mă aștepta printre gene 
îmi dădea o frunză de păr  
neliniștea devenea verde 
uneori stăteam pe o parte 
amândoi țineam ochii închiși 
mai adormeam mai povesteam de prin 
grădini 
 
acum m-am trezit cu privirea în sus 
cerul e atât de aproape 
încât mă joc cu mâinile prin el 
și nu văd nimic

Imperii de flori se destramă
sângele miroase a ceai de 
tei
continente de clipe în alarmă
în oraşul zeilor mei
Vapoarele-şi zic de deochi
navigând cu întreuperi de 
paşi
zăngăne privirile izbite
de munţii inimii uriaşi
Timpul se coace. Răsfrânge
plecări în copacii flămânzi
păsări de noapte pierdute
spasmodic se sparg în oglinzi
Aproape de ele înainte să cadă
mirosind a priviri de ocnaş
zeii străini consumând limonadă
stau în sânge grămadă
lângă munţii inimii uriaşi

Te sprijini cu fruntea de statuia libertăţii
 
Dacă ai lua matematic  relaţia asta
amândoi( A şi C) porniţi din 
centrul  pământului(O)
tu traversezi axa OA
el traversează axa OC
 până la urmă vă ȋntâlniţi
şi vă ȋntâlniţi frecvent
 alcătuiţi o funcţie
reprezentată sub formă 
de  grafic  ascendent
 
 nu intervin incertitudini şi te muţi la el
ȋnveţi să aştepţi ani buni
speri că aşteptarea se va finaliza cu o 
verighetă pe mână  
 
dintr-un tablou ai gândurile ȋntr-un peşte
marea ȋţi inundă camera
şi femeile te muşcă de ochi râd aruncă 
butade
 
acum ştii el  este  drog şi agent patogen
cu scopul de a ataca o  inimă
dar de azi te sprijini cu fruntea de  statuia 
libertăţii.

Carmen Buga

Adi Sfintes

dorina ungureanu 

Dominique Iordache

O mână legată pentru o viaţă
 Pentru ce?
Pentru o întreagă armonie falsă.
Pentru un interes nealungat
Pentru o creştere rapidă
Într-o capcană restrânsă
Falsă
Şi totodată mijlocită
De niste împrăştieri
Ce nu te lasă să-ţi arunci nici prvirea nici 
piciorul în sacul 
cel de mult promis...
Promisiuni încălcate într-un tărâm închis 
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Cârmuirea a iniţiat şi o cercetare 
judiciară, s-au făcut confruntări şi 
s-au cules mărturii, arestaţii au fost 
supuşi la lungi interogatorii (unele 
dintre ele învinuindu-l categoric pe 
Muhlis-paşa), dar guvernul nu a vrut 
să ducă lucrurile prea departe. Într-o 
şedinţă ulterioară a Adunării, I. A. 
Cantacuzino a făcut o interpelare în 
legătură cu complotul, dar Ministerul 
din Lăuntru i-a răspuns doar că 
cercetarea se urmează, iar guvernul a 
luat măsuri pentru asigurarea liniştii 
publice. 

De ce nu s-au dus atunci cercetările până la capăt ? T. W. Riker, 
care şi el consideră conspiraţia un fapt cert, scrie că domnitorul nu a 
dorit să se facă prea mult caz de ea, spre a evita complicaţiile. S. I. 
Popov crede că guvernul se ferea să compromită anumite persoane. Cu 
alte cuvinte, firele duceau prea departe, spre Turcia, de care depindea 
în acea vreme învestitura şi probabil spre Austria, care era una dintre 
marile puteri garante ca şi spre oamenii legaţi de ele.

Conspiraţiile împotriva domnului unirii vor continua însă, cu girul 
extern al Marilor Puteri reacţionare care s-au văzut puse în faţa faptului 
împlinit prin alegerea lui Cuza ca domn în ambele Principate. Aşadar, 
un alt complot împotriva dublei alegeri a lui Cuza a fost pus la cale 
de către agenţii de influenţă ai Imperiului Ţarist la Focşani. La 20 
aprilie 1859, în tabăra de la Floreşti, între Ploieşti şi Câmpina, armata 
moldo-munteană era concentrată din ordinul lui Cuza pentru a rezista 
în cazul unei invazii străine. Domnul a hotărât să încorporeze şi trupele 
de grăniceri în tabăra de la Ploieşti, însă cei din Focşani s-au revoltat 
împotriva sa fiind instigaţi de agenţii serviciilor secrete ale Rusiei care 
se opunea dublei alegeri4. 

Administratorul districtului Focşani, C. Grădişteanu trimitea 
o depeşă la Iaşi, în mai 1859, cerându-i sprijin armat lui Alexandru 
Ioan Cuza pentru a putea potoli revolta: Preaînălţate doamne ! Atât 
grănicerii de la Vădeni, cât şi cei din Focşani s-au revoltat cerând a 
se libera pentru totdeauna din serviciu; acum umblă prin oraş, bătând 
şi spărgând. Mijloace de înfrenare n-avem din pricină că dorobanţii 
simpatizează cu ei. Trimiteţi Măria ta cât mai neîntârziet batalionul 
de la Tecuci, căci nu răspunz ce se poate întâmpla cu aceşti oameni 
învierşunaţi.

Totuşi, contrar previziunilor administratorului Grădişteanu, 
dorobanţii, ascultându-i porunca, trec la acţiune împotriva 
grănicerilor. Se dau cu acest prilej mai multe lovituri de sabie. În cele 
din urmă, după cum ne informează foaia guvernamentală Curierul 
Principatelor Unite, dorobanţii au pus la ordin şi au dezarmat 300 
de grăniceri. În urma luptelor, comandirul dorobanţilor a avut mâna 
tăiată. 

Spre sfârşitul lunii mai 1859, Ministerul de Interne al Țării 
Româneşti, trimite o puşcă nouă căprarului de dorobanţi Eftimie Niţă, 
a cărui armă se rupsese cu prilejul revoltei ivite între grăniceri iar 
locotenentului P. Cucu, comandantul dorobanţilor din Focşanii 
Munteniei şi Jud. Râmnicu-Sărat , i se arată domnească mulţumire 
printr-un înalt ordin de zi, şi domnitorul îi dăruieşte drept 
gratificaţie leafa pe 3 luni, pentru îndeplinirea datoriei sale cu zel şi 
abnegaţie. 

Grănicerii sunt răspândiţi pe la casele lor, împrăştierea lor 
făcându-se de către dorobanţi. Până la sosirea batalionului de la Tecuci, 
unioniştii în frunte cu patriotul Constantin Robescu, au luat măsuri 
imediate şi ferme astfel încât acesta raporta lui Cuza la 18 mai 1859 că 
în ceasul acesta, grănicerii s-au desarmat şi s-au scos din oraş; cu toate 
aceste domnu Robescu5 şi subiscălitul aşteptăm cu nerăbdare sosirea 
companiei de la Tecuci.

Tot la 18 mai, Nicolae Creţulescu transmitea, de la Bucureşti, lui 

Cuza faptul că, Spătarul armatei, general Al. Macedonski, a primit ordin 
de a face o anchetă secretă pentru descoperirea instigatorilor de la 
Focşani. În ziua următoare, I. Bălăceanu făcea cunoscute domnitorului 
informaţiile pe care le deţinea privind implicarea consulatului Rusiei 
şi agenţilor speciali ai Ohranei ţariste în planul de organizare a unei 
revolte generale a grănicerilor6.

Imediat sosesc în mare grabă şi unităţile Armatei, un escadron 
de ulani de la Buzău şi 3 companii de infanterie, una de la Tecuci şi 
două de la Brăila. Situaţia însă fusese deja pusă sub control de trupele 
Jandarmeriei (dorobanţii).

Puţin după liniştirea grănicerilor, Lascăr Catargiu, Ministrul de 
Interne al Moldovei, telegrafiază prefectului de Putna, cerându-i să pună 
străji pe toate uliţele, jandarmi, dorobanţi şi târgoveţi.

Ulterior, tot cu ajutorul jandarmilor (dorobanţilor), grănicerii din 
diverse localităţi sunt arestaţi şi anchetaţi de autorităţi. În seara zilei de 
21 mai 1859 soseşte în satul Vârteşcoiu primul ajutor al Administraţiei 
Jud. Râmnicu-Sărat împreună cu un ajutor al Subadministraţiei Plăşii 
Oraşului (Focşanii Munteniei) şi cu un număr de dorobanţi. Pe 13 care 
i-au găsit, relatează porucicul Zamfirescu, i-au închis într-o casă şi în 
urmă au scos pe câte unul şi i-au bătut pe toţi, zicându-le că ei să nu 
mai cunoască pe comandirii lor, ci pe onor Administraţie. Măsurile dure 
luate împotriva grănicerilor erau impuse de situaţia excepţională în care 
se găsea naţiunea română în acel moment.

Trebuie să precizăm că nu numai la 1859 jandarmii din Focşani 
s-au confruntat cu situaţii dificile. O misiune deosebit de grea au avut-o 
în timpul Războiului Crimeei (1853-1856) când au acţionat împotriva 
trupelor Imperiului Habsburgic cantonate în oraş. La 11 aprilie 1855 a 
apărut în publicaţia Breslauer Zeitung o corespondenţă din Focşani cu 
privire la excesele brutale ale garnizoanei austriece, compuse din croaţi, 
degenerând în ciocniri sângeroase cu jandarmii români7. Se preciza că 
bilanţul final al confruntării s-a soldat cu un mort şi mai mulţi răniţi. 
Conflictul a pornit de la faptul că în decembrie 1854 un militar austriac 
a încercat să pătrundă cu forţa în Sămeşia Ținutului Putna dar a fost 
arestat de jandarmii moldoveni. A doua zi soldaţii austrieci au năvălit în 
acea instituţie pentru a-şi elibera camaradul. S-a produs o ciocnire de pe 
urma căreia un jandarm român a primit o lovitură de sabie. Chestiunea a 
făcut obiectul unor cercetări speciale şi al unui schimb de scrisori între 
domnitorul Barbu Știrbei şi contele Coronini, comandantul trupelor 
austriece din Principate8.

II) DESTRUCTURAREA MARILOR GRUPĂRI DE CRIMĂ 
ORGANIZATĂ

Tot în 1859, menţionăm un moment important în istoria 
jandarmeriei şi poliţiei din Panciu şi anume destructurarea uneia 
din cele mai mari grupări de crimă organizată din sudul Moldovei 
condusă de fraţii Sofronie. Dosarul cazului (3 volume) care însumează 
peste 1000 de file se păstrează în arhiva Tribunalului Putna9. Capii 
grupării, Vasile şi Gheorghe Sofronie din Bizigheşti au fost condamnaţi 
de completul penal al Tribunalului Putna la 15 ani de închisoare, în timp 
ce Constantin (fiul lui Apostol Lăcătuşu), Apostol Lăcătuşu, Ioan Suman 
şi Ștefan Iladi (sau Bejan) au primit 8 ani de închisoare iar Grigore 
Sofronie, Gheorghe Borşu şi Toader a lui Ioan Iladi-3 ani de puşcărie. 
Condamnarea definitivă a fost pronunţată abia la 28 iunie 1862 de Curtea 
Criminală din Iaşi-Secţia a III-a care a sechestrat averile infractorilor 
pentru a putea despăgubi victimele tâlhăriilor deoarece doar o parte din 
bunuri fuseseră recuperate. Bandiţii au fost încarceraţi la penitenciarul 
din Târgu Ocna. Gheorghe Sofronie va muri în închisoare doi ani mai 
târziu, la 1864.

Infracţiunile săvârşite în perioada 1857-1859, în special pe raza 
Ocolului Zăbrăuţi (cu reşedinţa la Panciu), dar şi la Focşani şi alte 
localităţi moldovene au lăsat un număr mare de păgubiţi: Ioan Langa, 
Dică Gheţu, Anton Cincu, Smaranda Cincu, Ariton David, Vasile 
Tofan, Ursache Hărăbor, Constantin Graur, Mihăilă Ursache, Toader 
Pechiu, Berlă sin David Alperu, Ilie Melinte, Ștefan Bălaşu, Ianache 
Bălan, Altăm Isacovu (Focşani), preotul Misăilă Colţun, Dică Mungiu 

Acţiuni speciale ale Jandarmeriei din Ținutul Putna şi 
Judeţul Râmnicu-Sărat  în epoca Unirii Principatelor

(articol dedicat zilei Jandarmeriei Române)

judiciară, s-au făcut confruntări şi 
s-au cules mărturii, arestaţii au fost 
supuşi la lungi interogatorii (unele 
dintre ele învinuindu-l categoric pe 
Muhlis-paşa), dar guvernul nu a vrut 
să ducă lucrurile prea departe. Într-o 
Muhlis-paşa), dar guvernul nu a vrut 
să ducă lucrurile prea departe. Într-o 
Muhlis-paşa), dar guvernul nu a vrut 

şedinţă ulterioară a Adunării, I. A. 
Cantacuzino a făcut o interpelare în 
legătură cu complotul, dar Ministerul 
din Lăuntru i-a răspuns doar că 
cercetarea se urmează
luat măsuri pentru asigurarea liniştii 
publice. 

Bogdan C. Dogaru

(urmare din numărul anterior)
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Prietenii poetului doresc strângerea de fonduri pentru transformarea 
locuinţei părinteşti a poetului Dumitru Pricop în Casă Memorială

Asociaţia „Simion Mehedinţi” lansează miercuri, 26 martie, o 
campanie cu totul insolită pe meleagurile noastre, deschizând lista de 
subscripţie publică pentru achiziţionarea locuinţei părinteşti din Negrileşti 
a poetului Dumitru Pricop. Aceasta ar urma să fie transformată în casă 
memorială şi muzeu al satului şi transferată în patrimoniul public al 
Comunei Negrileşti. Ca visul Comitetului de iniţiativă să devină realitate 
trebuie strânsă suma de 20 mii euro, o sumă mică dacă ne raportăm la 
averile uriaşe administrate de obştile din satele Vrancei arhaice. Pe de 
altă parte, în această vatră istorică a judeţului nu există prea multe edificii 
spirituale, culturale, în afară de o salbă de biserici de lemn şi 2-3 case 
memoriale şi colecţii muzeale, şi acelea în afara circuitului turistic. Acest 
demers este cu atât mai important în contextul în care satul arhaic vrâncean 
este în plină mutaţie socială şi arhitecturală, fiind desfigurat de la o zi la 
alta. Transformând această locuinţă tradiţională în casă memorială şi muzeu 
al satului, salvăm o parte din spiritualitatea Vrancei istorice, pentru ca 
generaţiile de mâine să afle că Vrancea arhaică nu înseamnă numai păduri 
şi maşini de lux, ci înainte de toate Vrancea a fost matricea fondatoare a 
unei civilizaţii unice în acest colţ de Europă, cu o organizare sui generis 
şi un mod de viaţă superior comunităţilor din jur. „Asociaţia Personalului 
Didactic «Simion Mehedinţi» deschide această listă de subscripţie publică, 
donând suma de 5.000 (cinci mii), de lei la deschiderea conturilor. Rugăm 
ca obştile de moşneni, primăriile, şcolile, bisericile parohiale, asociaţiile 

(Panciu), călugărul Atanasie (Diocheţi). A fost jefuită inclusiv biserica 
din Ursoi (lângă Panciu).

Dosarul cazului a fost instrumentat de Jandarmeria Ocolului 
Zăbrăuţi, de comisarul Târgului Panciu şi de poliţaiul Oraşului Focşani, 
Ion Ionaşcu. 

Acţiunile speciale de combatere a crimei organizate au continuat 
în toată această perioadă. Sub comanda prefectului de Putna, maiorul 
Panaite Tufelcică (1818-1897), trupele de jandarmi au arestat la 
Tecuci pe membrii unei grupări de crimă organizată din Imperiul 
Țarist care falsificaseră biletele de bancă ruseşti. Pentru meritele 
sale în prinderea bandiţilor ce se refugiaseră în Moldova, la 25 august 
1862 ţarul Rusiei îl decorează pe maiorul Panaite Tufelcică cu Ordinul 
„Sfânta Ana” clasa a III-a10.

 CONCLUZII:
Din punct de vedere tactic complotiştii de la 1859 au fost 

urmăriţi şi arestaţi de forţele Jandarmeriei cu concursul Armatei. 
Comanda operaţiunii a fost asigurată de ofiţerii Armatei, colonelul Fote, 
trimis special de Cuza de la Iaşi şi căpitanul Rendel von Heissenberg 
de la Focşani. Jandarmeria a destructurat şi marile grupări de crimă 
organizată, în colaborare cu Poliţia.

Din punct de vedere tehnic, informativ, Staţiile de Telegraf 
(înfiinţate de austrieci la 1855 în Focşanii Moldovei şi 1856 în Focşanii 
Munteniei) asigurau comunicarea şi fluxul rapid de informaţie între 
autorităţile militare şi civile din Focşani şi cele de la Bucureşti şi Iaşi. 

Din punct de vedere contrainformativ acţiunile subversive ale 
Ohranei Țariste şi ale spionilor Imperiului Otoman au fost contracarate 
de ofiţerii armatei şi poliţiei dar mai ales de agenţii speciali ai Franţei lui 
Napoleon al III-lea.

În corespondenţa oficială din 24 ianuarie 1859, referindu-se la 
dubla alegerea a lui Cuza consului Franţei la Bucureşti, Victor Place 
afirma: Această alegere are încă o parte interesantă: că, deşi este un 
triumf complet al politicii franceze, a avut ceva aşa de neaşteptat, 
ceva chiar atât de improvizat, încât nici cea mai vădită rea voinţă nu 
poate acuza agenţii francezi că ar fi lucrat la reuşita ei. În fapt consulul 
transmisese Parisului o informaţie extrem de interesantă: că nu exista 
nicio dovadă care i-ar fi legat pe agenţii francezi de alegerea lui Cuza. 
Și astfel, oficial, dar involuntar, el ne certifică existenţa unor agenţi 
francezi sub acoperire pe teritoriul Principatelor Române în perioada 
premergătoare Unirii11.

Unul din aceşti agenţi speciali a activat la Focşani. Este vorba 

despre agentul consular al Franţei, Sebastian Calcagno. De origine 
piemonteză, diplomatul luptase ca dragon în armata franceză a lui 
Napoleon Bonaparte în Spania, în campania din 1812 din Rusia şi la 
Waterloo. Ulterior ia parte la răscoala genoveză din 1821 apoi se mută 
în Grecia şi, în sfârşit, vine în Țara Românească unde devine căpitan de 
panduri şi luptă împotriva turcilor la 1828. După război se însoară, se 
apucă de comerţ şi se stabileşte la Focşani unde este însărcinat cu treburi 
consulare de către Marea Britanie (în timpul Revoluţiei de la 1848) apoi 
de către Franţa în epoca unirii (1856-1862).

Condotierul îi explica unui călător francez ajuns la Focşani că aşa-
zişii tâlhari din zonă care jefuiau călătorii erau de fapt instigaţi de agenţii 
ruşi ai Ohranei Țariste pentru a demonstra necesitatea unei armate de 
ocupaţie în Principatele Române şi, în consecinţă, ei nu erau arestaţi de 
către autorităţi12.

Cu atât mai mult, acţiunile Jandarmeriei de combatere a bandelor 
de tâlhari au avut o importanţă deosebită pentru crearea unui climat de 
linişte şi securitate în rândurile locuitorilor în condiţiile frământărilor 
politice din epoca unirii.

Casă Memorială
pentru „Poetul Vrancei”

Valentin Muscă

_______________
4 Idem, Istoria românilor în Dacia Traiană, vol. XIII, partea întâi, Ed. 
Cartea Românească, Bucureşti, Ediţia a III-a, 1925, p. 44.
5 Este vorba despre Dumitru Robescu.
6 *** Documente privind domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1861), 
vol. I, Coord. Dan Berindei, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1989, p. 51-
53.
7 Ion Nistor, Ocupaţia austriacă în Principate (1854-1857) după rapoartele 
lui Coronini, Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1938, p. 51.
8 Leonid Boicu, Austria şi Principatele Române în vremea Războiului 
Crimeii (1853-1856), Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1972, p. 235.
9 Arhivele Naţionale Vrancea, fond Tribunalul Putna, ds,. 201/1859, 
202/1859 şi 203/1859.
10 Bogdan Constantin Dogaru, Focşanii şi mişcarea de renaştere naţională 
în context european, Tipografia Atec, Focşani, 2014, p. 19.
11 Radu Comănescu,  Influenţe masonice în procesul Unirii Principatelor 
Române, în Revista de gândire simbolică „Trivium” editată de Institutul de 
Studii Simbolice din Iaşi, anul III, nr. 2 (7), aprilie – iunie 2011, p. 301-306.
12 *** Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea (1847-
1851), serie nouă, vol. V (coord. Daniela Buşă), Ed. Academiei Române, 
Bucureşti, 2009, p. 639-640.

de scriitori, artiştii, prietenii şi… «duşmanii» lui Dumitru Pricop, să-
şi deschidă sufletul şi punga, dând un bănuţ pentru a crea la Negrileşti 
un lăcaş de inimă şi suflet, un memorial vrâncean, alături de Casa Ion 
Roată şi Casa Vlahuţă în care să «oficieze» până în veac - Dumitru Pricop 
- spiritul lui nemuritor şi duhul feciorilor Tudorei Vrâncioaia”, se arată 
într-un comunicat de presă al Asociaţiei “Simion Mehedinţi”, condusă de 
profesorul Costică Neagu, iniţiatorul acestui demers. 

Comitetul de iniţiativă este format din Conf. dr. Costică NEAGU; 
Acad. Valeriu D. COTEA; Prof. univ. dr. Vasile N. TAFTĂ; Prof. 
univ. dr. Nicolae TAFTĂ; Prof. Ion VĂSUIAN - primarul Comunei 
Negrileşti; Prof. Valeriu ANGHEL şi scriitorii Gheorghe ISTRATE; 
Gheorghe NEAGU şi Culiţă I. UŞURELU. Sumele pot fi depuse la Banca 
C. E. C., Filiala Vrancea: cont lei RO22CECEVR0144RON0599621;   
cont euro RO06CECEVR01C1EUR0597123 şi în numerar la sediul 
Asociaţiei “Simion Mehedinţi” , C. C. D. Focşani, tel. 0723276188.. 
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„Voi locui-ntr-o margine de frază”

Recent, chiar în paginile acestei reviste, Riad Awwad semna 
un pios articol dedicat „tatălui (său) spiritual”, nimeni altul decât 
uitatul (azi) Alexandru Andriţoiu. Cum despre poetul bihorean nu se 
mai scrie „aproape deloc”, deşi poezia sa ar merita recitită (constata 
Ion Pop), articolul menţionat poate oferi, credem, un bun prilej de 
a relansa interesul pentru creaţia fostului redactor-şef al Familiei 
orădene. Ceea ce ne propunem în rândurile de faţă.

*

Sârguincios invocată, pomenită de toată lumea, o mică şi 
timpurie Artă poetică, expusă în Cartea de lângă inimă (1959), 
limpezea intenţiile tânărului poet Alexandru Andriţoiu, mizând, 
chiar în plină epocă dogmatică, pe oglindire: „Cea mai frumoasă 
lună e în lac, / cel mai frumos luceafăr e pe mare / şi cântă cel mai 
sincer pitpalac / nu-n pomi, ci-n amintiri şi în uitare”. Bineînţeles, 
mânat de „debitul condeiului” (cum ar fi spus Arghezi), şi Andriţoiu 
a plătit tribut constrângerilor ideologice, oferind inevitabilul obol 
publicistic. Iar mărturisita ispită, anunţând „estetizarea reflectării”, 
cu abia ghicite intenţii barbiene, ar fi fost un „maximum” de 
temeritate în acei ani, opina Marian Popa. În timp, vechiul 
militantism s-a risipit, poetul – cu faimă de boem şi om de bibliotecă 
– s-a despărţit de agitatorism (cu încă, rare, pusee omagiale), încât 
revenirea sa, confesivă, în tonuri grave, „ca după o moarte posibilă” 
(cum mărturisea), ni-l înfăţişează „fără pată, suav, curăţat de 
fum”. Poet şi traducător, trecut prin şcoala de literatură (în prima 
promoţie), iubind fluenţa şi limpiditatea clasică, Andriţoiu vine pe 
bătătorita filieră ardelenească Goga-Cotruş-Beniuc, dezavuând, 
însă, programul stelist. Debutase în paginile ziarului clujean Lupta 
Ardealului şi, fiu de moţi, nu va ezita să ne anunţe, în 1953, că În 
Ţara Moţilor de face ziuă, volum încununat cu Premiul de Stat. „Se 
perindă” prin diverse redacţii şi când, în septembrie 1965, porneşte 
a V-a serie „legitimistă” a Familiei, cu intenţia (nemărturisită) 
de a se consolida „flancul vestic”, supus infiltraţiilor iredentiste 
maghiare (cum, geopolitic, explica tot Marian Popa), va prelua 
funcţia de redactor şef (1965-1990). S-a regăsit apoi „în bună 
măsură”, precizează Ion Pop, sedus de voluptăţi estete, preocupat de 
cultivarea formei, slujind „panta clasică din miazăzi”. Sentimental, 
chiar hedonist, „în clasica haină solară”, Alexandru Andriţoiu (1929-
1996) a abandonat lirismul politizat, imnic, evocator, al primei 
etape, glorificând prezentul eroic (blocul muncitoresc) sau blamând 
veninosul Occident, şi crâşmarul sosit în Vidra etc. Versuri la care, 
fireşte, a renunţat fără regrete, după ce, în acel prinos de cântec, 
slăvise Porţile de aur, Deceniul primăverii şi alte titluri îngropate în 
uitare. Poate şi din pricina uşurinţei redactării. Fiindcă, nu i se poate 
contesta facilitatea de a scrie, împinsă, uneori, în eseizare. După cum 
„romantica trufie a versului de altădată” înregistra versuri săltăreţe, 
izvodite de un „condei anost” (recunoştea). Cert, mare „risipitor 
de imagini” (cf. Eugen Simion), poetul lunatic s-a vrut „copist al 
cerului extatic” şi s-a adâncit, statuar, solar, cu „vervă caligrafică”, 
evacuând dramaticul, într-o „meditaţie formalistă” (zicea Marian 
Popa), râvnind – „cruţat de Parcă” – o carnaţie de piatră versurilor 
sale reabilitante, cu iz intelectualist şi prozodie meşteşugită, de 
indiscutabil rafinament. De un delectabil patetism sentimental, cu 
ecouri minulesciene (s-a observat) şi voluptăţi agreste, el evocă 
o „melancolie roză”, topită în elixirul serii sau „amiezi valahe cu 
fluturi şi fântâni”. Doar un „fragment fragil de poezie” ar mai aminti 
de iubiri defuncte, pierdute „în ani departe”, îndatorate periplului 
mundan. De fapt, poetul artistizează necontenit. Timpul „doare”, 
imaginile se desprind „din vechi lecturi”, recunoscând un izvor 
livresc. Elegiile romane, cântând splendoarea latină (Aur, 1974), 
lângă lecturi horaţiene şi vinuri vechi, poartă, desigur, „un suspin 

livresc”. Şi, cum spuneam, 
confirmă dexteritatea poetului, 
reciclând formule poetice şi 
tehnici prozodice     într-un 
efort restaurator, nu şi explicit-
programatic, trecând în revistă, 
detaşat, mai toate stilurile. E 
vorba, însă, de un mimetism 
superior, având o evidentă 
înţelegere a convenţiei, minus 
pigmentul ironic. O antologie 
precum Constelaţia lirei 
(1985), prefaţată de Eugen 
Simion, dovedeşte această largă 
disponibilitate, îmbrăţişând 
pastelul, balada, madrigalul, 
romanţa, poema socială, sonetul etc., înghesuite sub umbrela 
poeziei neoclasice. Sunt exerciţii stilistice îndelung şlefuite, vânând 
„clara clipelor euritmie”, vădind virtuozitate combinatorie, de o 
vetusteţe asumată. Cu indicii livreşti (prin densificarea referinţelor) 
şi o certă chemare pentru răsfrângeri, transfigurări, modelări (o 
humă „aptă pentru cupe”), respectând, de fapt, ceea ce tânărul 
Andriţoiu anunţase: „Secund e jocul / luminii ce se joacă-n mări 
de-a focul”. Un estetizant, aşadar, atent la „oglindire”, muzicalitate, 
teatralitate, galanterie, foarte respectuos cu înaintaşii, lăudând 
„zugrăvirile (lor) subtile” şi aşezându-se, declarat, în „epigonia 
acestor moşteniri”. Un titlu precum Repetări explicitează această 
„strategie”. Al. Andriţoiu calcă pe urmele celor „care-au fost şi au 
plecat”, culegând, pe firul timpului, sugestii, îmbrăcate în „haine 
translucide”, urmând alaiul reginelor „decupate dintr-o carte”. „Nu 
Eminescu lac ne-a dat?”, se întreabă poetul, cu o candoare jucată, 
cercetând „o vârstă împietrită”. Dar o face cu temperanţă, prin filtru 
cărturăresc, reprimându-şi vibranţa. Artizan, negreşit, cu reacţii 
prompte la somaţiile zilei, el, până şi în poezia lozincardă, reuşeşte 
a fi altfel: „Aduc în piept o harfă şi-un flaut în femur”, ne previne 
afabil. Încât, fie caligrafiind imaginea tragică a lui Avram Iancu 
(v. Umbră cu fluier), fie deplângând, baladesc, soarta lui Tudor 
Vladimirescu (v. Balada fântânii, rememorând destinu-i „sever”, 
„fără cer”), poetul e terorizat de scrupul prozodic, încercând a 
distila „parfume-n alambicuri”. Fireşte, într-un cosmos armonic (cf. 
N. Mecu), în care devenirea-degradare nu alungă tonalitatea boem-
voioasă. Sub pecete elegiacă, „timpul vine calm şi trece peste”, 
„ni se face iarnă”; iar poetul, îmbrăcat în „cămaşa cerului”, ispitit 
de celest şi ascensional, ar vrea să oprească clipa, decretând chiar 
reîntruparea: „strămoşii se re-ntorc în prunci”. Poezia sa, înţeleasă 
ca artefact, e obsedată de limpiditate; reveriile poartă un suspin 
livresc iar emoţia e „pândită de creier”. Rămân, desigur, „florile 
de stil” şi o mascată (prin alerteţea ritmului) tristeţe subterană: „Pe 
foste limpezimi se-ntinde nor / şi bate-un cosmos de melancolie”. 
În consecinţă, îmbătrânind, va invoca iubirea-concept, Femeia-
arhetip, recunoscând: „cuvântul patimei pierdute e astăzi lexic 
înţelept”. Poet cultivat, fără metamorfoze spectaculoase, suspectat 
chiar de monotonie, Alexandru Andriţoiu transferă discursului liric 
o solidă experienţă cărturărească, poetizând cu obstinaţie şi având 
conştiinţa jocului; recitită azi, opera sa, acceptându-i premisele, îşi 
probează coerenţa.

În Poeme noi (1984), poetul bihorean, mânuind aceeaşi 
„retorică dibace” (cf. Eugen Simion), ceva mai selectiv, mai 
resemnat, accentuează – reflexiv – recurenţa unor teme, adumbrindu-
şi bucolismul de altădată. Iese, pe testată filieră parnasiană, o poezie 
cantabilă, sentimentală, în fond. În totul, poetul, „erou bătrân al 
meselor rotunde”, cerşeşte dezlegarea, despărţindu-se de un profil 
„mereu mai aburit”. Referenţial, chemând exemple „de autoritate”, 
un poem de Lamartine, un „bard cu plumburi”, o lună „decadentă”, 
un şir de picturi moderne etc., îşi oferă certitudini, contrastând cu 
descrierile sale „proaste”, reciclante, departe, totuşi, de gândul 
pastişei, trase în construcţii personale, cu amprentă retro. Prea 
convins, însă, în reţeta revalorificărilor, afişată cu superbie: „Sub 
cerul clasic n-a murit nimic / Şi ce-a cântat Homer, va mai cânta”. 
Alexandru Andriţoiu, aproape uitat, merită a fi recitit.

UN „ESTETIZANT”:  
ALEXANDRU ANDRIŢOIU

Adrian D.Rachieru
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Printre apocalipse, prevestiri rele, arestări, demolări agresive, case 
monument distruse, coşmelii păstrate, evadări, accidente, scumpiri în numele 
energiei electrice ecologice, gunoaie, organisme modificate genetic şi alte 
belele cum ar fi divorţurile vedetelor te întrebi cum să te mai gândeşti la 
poezie şi poeţi când totul merge în altă direcţie? Să te ambiţionezi aşa, netam-
nesam, să dai crezare unora care spun că prin poezie lumea visează, că un 
filon aurifer sălăşluieşte în cuvinte până când vine cineva şi-l descoperă, îl 
adună,  că este posibil să  dăinuiască asemeni lui Homer numai prin puterea 
poeziei? Mai ales astăzi, când nimic nu mai are preţ, când totul se aruncă 
la groapa de gunoi, oameni, cărţi, manuale, bolnavi, copii,  pensionari etc.? 

În  a doua joi din aprilie 2014 am asistat într-adevăr la o asemenea 
întâlnire sub semnul poeziei. Era o întâlnire aproape aniversară, pentru că 
poeta Carolina Ilica împlinise pe 19 martie frumoasa vârstă de 63 de ani... 
Tradusă în numeroase limbi ale pământului, ea însăşi traducătoare, poetă 
cu har, invidiată, bârfită, marginalizată... Şi totuşi, ea există, puternică, deşi 

extrem de fragilă, numai prin puterea 
aceasta, divină, care poate-i vine dintr-o 
stea din calea lactee sau din foc şi din 
gheaţă... De ce invidiată? Poate pentru 
frumuseţea ei nepământeană, superbă, 
înzestrată de neamul ei din satul ardelean 
Vidra... Când am întâlnit-o prima dată avea 
23 de ani, de-abia debutase cu acel volum 
de neuitat Neîmblânzită ca o stea lactee... 
Purta o splendidă rochie mov, vaporoasă 
şi părea o fabuloasă apariţie dintr-o noapte 
de ianuarie prin acest Bucureşti  sălbatic şi 
necruţător cu  poeţii, mai ales când vin de 
la ţară frumoşi, puri, adevăraţi... Aveam să 
aflu, mai târziu, că violetul este o culoare 
a crepusculului,  iar unul din volumele ei 
viitoare se va numi chiar aşa, Violet...

La Institutul Cultural Român din 
Bucureşti, alături de cărţile ei care-o 

înalţă pe cerul peren al lirismului, a adus o inedită expoziţie de obiecte din 
civilizaţia ţărănească înnobilate de suflul poeziei... Au vorbit despre poetă şi 
poemele ei, criticii şi istoricii literari Ioan Adam, Nicolae Georgescu, Andrei 
Ionescu, comentând cărţile de lână, de lemn, de lacrimi... Poeme cusute pe 
ştergare, pictate pe o copăiţă în care se frământa cândva pâinea sau pe un fus... 
Dedicate mamei sale,  pe care mi-o amintesc prezentă în Sala Oglinzilor, la 
lansarea cărţilor Lanei, fiica poetei, ce-i moşteneşte ceva din harul poetic şi 

JE EST UN AUTRE:
Scriitori, intrigi si sfori de Ioana Pârvulescu
Incidențe - Carolina Ilica,

o Sapho din Carpaţi

din celesta frumuseţe blondă.... Semne 
care dovedesc înzestrarea ei fără egal 
nu doar în lumea poeziei meşteşugite, 
ci în toate   aceste îndeletniciri  ale 
femeilor noastre de la ţară. Ea ştie să 
ţeasă, să coase, să brodeze, să  tragă 
la coasă, să  adune merele sau prunele 
din livadă şi să le rostuiască pentru 
iarnă etc. Ştie tot ce trebuie să ştie ca 
o ţărancă, dar merge după calendarul 
secret al poeziei care îşi ia harul 
de la Dumnezeu. Iată o mărturisire 
despre această  potrivire între zodiile 
poeziei şi ale  sorţii femeii de la ţară 
care şi-a găsit locul  acum pe un fus 
în Cartea de lemn: „Am semănat 
busuioc într-o sfântă amiază de vineri. 
/ Ca o ţărancă. / L-am udat cu apă din 
gură. / Gândindu-mă la Dumnezeu şi la Dragoste, De parcă ar fi totuna! // Şi 
iată-l acum înflorit! Şi iată-mă / Cu busuioc în sân! / Ca o ţărancă / Dorită şi 
doritoare. // Miroase-mă Tu, mai întâi, Doamne!” (Ca o ţărancă). 

Ca o brânduşă de primăvară, expoziţia Cărţile de la Vidra, plângând 
de-atâta frumuseţe  adusă  din Munţii Apuseni de poeta Carolina Ilica aici, în 
Bucureştii noştri crepusculari, a strălucit doar până în dimineaţa zilei de joi, 24 
aprilie 2014. Aici sunt Cartea de lână (2007), brodată pe şorţuri femeieşti de 
sărbătoare sau pe oprege, Cartea de lemn (2008) cu poezii creştine scrise pe 
vechi obiecte ţărăneşti şi  Cartea de lacrimi  (2011) „tipărită” pe aceste vechi 
ştergare din Munţii Apuseni. Carolina este poate o Sapho modernă născută 
lângă Crişul Alb, nu în vechea Eladă, pentru a ne vorbi  în limbajul divin al 
poeziei  uitat în această lume zbuciumată? Sau poate o Vulpe înmiresmată 
(simbolul  extraordinar al tinereţii şi dragostei) rătăcită în oraşele tentaculare 
din pădurea eternă a poeziei, iubirii şi credinţei?

Georgeta Adam

 Originalitatea acestor versuri ne relevă o caligrafie lirică de o 
mare simplitate şi acest lucru nu este deloc uşor de realizat, presupunând 
nu numai o bună stăpânire a uneltelor, dar şi o depăşire a zonelor sufleteşti 
obişnuite, atmosfera poetică închegându-se cu naturaleţe şi fără un deosebit 
efort.
 Astfel, poezia lui Ion Dumbravă înseamnă în linii esenţiale uşor 
gotice şi atmosferă ludică în maniera lui Virgil Mihaiu ori a lui Şerban 
Foarţă, conflict între firesc şi nefiresc, între real şi ireal, între meditaţie şi 
spontaneitate.
 Putem observa cum tentaţiile sunt când deschiderii într-o 
succesiune de mişcări poetice care de pe o parte oferă o aşa zisă realitate 
a combinaţiei sintactice, iar pe de altă parte protejează prin insinuare şi 
imprevizibil, imprudenţa subiectului:
 „Cum nu îţi poţi alege nici timpul / între o extremă şi alta / îţi 
consumi existenţa / ca între două de neatins  depărtări / mereu aceleaşi 
trăiri / în departe sau în arşiţa clipei / mereu mai sărac / mereu mai 
străină vara  / cu mai nimic nu se poate alege / suntem ceea ce suntem / 
azi aici mâine / în nicăieri / azi plouă / mâine s-ar putea să vină ninsoare” 
(Cotidiană)

Ion Dumbravă: Poeme de trecut vara şi alte 
poeme, ed. Romghid,  Târgu-Mureş, 2010

Monica Mureşan: Vama de ceaţă, ed.  Excelsior, 
Bucureşti, 2003

 Poeta Monica Mureşan pune un accent deosebit pe fluxul 
memoriei, meditaţia asupra lucrurilor mai mult trăite decât închipuite 
şi, deci, mai mult reale decât ireale, fiind permanentă, e împinsă  până 
la a ol surprinde pe autoare în plină potenţialitate. Ceea ce se remarcă, e 
abundenţa de imagini-sintagme concrete, impregnate de conotaţii obsesive. 
Astfel textul se înfăţişează ca o poezie ce se încântă de propria-i poeticitate. 
Şi, totuşi, Monica Mureşan îşi aşează sufletul în lumina caldă a afectivităţii, 
a poemului căruia nu-i lipseşte autenticul ori natura intelectuală – stări ce 
stimulează sublinierea ideatică. În fine, poeta Monica Mureşan meditează 
prin sublimul fraged al imaginilor poetice care au nu numai rolul 
plasticităţii, ci şi pe cel al unei semnificaţii sau al intimităţii sub forma unui 
monolog – dialogat:
 „Păstrează o rezervă suspicioasă / faţă de jocul amintirilor  cu 
stările reale / În schimb, ar putea fi un moment necesar / jocul uitării 
dintre tine şi actele tale. / Tradiţia învinovăţirii cu faptele uitate / este 
un joc înspăimântător, / dar nu ai renunţa niciodată / la transcendenţa 
filtrului personal. / Şi cum am putea dispune de noi / când ne împresoară 
tiranic timpul cel mare, / când, odată cu trecerea / devenim o neînţeleasă 
personificare, / din joaca timpului” (Jocul amintirii). 

Victor Sterom
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puşcărie. După cum spuneam, este un 
personaj mai pitoresc, având o altfel 
de viaţă care, la vremea aceea, nu mai 
era conformă cu tradiţiile vechi ale 
aristocraţiei româneşti. Aceştia sunt 
pilonii stabili a ceea ce a însemnat 
intelectualitatea şi verticalitatea 
familiei Bălăceanu. 

T.R.: O dovadă a vechimii 
numelui de Bălăceanu şi, în acelaşi 
timp, a importanţei lui este aceea că 
e reprezentată de blazonul familiei; 
cum a luat naştere blazonul şi ce 
simbolizează această “carte de vizită” 
a familiei dumneavoastră? Astăzi 
face parte doar dintr-o semnătură a 
trecutului sau o utilizaţi la acelaşi nivel 
istoric de pecete? C.B.S.: Problema stemelor, căci termenul de stemă este mai 
corect decât cel de blazon, termenul blazon venind din limba germană. De fapt 
blazon era textul codificat prin care se descria stema de către herald, pe cale 
orală, a cărui venire era anunţată de trompete. În Ţările Române, nu exista 
sistemul heraldic organizat, precis, structurat cum a existat în vest, iar stemele 
nu puteau să fie inventate sau confecţionate la întâmplare; ele trebuiau să fie 
primite, concesionate de către domnitorul sau regele ţinutului respectiv.

 T.R.: Trebuie să ţinem cont de problematica concesionării stemelor, 
deoarece românii nu prea aveau de la cine primi în dar stemele şi le confecţionau 
singuri. 

C.B.S.: Da, aşa este, boierii români au avut steme făcute de ei, pentru 
a pecetlui documentele, mai ales că mare parte din populaţie era analfabetă 
şi trebuiau să-i recunoască după ceva. Aceste steme boiereşti sunt mai 
puţin sistematice şi mai puţin reglementate, mai puţin anarhice cum spune 
Cernovodeanu în Heraldica Românească. În acest context stemele pe care le-
am găsit, în legătură cu Bălăcenii cuprindeau trei săgeţi şi un leu. S-a spus că 
cele trei săgeţi sunt comemorative bătăliei de la Rovine, unde trei fraţi Bălăceni 
au murit în bătălie, iar leul este considerat ca fiind o rămăşiţă a unei întâmplări. 

D.C.: Sunt atestate istoric prin scrieri sau transmise pe cale orală? 
C.B.S.: Transmisă pe cale orală prin balade, această baladă cu leul încă 

mai circulă. În ea se povesteşte că la un moment dat un leu făcea mari pagube şi 
nimeni nu se încumeta să-l vâneze. Atunci doi boieri, unul Bălăceanu şi celălalt 
Gurbeanu s-au lansat în aventura respectivă, reuşind să omoare leul. Obştea 
le-a fost recunoscătoare, spunând ca Bălăceanu să aibă leul ca semn al familiei 
şi numele de Gurbea să fie dat câmpului respectiv, care îi poartă numele până 
astăzi. 

T.R.: Stema familiei Bălăceanu este confecţionată de cei din familie sau 
concesionată? 

C.B.S.: Noi avem o stemă concesionată de către împăratul Leopold, 
dată lui Aga Bălăceanu, când l-a făcut conte al Sfântului Imperiu, în jurul anilor 
1690, unde sunt prezente cele trei săgeţi, dar în locul leului sunt puse o armă şi 
un cap de turc tăiat, pentru că erau un fel de sintagmă simbolică a unei atitudini 
antiotomane. Cei din Valahia nu au putut să-l poarte şi de aceea au rămas cu 
leul respectiv, deci stema pe care o avem noi este concesionată de către Curtea 
Imperială de la Viena. 

T.R.: La ora actuală ataşaţi stema ca antet pe corespondenţă? 
C.B.S.: Înainte era mai greu, trebuia gravată, era necesar o hârtie 

specială, dar acum când trimit scrisori oficiale folosesc stema. 
T.R.: În anul 1952 aţi fost exclus de la Catedra de medicină, pe motive 

politice. Cum aţi suportat această lovitură dată de sistemul comunist? Prin 
ce mijloace v-aţi menţinut verticalitatea în acele vremuri ale hazardului 
intelectual? 

C.B.S.: Dacă tot am vorbit de stemă să vă spun, domnule Tiberiu, 
şi o anecdotă: când am fost dat afară din învăţământ, m-a chemat ministrul 
sănătăţii, deoarece acela a fost singurul an în care Facultatea de Medicină a 
aparţinut direct de Ministrul Sănătăţii. 

T.R.: Cine era ministrul? 
C.B.S.: Saragea. Mi-a spus că trebuie să mă dea afară pentru că port 

inelul cu pecetea Bălăcenilor, că-l port ostentativ şi că nu este cazul ca în faţa 
studenţilor să apar aşa. Ulterior şi-a cerut scuze pentru gestul extrem, dar a 
justificat că aşa au fost ordinele. Oricum mi-a părut rău că am fost scos din 
învăţământ, dar asta era regula jocului atunci, toţi cei care au făcut parte 
din aristocraţie, sau care se implicaseră în politica ţării erau sacrificaţi. Eu 
am scăpat relativ uşor, m-au scos din învăţământ, dar m-au lăsat în sistemul 

Motto: Secretul meu a fost muncă, disciplină şi maeştrii 

Într-o lume post-modernă, ce pendulează între inepţie şi spirit ludic, 
apar personaje parcă rupte din basme şi aruncate in timpul semiobscur. 
Realitatea cotidiană ne obturează perspectiva asupra frumosului, bunului 
simţ şi dramului de religiozitate ce-l mai păstram în geneza ADN-ului nostru, 
asemenea unei utopii transmise din generaţie în generaţie. Aşa s-a născut pe 
pământul României la data de 6 iulie 1923 cel ce va purta stema şi stigmatul 
familiei Bălăceanu, urmaş al unei istorii multiseculare, aureolat de-o sete 
de cunoaştere ce mai târziu îi va fi cartea de vizită şi uşa deschisă spre o 
Europă realistă. Rotind globul ocular în praful României contemporane, 
Constantin Bălăceanu Stolnici este şi va rămâne un mit în vastele domenii 
în care s-a implicat, iar nouă nu ne rămâne decât să urmăm calea bătătorită 
de personalitatea mitului Bălăceanu. Constantin Bălăceanu Stolnici a urmat 
Liceul «I.C. Brătianu» din Piteşti, unde a dat bacalaureatul în 1941. Între anii 
1941-1947 urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Bucureşti, obţinând, 
în 1948, titlul de Doctor în Medicină şi Chirurgie, cu teza Consideraţii asupra 
complexului cerebelo-dento-olivar, realizată sub conducerea profesorului Ion 
T. Niculescu. În 1967 a fost confirmat Doctor în Ştiinţe Medicale de către IMF-
Bucureşti şi Ministerul Învăţământului. Operă: – Cele Trei Săgeţi - studiu 
de istorie naţională, 1995; – Saga baronilor du Mont. 900 de ani de istorie 
politică şi militară a Europei, 1995; – Introducere în studiul kabbalei iudaice 
şi creştine, 1996; – Cunoaştere şi ştiinţă, 1998; – Saga Bălăcenilor, 2001; – 
Kabbala, între gnoză şi magie, 2004; – Antropogeneza şi geneza culturii (în 
colab. cu Ligia Apavaloae), 2006; – Incursiune în antropogeneză (în colab. cu 
Cristiana Glavce, Florina Raicu, Ligia Apavaloae), 2006; – Gândirea magică, 
geneză şi evoluţie (în colab. cu Magdalena Berescu). 4

Tiberiu ROŞU: Sonoritatea numelui Bălăceanu este atât de puternică 
încât a răsunat timp de aproape şapte secole, dăinuind până astăzi prin persoana 
domniei voastre. O seamă de personalităţi marcante pentru istoria României şi 
nu numai, au făcut parte din familia dumneavoastră. Care este persoana cea 
mai emblematică din marea familie a Bălăcenilor? 

Constantin BĂLĂCEANU STOLNICI: Dragă Tiberiu, originea 
familiei mele este atestată, într-adevăr, de şapte secole cu începuturi care sunt 
transmise mai mult prin balade populare, prin tradiţie, decât prin documente. 
Istoria familiei mele este o istorie tristă... marile proiecte, marile iniţiative 
pe care le-au avut anteriorii mei, nu prea au reuşit şi au plătit scump. Primul 
personaj care este cunoscut în familia noastră – Cneazul de la Balaci, aşa cum 
o relatează istoria familiei mele, are o moarte tragică.

 Dragoş COJOCARIU: Care erau atribuţiile lui în Ţările Române? 
C.B.S.: Printre altele a fost însărcinat să conducă un convoi protocolar, 

cum am zice noi astăzi, în Serbia de pe vremea aceea, şi în cursul acelei 
expediţii a fost omorât. Vedeţi, domnule Tiberiu, istoria familiei mele începe 
cu un asasinat. 

T.R.: Într-o ordine cronologică, puteţi enumera personajele emblematice 
din familia dumneavoastră? 

C.B.S.: Una din primele mari personalităţi a fost Aga Bălăceanu sec. 
XVII-lea, deoarece împreună cu Şerban Cantacuzino au cultivat ideea să 
transfere Ţara Românească de sub tutela otomană, sub tutela habsburgică. 
Era exact momentul după eşecul asediului Vienei, unde habsburgii porniseră 
ofensiva lor mare pentru a se extinde şi au vrut să profite de acest lucru; 
rezultatul a fost o confruntare militară la Zărneşti, în care strămoşul meu a fost 
omorât. Capul lui a fost expus, după aceea, la ordinul sultanului turc în cartierul 
istoric al Bucureştiului. Un alt personaj important este bunicul-bunicului meu, 
Banu Bălăceanu, care a avut două mari idei: prima idee a fost una culturală: 
să transforme Academia Domnească, care era grecofonă, într-un colegiu, 
o universitate, care să fie românofonă, lucru care a fost destul de dificil. L-a 
avut asociat pe Iordache Golescu, într-o politică de presiune asupra elitelor 
universitare, care erau grecofone şi asupra lui Caragea Vodă care era tot grec, 
şi au obţinut până la urmă înfiinţarea Colegiului Sf. Sava. A doua mare idee a 
fost să menţină, în cadrul politicii instaurate de ruşi, o oarecare independenţă a 
ţării, lucru care era compromis în special de articolul ce s-a adăugat după aceea, 
a Regulamentului Organic, şi care anula practic autonomia Ţării Româneşti. 
În confruntarea aceasta s-a opus, nu a mai făcut parte din comisia respectivă 
şi sunt zvonuri pe care le-a răspândit şi Karl Marx că ar fi fost asasinat de 
către ruşi pentru a se răzbuna, ceea ce, eu personal nu cred. Acestea sunt două 
personalităţi marcante din istoria noastră, dar mai este un personaj pitoresc, 
aş zice eu; el nu face parte din ascendenţa mea directă şi se numeşte Manole 
Bălăceanu. Influenţat de iluminismul francez din sec. al XVIII-lea s-a lansat 
întro aventură socialistă, intrând în opoziţie cu dictatura vremii şi sfârşind în 

Tiberiu Roşu

Relatarile istoriei metafizice
CONSTANTIN BĂLĂCEANU–STOLNICI
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medical bucureştean. 
T.R.: De ce credeţi că nu v-au exclus de tot din sistem?
 C.B.S.: Nu m-au exclus de tot deoarece aveau nevoie de mine pentru 

cercetarea ştiinţifică, pe care am făcut-o marginal din punct de vedere 
instituţional, dar cu acces la toate manifestările ştiinţifice, fără a fi încadrat 
în Institutul Academiei. Mă bucur, totuşi că am putut practica medicina în 
sistemul medical bucureştean, începând în policlinică, după aceea în Institutul 
de Geriatrie.

 T.R.: Cercetare în domeniu aţi putut face? C.B.S.: În primă fază nu am 
făcut, dar m-am axat pe cercetare de ordin teoretic şi marele meu noroc a fost că 
atunci a început cibernetica şi am fost pionierul ciberneticii sistemului nervos 
în România, dar şi în Europa. 

T.R.: Presupun că peste graniţă nu aţi reuşit să plecaţi! 
C.B.S.: Ba da, din cauza ciberneticii m-au lăsat să particip la diferite 

evenimente. 
T.R.: Însoţit de securitate, sau v-au lăsat “liber”, ştiind că aveţi familia 

sub “privirea lor”? 
C.B.S.: Ei au riscat să mă lase liber, ştiind că aveam 

şapte persoane în ţară care depindeau de mine, părinţii 
mei, socrii, copiii nevestei mele din prima căsătorie şi 
toţi depindeau de mine. Domnule Tiberiu, nici pe mine 
nu m-a tentat, aşa cum a fost de obscură perioada, făceam 
cibernetică aici şi era interesant. 

T.R.: Privind în societatea contemporană, “mândria 
ţării” sau mai bine spus tineretul postmodern, ce trece 
printr-o perioadă de declin psihologic, ne face să ne punem 
semne raţionale de întrebare. Această involuţie a generaţiei 
tinere nu poate duce la nimic benefic pentru societate şi 
implicit pentru verticalitatea dorită de ei. Cum percepeţi, 
într-o antiteză, pe tinerii paşoptişti şi pe cei actuali? Mai 
merg ei pe acelaşi drum iniţiatic al bunului simţ sau sunt 
forţaţi de împrejurări să-şi găsească modele în alternative oferite de sistem? 

C.B.S.: În primul rând, domnule Tiberiu, nu sunt de acord cu termenul 
iniţiat deoarece acest termen presupune totuşi un nivel de cultură mai specială. 
Dar cred că prima mare problemă cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi, 
este problema modelului de urmat. Nu mai există reperele morale date de către 
biserică, stat, lumea bună, am putea spune, şi asta face ca tineretul să fie puţin 
mai liber. Un al doilea fenomen, revoluţia tineretului din ani 1970 despre care 
vorbeşte şi Mircea Eliade, - dar el vorbeşte pozitiv -, spunând că este o încercare 
de întoarcere la natură şi la respingerea convenţiilor societăţii contemporane. 
Totul a dus însă la un dezmăţ moral. 

T.R.: Aţi pomenit de lipsa reperelor morale din cadrul instituţiilor 
statului, cu excepţia uneia în slujba căreia aţi practicat. 

C.B.S.: Da, aveţi dreptate, vina noastră a medicilor este reprezentată prin 
pilula anticoncepţională care a liberalizat viaţa sexuală. Aceste lucruri au dus la 
o dezorganizare a sistemului de valori morale ale societăţii şi, în acest context, a 
apărut această destrămare care se reflectă în special la nivelul familiei. Aţi văzut 
că familia modernă nu mai este familia veche, divorţurile sunt foarte frecvente, 
concubinajul este aproape o regulă. 

T.R.: Puteţi face o antiteză între dezvoltarea dumneavoastră şi cea a 
tinerilor din postmodernism? 

C.B.S.: Dezvoltarea mea a fost destul de riguroasă, eu am făcut liceul 
acasă cu meditatori, sub supravegherea riguroasă a părinţilor, cu un program 
zilnic de muncă intelectuală cu excepţia duminicii care era liberă, în rest zi de 
zi lucru intelectual. Ca lectură suplimentară, mai exact ca obligaţie, trebuia să 
citim cărţile din bibliotecă, o bibliotecă vastă ce era făcută de Banu Bălăceanu 
şi care a fost arsă de comunişti. T.R.: Citeaţi numai cărţi în limba română, 
sau vă exersaţi şi cititul în limba franceză, ţinând cont de înclinaţia familiei 

dumneavoastră spre partea francofilă? 
C.B.S.: Citeam cărţi în franceză şi germană, dealtminteri germana a 

fost prima limbă pe care am învăţat s-o vorbesc; mama ne învăţa româneşte 
şi guvernanta nemţeşte. Secretul meu a fost muncă, disciplină şi maeştrii, 
profesorii de la facultate care m-au format, muncă sistematică, cât de multă, 
pauze cât mai puţine. La tinerii din ziua de azi s-a substituit motivaţia de-a avea 
o poziţie solidă în societate cu motivaţia de-a avea bani.

 T.R.: Pe lângă cursurile de limbă română, de limbi clasice, matematici, 
aţi studiat şi religia în particular? 

C.B.S.: Am avut mare noroc pe plan religios, am fost catehizat de către 
preotul Vladimir Ghica, care era rudă cu tata, venea la noi în casă şi ne învăţa 
religia de pe poziţia unui om de mare cultură care ştie să vorbească omului 
simplu. 

T.R.: Ştiu despre dumnealui că era preot român spiritual, nu v-a influenţat 
în acest mod, să vă îndoctrineze în ritul romano-catolic? 

C.B.S.: Nu, n-a făcut prozelitism, făcea cu noi cateheze şi ne explica pe 
înţelesul nostru. 

T.R.: Ce regrete are un om de calibrul 
dumneavoastră şi pe ce planuri? Dacă aţi putea să daţi 
timpul înapoi, sub tutela conştientului, ce aţi schimba în 
viaţa dumneavoastră? Care este bucuria supremă a omului 
de știință Constantin Bălăceanu Stolnici într-o viaţa atât 
de tumultuoasă? 

C.B.S.: Chiar dacă am trecut prin multe greutăţi, 
sunt mulţumit de viaţa mea. Cred că totul s-a compensat, 
am fost dat afară din învăţământ şi m-am dus la policlinică 
unde mi-am cunoscut soţia. De fiecare dată când venea o 
năpastă asupra mea efectele tardive erau pozitive. 

T.R.: Cei mai mulţi care au avut drame similare 
cu cele ale dumneavoastră s-au afiliat alcoolului sau altor 
principii de autodistrugere, nu aţi avut acces la aceste 

dorinţe boeme? 
C.B.S.: Da, există şi posibilitatea aceasta de derapaj, dar n-am apucat pe 

aceste căi. Am fumat puţin, dar m-am lăsat. Este extraordinar de nociv tutunul 
şi am renunţat la timp. 

D.C.: Revenind la regrete, ce puteţi spune? C.B.S.: Singurul regret este 
că am apucat perioada comunistă; dacă n-o apucam probabil făceam o altă 
formă de medicină, o medicină mai elaborată. Sistemul comunist a schimbat 
mentalitatea valorilor. 

T.R.: Aţi avut ciraci? 
C.B.S.: Cu regret spun că nu am avut în perioada comunistă, acum am 

oameni pe care i-am format, doctoranzi, colaboratori, oameni foarte buni.
 T.R.: Care este sfatul pe care îl daţi tinerilor ce doresc o aprofundare a 

tot ceea ce înseamnă patriotism? 
C.B.S.: Domnule Tiberiu, folosiţi un cuvânt foarte periculos, termenul 

de patriotism; acest termen te poate duce foarte repede la termenul şovinism. 
Din punctul meu de vedere, patriotismul înseamnă să ai respect faţă de valorile 
culturale, tradiţionale ale poporului tău, limba, religia, tradiţiile şi o anumită 
matrice culturală. Patriotismul exagerat este absolut distructiv, noi suntem 
într-o criză generată nu de populaţie, dar generată de politicieni. Această 
tendinţă de distrugere a specificului naţional este venită din vest. Se încearcă 
o distrugere a tot ce înseamnă valori, au început cu bagatelizarea lui Mihai 
Eminescu, bagatelizarea lui Tudor Arghezi şi o să bagatelizeze pe mulţi alţii. 
Tot sunteţi în domeniul teologic, noi am rezistat la toate dramele istoriei, în 
special în Transilvania, fapt care se atribuie credinţei ortodoxe. Nu vedeţi acum 
cei din Apus fac pe grozavii, dar noi în Evul Mediu nu am ars nici o vrăjitoare, 
nu am ars nici-un eretic, nu am avut inchiziţie, n-am avut fenomenul galileic, 
şi acum tot ei ne dau lecţii. Sperăm că prin voi, o tânără generaţie, lucrurile se 
vor schimba în bine.

De ce se bat potcoave cailor?
De ce se bat potcoave cailor?
- Calului i se bat potcoave, pentru ca 

potcoavele sunt mai usoare decât calul si ele 
merg mai repede decât calul. (8)

- La cal se pune potcoave, sa nu cada 
calul pe spate, atunci când pune frâna, calul se 
întepeneste în potcoave. (9)

- La cal se pune potcoave ca sa tropãie pe 
strada, ca daca nu tropãie nu e cal. (7)

Ce este rãscoala?
Rãscoala înseamnã, când pãrintii nostri nu 

gãsesc bani si atunci rãscolesc ca sa gãseascã. 
(8 ani)

Ce este economia?
Economie înseamnã sa nu mai cheltuim din 

salariu, ca sa-l punem la banca. Cheltuim numai 
din ciubucul pe care ni-l da  seful. (7 ani)

Ce sunt amprentele?
Amprentele e când punem mana pe o clanta 

si rãmân degetele acolo si le gãseste politia. (8 
ani)

Ce este tristetea?
Tristete înseamnã când un om vine la altul 

si bea mult. (7 ani)

Ce este respectul?
Respect înseamnã sa te scoli si sa stea 

babele pe scaun. (9 ani)

Ce înseamnã cuvântul «modern»?
Modern e când vezi ceva frumos si e scump 

si n-ai bani. (7 ani)

Cum rezista pasãrile calatoare sa zboare, zi 
si noapte, mii de kilometri?

Rândunicile când pleacã în tarile calde, pe 
drum se aseazã pe aripa berzei si se odihnesc. 
Pasãrile când pleacã asa departe îsi iau mâncare 
la ele intr-o sacose. Înainte de a zbura, mai  stau 
o luna, doua, sa se odihneascã. (7 ani)
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Moto: „Ce lume deplină s-a dus, 
ce nimic ne-a rămas...! ( Dan. C. 

Mihăilescu )   

Ana Cibea sta, la nici 200 metri 
de casă, aşezată pe o rădăcină de plop, 
privind deznădăjduită în jur. Nu ştia 
unde se află, cum o cheamă şi nici cine 
a fost, până când a dat  Alzheimer-ul  
peste ea. „Flaviana” numele fiicei ei, 
nu-i spune nimic, nici de soţul mort, 
căzut din nuc, nu-şi mai aminteşte... O fi 
avut vreun soţ? Nu? Da? Nu mai conta. 
Din când în când se trezeşte, ca dintr-
un lung şi obositor leşin, în garsoniera 
aproape goală mâncând din acelaşi 
castron cu cei doi gemeni. 

- Bună  ziua madam Cibea, Ce vă face soţul, e plecat pe undeva? 
Nu l-am văzut demult, mai venea să cumpere pâine... Ana ridică privirea 
amorţită întrebându-se cine era femeia boită la faţă, cu fusta scurtă până la 
fund, cărând o coşcogea  sacoşă plină cu ceapă. Apoi îşi reveni: „Soţul”? 
Ce este acela, „soţ”? Cuvântul cade greu în abisul care tot creşte îndărătul 
frunţii pe care părul rar, scurt, zbârlit reuşeşte s-o acopere, dar nu tulbură 
nicio amintire, nu iscă nicio imagine. Gura cu buze groase, se mişcă haotic, 
tot mai aproape de privirea ei, însăilând cuvânt după cuvânt din care Ana nu 
înţelege nimic... Disperată, caută în jur dând deoparte vocile care par să cadă 
din cer răpăind ca picăturile de ploaie. „Ce-i ploaia?” cum arată o picătură 
de... ploaie?” se întreabă Ana încercând să-i dea formă între degetele de la 
cele doua mâini care se mişcă cu repeziciune. Rotund? se miră ea  privind 
căuşul palmelor şi degetele ordonate în funcţie de forma lui.                               

- Uite, aşa! Titi lăsă un strop de apă să i se rostogolească pe creştet 
şi de acolo pe tâmpla scobită, unde zăboveşte mai puţin de o clipă, într-o 
sublimă imponderabilitate, apoi pe obraz, sărind din rid in rid, ca pe fuşteii 
unei scări. Băiatul râde amuzat de uluiala  pe care o citeşte în privirea 
maică-si, vânturând imagine după imagine, încercând să descifreze mesajul 
încâlcit. I se păru că-l recunoaşte. 

- Ai înnebunit, ţi-ai pus în gând să mă îneci?  se înfurie Ana.
- Într-o picătură de apă? Cine a mai văzut aşa ceva?
- Cu tine, totul pare posibil! Unde este Aurică? El... are... grijă de 

mine...
- Eu sunt Aurică!... 
- Nu-i adevărat! miroase altfel. Vreau să vină Aurică, scânci ea, 

Aurică mă iubeşte...
- Şi eu, nu? Maman, ai uitat?
- Nu ştiu, îngână Ana.
- Nu mă crezi?
- Ar trebui să...
- Ce?
- Să vină  Aurică...  
- Şi dacă nu vine? o întărâtă  Titi.       
- Am obosit dragă, nu mă mai joc! Am fost astăzi la gară, la Lucreţia, 

dar nu era acasă, apoi am trecut pe la cimitir şi am aprins o lumânare...
- La mormântul cui?
- Cine mai ştie..., toţi suntem o apă şi-un pământ.... Când să plec 

m-am întâlnit cu fetele generalului Chelaru. Mai să nu le recunosc. Dacă nu 
mă striga Rodica...

- N-aveai cum, îs moarte demult! bombăni Titi.
- Cum zici, şopti Ana detaşându-se brusc de realitatea cotidiană.

Cu părul strâns într-un coc mic, pe ceafă, faţa bălaie, obrazul îngust 
şi bărbia ascuţită, zâmbetul sfios şi ”centimetrul”  pe după gât, înşiră pe 
masă degetarul de pe vârful degetului, bucăţica de cretă şi carneţelul cu 
măsurile clientelor. Mica ei avere, fără de care nu pleca niciodată de acasă,  
pe care o purta în buzunarul fără fund al şorţului bleumarin, legat într-o 
frumoasă fundă, la spate. Degetele ciuruite de ac nu uitaseră să înnoade 
funda, nici forma ei florală, nici lungimea bine echilibrată a capetelor care 
unduie la fiecare pas, odată cu fusta îndoliată, uşor cloşată, care-i coboară la 
jumătatea pulpei. Pulpele i se subţiaseră între timp pierzându-şi frumuseţea 
şi faldurile şorţului nu mai lăsau să se desprindă, cele ce fuseseră odată 
albe, frumos rotunjite, cu un puf blond rărit sub genunchi, strălucind ca 

de casă, aşezată pe o rădăcină de plop, 
privind deznădăjduită în jur. Nu ştia 
unde se află, cum o cheamă şi nici cine 
a fost, până când a dat  Alzheimer-ul  
peste ea. „Flaviana” numele fiicei ei, 
nu-i spune nimic, nici de soţul mort, 
căzut din nuc, nu-şi mai aminteşte... O fi 
avut vreun soţ? Nu? Da? Nu mai conta. 
Din când în când se trezeşte, ca dintr-
un lung şi obositor leşin, în garsoniera 
aproape goală mâncând din acelaşi 
castron cu cei doi gemeni. 

Janine  Vadislav

PAPESSA  ANA două coloane înfipte în saboţii cenuşii. Picioarele merg singure împinse de 
toaca tălpilor atingând din loc în loc, asfaltul muiat de bura de ploaie. Se 
învârti o jumătate de ceas, fără să ştie unde o să ajungă, pe strada Galaţi, 
pe Lalelelor, Al. Golescu, revenind, după 20 minute, în dreptul bisericii 
de pe strada Nicolae Marinescu, păşind ca o umbră pe sub gardul lung, pe 
sub plopii plini de funigei până-n dreptul  băcăniei unde se aşeză, fără să-şi 
aducă aminte că o mai făcuse odată, în aceeaşi zi, pe o rădăcină de plop. I 
se păru cunoscută clădirea din spatele ei, cu uşă dublă şi clopoţel la intrare. 
I se păru că recunoaşte  vocile sprintene, ca un joc de ping pong, freamătul 
halatelor scrobite şi zuruitul mărunţişului rostogolit pe tejghea.  Dar nu era 
decât o părere.  

- Aveţi banane?
- Avem...
- Aveţi vată pe băţ?
- Mai târziu. Acu avem halviţă, turtă dulce şi roşcove ...
În faţa bisericii, sub arborele de mătase, coana Neta Stamate vinde 

ace şi jurubiţe multicolore.
- N-ai mai trecut demult pe la mine, îi strigă Neta, ce mai ştii de 

madam Cojocaru, mai ţese scoarţe?
Ana dădu să răspundă şi nu putu. „Cine era madam Cojocaru?” Simţi 

cum i se învârte capul de ameţeală şi odată cu el aerul în jur, clopotniţa şi 
odată cu ea dangătul profund care făcu să i se mişte pământul sub picioare. 
„Mare e puterea lui Dumnezeu şoimaru, el ne ocroteşte, el le ştie pe toate, 
el ne ocroteşte , el ne dă pedeapsa”,  turui Ana făcând o cruce adâncă până-n 
pământ, fără să priceapă rostul celor spuse.

- Necredinciosu vândut diavolului nu are ce căuta în curtea bisericii, 
o îmbrânci Frigepeşte  pe poartă, afară. 

- Da de ceeeee..., scânci Ana, să i se taie capu mesagerului! începu ea 
să plângă. Cu palma dreaptă, Ana îşi întinse lacrimile pe obraz.

- Pleacă, o huştui  dascălul, dacă te vede părintele, e vai de capu tău!
- Nu plec!
- Vezi tu pe dracu când oi chema sectoristu!
- Care sectorist? se trezi din amorţeală Ana, nu se există aşa ceva!
- S-o crezi, stă la pândă, nevăzut. neauzit, aşteptând să-i cadă în mână 

liftele păgâne, ca tine.

*        

Se făcu după amiază, vremea încă frumoasă, nici prea cald, nici prea 
rece, cât să-mbraci un balonzaid găurit, peste flanica de un albastru spălăcit 
şi să-ţi îndeşi pe creştet o tichie de fetru, purtată cândva de mama mare. 

- Ai chef să te întorci acasă? întrebă Titi.
- Păi, da! Ce altceva să facem? se miră Aurică.
- Ştiu şi eu? O berică, ceva?
- Ai bani şi nu ştiu eu? se miră Aurică.
- Nu.
Pauza. Pe trotuarul pustiu se auziră doar blacheurile de la pantofii lor, 

vlăguiţi de atâta purtat.
- Te gândeşti la ce mă gândesc? întrebă Titi
- La ce te gândeşti?
- Nu te-ai săturat să tot... Într- o zi o să-mi iau lumea în cap, da n-a 

sosit timpu.
- Şi pe mine, cui mă laşi?
- Nu-mi spune că vrei să te car în spate!
- ... ca fraţii! scânci Aurică apucându-l strâns de mâneca balonului 

de fâs.
- Mde, şi cât o să ţie  „frăţia” asta?
- Până când moartea ne-o despărţi...!
- ... la bine şi la  greu...Nu-i cam mult? 
- Chiar aşa, ce-a făcut Ana cu averea noastră? se lumină la faţă 

Aurică. Poate o mai fi ceva. N-ar trebui să ştim şi noi?   
- Întreab-o, ai curaj? La război mulţi viteji se-arată! îi închise gura, 

Titi.
- Pe toate le ştii! Cum de le ştii tu, întotdeauna, pe toate? Cum de nu 

le-ncurci?
- Am o strategie...
- Nu mă-nveţi şi pe mine?
- Eşti cam tare de cap!
- Maman spune ca eu m-am născut deştept, a văzut din prima!
- Oi fi fost, da nu mai eşti!
- Mi-e foame! schimbă Aurică vorba. Moment în care îl izbi, drept 

în moalele capului, imaginea îngerească a zarzărului înfoiat între buchete 
de flori netede ca ceara, luminate de albul pur, aninat cu cleşti invizibili de 
crenguţele subţiri. Mut de uimire, rămase prins în imaginea suavă, clară, 
închisă într-un imaginar glob de sticlă în care păsări şi fluturi multicolori 
zboară în toate direcţiile, agitând aerul în jur în care se mai zbate un rest 
din zăpada mieilor. 
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ai literaturii noastre de azi. Serios în 
sensul că de la început şi-a dorit – şi 
a reuşit să aibă/să-şi construiască o 
carieră de prozator.

Se înţelege de la sine că proza, 
nescriindu-se uşor şi nefiind la 
îndemâna oricui, i-au trebuit luni şi 
ani întregi de trudă pe manuscris, de 
concepere şi elaborare a romanelor lui 
care astăzi pot umple o bună parte a 
unui raft de bibliotecă. Unele scrieri, 
de inspiraţie istorică, i-au cerut, în plus, 
multe zile de documentare prin arhive 
şi prin presa vremii. Altele, cu subiecte 
din lumea contemporană, au presupus, 
aşijderea, “documentari pe viu”, adică observaţii, investigaţii, construcţii 
şi planuri bine puse la punct. 

Iată, pro memoria, titluri ce alcătuiesc fişa bibliografică pe care 
ne-a lăsat-o, Mircea Constantinescu la plecarea 
lui Dincolo: romane Cancerul blond, Amurgul 
levantinilor, Îşi amintea de Casablanca, Aleargă 
pentru viaţa ta, Când toca la Radu Vodă, Români, 
vă ordon staţi la coadă, Impozit pe viaţă, Te rog, mai 
trăieşte puţin, Cum îndemult bucureştenii petreceau 
(evocare istorică); eseuri: Triumful lui Făt Frumos, 
Au fost ca niciodată, După Bucureşti potopul ..., 
Accesul liber la raft, Oraşul de la parter, Noaptea, 
când toate blondele sunt brunete, Vedeta (eseu în 
multimedia), Stand by; Cu noi în cârcă, Europa, 
Catalogul frumoaselor neruşinări.

Cum lesne se poate observa, unele din 
titlurile de mai sus trimit numaidecât cu gândul şi 
la actualitatea imediată, la care Mircea (mai ales în 
ultimii ani, când monitoriza posturi de televiziune 
la CNA) era racordat prin toate antenele, cum 
racordat era şi la mersul noii literaturi (între altele 
şi prin jurizarea lucrărilor la concursul “Moştenirea 
Văcăreştilor”, de la Târgovişte, din al cărui juriu am 
făcut parte amândoi ani în şir).

Unele dintre cărţile amintite au văzut lumina 
tiparului la prestigioasa casă de editură “Tipo 
Moldova” din Iaşi. De aceea cred că directorul 
acesteia, dl. Aurel Ştefanachi a făcut bine că a dus la 

bun sfârşit şi volumul Acolo sus, din lumea ta, dezleagă-mă de amintiri, 
cuprinzând proze semnate de Mircea Constantinescu, chiar dacă ea – din 
păcate! – a fost sortită să apară postum.

Sunt convins că pentru cititorii de azi, dar mai ales pentru cei de 
mâine această carte din urmă va da un şi mai mare contur amprentelor pe 
care scriitorul complex şi adevărat care a fost Mircea Constantinescu le 
lasă în literatura ultimilor cincizeci de ani.

23 februarie 2014

- Ce-ai rămas cu gura căscată? întrebă Titi. Hai acasă, om găsi ceva 
de ros...

- Ai văzut? întrebă Aurică.
- Ce să văd?
Arătându-i pomul sprijinit de gard: - Minunăţia aiasta!
- Ciotu ăla ars? Câteodată cred că nu-mi eşti frate! De-un amărât de 

pom plângi tu? Da de sărăcia noastră, ce zici? Şi de femeia care zace în 
casă, cât om mai avea noi casă, ce zici? Da de tat-tu, care te-a făcut şi te-a 
lăsat când ţi-a fost lumea mai dragă, nu plângi?

- Ce vină are Horea, crezi că el o vrut să moară? 
- La ce altceva să te aştepţi? La cât a băut...
- ... şi ne-o dat şi nouă...
- Vezi?  Moştenirea-i grea!
- Râzi de mine? întrebă Aurică.            
- Mai am vreun chef? 
... Şi aşa, fără să-şi dea seama, ajunseră în faţa blocului.
- Titi tresări încurcat. - Aicea stăm, eşti sigur?
- Toate seamănă între ele, unu mai amărât decât altu!
- Ce noroc pe capu nost, să ne înfunde în văgăuna asta!
- Atâţia gologani o mai avut...
-... şi cu restu, ce-o făcut?

- Întreab-o!
- ...!
- Ştiam io. Hahaleră ai fost hahaleră ai rămas! murmură Aurică. 
- ... la pătrat! 
- Hooopa! ai făcut o glumiţă...! Nu-i totul pierdut.
- Ne mai pricepem şi noi la câte ceva!
- NE? suntem siamezi?
- Râzi de mine?
- Parcă mai pot?

La parter, în capătul blocului, o fereastră deschisă şi-n fereastră o 
perdea ca o coadă de păun, cusută cu arnici roz, galben, bleu  verde, flutură 
a pagubă. Se uitară unul la altul. 

- Aicea-i! spuse Aurică, noroc cu Didi... E tot ce ne-a mai rămas dela 
ea...

- O fură careva, într-o zi. 
- Nu cred, e legată la priză, cade lat, numa să-ncerce!
- A cui fu ideea? întreabă Titi.
- A mea!  
- Ba a mea! ţipă Titi sărind la bătaie.

Ce şi cât şi cum poţi spune despre cineva pe care l-ai cunoscut 
îndeaproape şi brusc, ca şi cum s-ar deschide o fereastră în frigul polar 
de afară, afli că a plecat către o altă lume, poate mai bună şi mai dreaptă 
– cum ne lasă să înţelegem Biblia şi toate scrierile bisericeşti?

Fireşte, pe lângă sentimentul de surprindere şi de regret ce te 
încearcă imediat, cel dintâi gând este cel al rememorării unor clipe, zile, 
momente trecute şi care nu se vor mai întoarce niciodată.

Pe Mircea Constantinescu, omul şi scriitorul care ne-a părăsit de 
curând l-am cunoscut în urmă cu vreo patruzeci şi ceva de ani când, 
studenţi visători la gloria muzeelor, treceam adesea pragul revistei 
Amfiteatru, generoasa publicaţie ce ne dădea 
aripi de curaj şi încredere pentru lungile şi adesea 
periculoasele zboruri în lumea literară în care cătam 
să intrăm cu timiditate, dar şi cu speranţă.

Era, cred prin 1966-1967, anii cei mai liberali 
din toată „Epoca Ceauşescu”. Era vremea în care 
pentru prima oară la noi pătrundeau romane şi 
filme americane, până atunci ţinute sub obroc, când 
piese de “teatru occidentale, neproslăvizoare ale 
comunismului vedeau luminile rampei pe scene 
bucureştene, când formaţii şi cântăreţi până atunci 
prezente şi prezenţi doar la radio făceau săli pline 
de tineret şi când prin cenaclurile literare se citeau 
îndrăzneţe poeme, care nu mai erau tocmai “pe 
linie”. Linia partidului unic, se înţelege.

Culegerea de povestiri Ciudăţenii de familie 
cu care debuta Mircea în 1968, în colecţia de 
frumoasă amintire “Luceafărul” era şi ea un semn 
al gândirii de începea să se simtă, public, mai liberă 
decât înainte, mai optimist decât în urmă cu numai 
doi sau trei ani.

Nu prea răsfăţat de societate, în ciuda celor 
două facultăţi pe care le-a absolvit (şi nu unele 
oarecare, ci Sociologia şi Filosofia), Mircea 
Constantinescu a fost nevoit să ocupe fel de fel de posturi (de la cel de 
funcţionar la un centru de librării la cel de instructor cultural, de la cel de 
ziarist la o publicaţie efemeră şi până la, în sfârşit, de expert la Consiliul 
Naţional al Audiovizualului), într-o nesiguranţă socială care într-o altă 
ţară şi în cazul unui scriitor ca el ar fi fost poate de neconceput şi de 
neînţeles.

Cu o vocative certă pentru scrisul literar, consecvent cu sine şi 
dăruit cu totul beletristicii, cum nu prea mulţi, din generaţia noastră 
au fost ori sunt şi azi, Mircea Constantinescu reprezintă, văzut dintr-
un anume unghi al biografiei lui, unul dintre scriitorii cei mai serioşi 

Amprentele 
personalitatii

Florentin 
Popescu
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Câteva interpretări oferite de diverse dicţionare, din care au fost 

selectate cele ce urmează, în legătură cu subiectul nostru:
Noul Dicţionar Universal al Limbii Române, ed. II-a, ed. 

Litera, 2005:
Cinic: care ţine de curentul filosofic din Grecia Antică, care 

respinge normele morale şi propune întoarcerea la natură.
Filosofia cinică: care sfidează buna-cuviinţă (1), care are păreri 

sau idei condamnabile (dându-l exemplu pe I.L.Caragiale, iar ca opus 
acestuia, pe I. Slavici). (2) care denotă cinism, dispreţ pentru buna-
cuviinţă (reţinem cacofonia: antică-care).

Dicţionarul Enciclopedic Român. Ed. Politică, 1962. Mult 
mai apropiat de adevăr (filosofic şi istoric), atenuând acuzaţiile de 
„destrăbălat” şi „dăşenţat” atribuite cinicului.

Noul Dicţionar de Neologisme, Ed. Academiei, 1997:
I - Cel care denotă sfidare, sarcasm, insolenţă, neruşinare 

(reţinem: sfidare, sarcasm).
III - Care exprimă deschis şi fără jenă atitudini şi gânduri 

condamnabile; om rău (neruşinat) şi fără scrupule (lat . cynicus).
Dacă un Dicţionar de o asemenea anvergură indică drept 

sinonime rău cu neruşinat, atunci sunt explicabile eşecurile la 
Bacalaureate. Dar, acesta este un dicţionar de neologisme şi nu de... 
românisme (sic!).

Dicţionarul Enciclopedic ilustrat „Cartea Românească”, 
1931, I.A. Candrea şi Ghe. Adamescu.

Cinic (adj): Privitor la, sau făcând parte din acea sectă de filosofi 
greci, cari nesocoteau buna-cuviinţă, şi ai cărei membri cunoscuţi sunt 
Antisthenes şi Diogene (au fost vreo şapte filosofi cu acest nume, 
Diogene n. n.). (Penibil de simplificat şi vulgarizator pentru cei doi 
mari filologi).

Le Petit Larousse, compact, 2006:
cinique (lat. cynicus) I- Qui s’oppose effrontément aux 

principes moraux et à l’opinion commune; impudent, éhonté. (Cel 
care se opune cu neruşinare principiilor morale şi a comportamentului 
normal; impertinent, neruşinat).

Minerva - Enciclopedie Română, Cluj, 1929.
Cinică - filosofie antică, o şcoală filosofică greacă antică, 

formată din discipolii lui Antisthenes, care profesau în gimnaziul 
Kinosarges, la Atena, despre virtuţile etice.

„Cinicii” erau, prin excelenţă, filosofi etici. Ei reduceau la 
Etică întreaga filosofie, cerând omului o purtare cât mai lipsită de 
trebuinţi şi retrasă, care te lipseşte de neplăcerile crude ale vieţii. 
La Diogene din Sinope şi alţi cinici ce au urmat după Antisthenes, 
doctrina morală a fondatorului (Antisthenes) degeneră în: dispreţul 
civilizaţiei, imoralitate, batjocorirea vieţii, neruşinare; toate cusururi 
ce se cuprind azi, în expresia peiorativă, „cinism”.

The New American Desk Encyclopedia, A Signet Book, 1989.
„Cynics, members of an ascetic Greek philosophical sect 

following Diogenes (4c. century B.C.) and influenced by Socrates. 
They ignored conventional standards, preached self-control, 
condamned immorality and renounced wordly confort, living as simply 
as animals (hence, probably, their names: kinicos means „doglike”). 
Their movement influenced Stoicism, but vanished in imperial Roman 
times” (Cinicii, membrii unei secte greceşti din antichitate, practicând 
ascetismul, al cărei conducător era Diogenes - sec.IV î.Hr. - sub 
influenţa lui Socrate. Ei ignorau normele convenţionale, propovăduind 
autocontrolul, condamnând imoralitatea şi renunţând la confortul 
lumesc, trăind la fel de simplu ca animalele - de aici, probabil, numele 
de kinicos, însemnând „asemeni câinilor”. Mişcarea lor a influenţat 
Stoicismul, dar a dispărut în timpul imperiului Roman).

Aşadar... trebuie să recunoaştem că, avem de-a face, în cele de 
mai sus, cu interpretări destul de lejere date acestui tip etic (filosofic), 
sau, pur şi simplu, impropriu; singurele două lucrări (dicţionare) 
care se apropie de spiritul şi psihologia cinicului, fiind  Minerva şi 
New American Desk Encyclopedia. Toate celelalte (şi câte vor mai fi 
ele...) se complac în compilaţii fără vreo verificare de natură, în cazul 
nostru, istorică, filosofică, filologică..., fapte care acuză ignoranţa sau 

indolenţa
Cinicul pur este un liric refulat, un melancolic, de aceea el nu 

este un individ, el este o personalitate, poate subiectivă (nici robotul 
nu este pur obiectiv...) şi introvertită, un observator, în general tăcut, 
al societăţii umane, prin postura ce singur şi-a impus-o. Qui prodest!, 
este deviza cinicului, pe care cinicul pur nu o va escalada niciodată, 
pentru nimeni şi nimic în lumea aceasta căreia el, el cinicul, n u-i arată 
decât dispreţ şi milă, mila şi dispreţ...

Cinicul se naşte sau devine...; cauzele „devenirii” sale cu greu 
pot fi detectate, şi ar fi hazardant, uşuratic şi (puţin) vulgar să le 
imaginăm pe hârtie. Oricum, cinicul are ca antene: cultura, inteligenţa 
şi sensibilitatea (a nu se confunda cu tipul snob sau dandy care sunt 
doar mimi extrovertiţi, cinicul fiind, eminamente, un introvertit).

Căile de percepţie ale cinicului (vorbim despre cinicul pur) sunt 
profunde, puternice şi cu ramificaţii pe toate planurile psihologiei 
individului sau psihologiei colectivităţilor sociale .

În forul său interior, în retortele fiinţei sale şi în solitudinea 
sa (cinicul, în marea majoritate a cazurilor, este un solitar) este 
un neliniştit, un perspicace având acuitatea observaţiilor aproape 
microscopică, descoperind acele... „Beasts and Super-Beasts” 
(Dobitoace şi supra-dobitoace) de Hector Hugh Munro (Saki).

Cinicul este un om respectabil, muncitor priceput în profesia 
abordată, evită aglomeraţiile de orice natură, ca şi mesele „prieteneşti” 
sau peripatetizările sterile; se îmbracă întotdeauna corect, dacă nu 
chiar elegant, este ponderat şi, raportat la „cinismul” său, respectat; 
şi chiar anturat, cunoscându-i-se benignitatea. El se exprimă tangent, 
niciodată secant (s-ar sinucide în cazul în care ar deveni vulgar), nici 
contondent, are fineţe şi, deseori, observaţiile sale ori replicile sunt 
amuzante, dar nu şi pentru cel / cei cuprins / cuprinşi în paranteza de 
mai sus.

Cinicul este o inteligenţă sublimată, sintetică şi suplă; acesta nu 
are loc printre grobieni sau tipi de carură atletică (având inteligenţa în 
halcile bicepşilor sau pectoralilor...); calitate (sau defect) care îl face 
pe cinic uman. El nu respinge modestia, dimpotrivă; nici francheţea 
sau naivitatea, acestea încântându-l. Cinicul poate iubi mai profund 
decât mulţi dintre noi, însă fără a rezona nici o notă din iubirea pe care 
o va duce cu el în veşnicie..., altfel, nu ar mai cinic! Nu?

Printre marii cinici ai Romei antice îl avem pe juristul, omul 
de stat şi filosoful Marcus Tullius Cicero (106 î.Hr.-43 d.Hr. - mort 
prin decapitare), care, în „Despre legi”, dezvăluie, la finalul tratatului, 
inutilitatea acestora (legilor), ca şi aceea a vechilor cutume; labilitatea 
sa fiind trădată prin afirmaţia că azi poate susţine o cauză cu acelaşi 
succes cu care a doua zi poate câştiga incriminarea ei.

Despre Nero (împărat roman între 54-68) şi Caligula (Caius 
Caesar Augustus Germanicus) împărat roman între 37 - 41, nu se 
poate spune că erau „cinici”, fiind alienaţi din naştere sau datorită 
luesului. Un cinic pe măsură a fost, totuşi, Tiberius (Claudius Nero), 
împărat între anii 14 şi 37, care, petrecându-şi aniversarea a două 
decenii de putere supremă în imperiu, la palatul său din Tivoli, în faţa 
mulţimilor umane venite să-l aclame, exclamă visător...: „O, oameni 
gata de a deveni sclavi!”

În Anglia îl avem pe uzurpatorul Oliver Cromwell (1599-1658), 
un cinic dublat (în subconştient) de un asasin. Victor Hugo a făcut din 
acesta o figură romantică..., vezi celebra „Prefaţă” la drama cu acelaşi 
nume, devenită o adevărată Magna Charta a Romantismului (1830).

Cinicul englez veritabil, dublat de un dandy la fel de autentic, a 
fost poetul, dramaturgul, romancierul şi eseistul Oscar Wilde (1851-
1900) care, cu precădere în dramaturgia sa, desfăşoară un cinism 
elegant, uman şi umanist, evidenţiat şi în romanul „Portretul lui Dorian 
Gray”. Sigur că, în perioada de recluziune petrecută la închisoarea din 
Reading (vezi vestita... „Baladă a închisorii din...”) pentru pederastie, 
făcând din marele scriitor un biet... vultur pleşuv! (Personal, presupun 
că piesa „Evantaiul doamnei Windermere” a stat la baza libretului 
operetei „Văduva veselă” de Franz Lehar).

Un alt fiu al... Old England, mulţi ani ofiţer de administraţie 
in India, a fost acel Hector Hugh Munro (1870-1916), cunoscut sub 
numele de Saki (nume împrumutat din opera lui Omar Khaiyam), 
cinic elegant în celebrele sale schiţe adunate în volumele: „Reginald”, 
„Reginald în Rusia”, „Cronicile lui Clovis” „Dobitoace şi supra-
dobitoace” ş.a., un cinic solicitat în grupuri din cele mai selecte (se 
cunoaşte selecţia făcută de un englez...), datorită spiritului său..., pe 
muche de cuţit.

Franţa, la rândul ei, a avut pe un François Villon (1431-
1462?), cinicul popular şi locvace (poate prea...), care, la bosumflarea 
semenilor săi, trântea o voroavă de izbucnea tot bâlciul în râs; şi cum 
s-ar fi supărat o... „trupeşă Margo!”.

Un altul, Donatien Alphonse, marchiz de Sade (1740-1814), 

A fi cinic!
Ioan Mazilu Crângaşu
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Stimate Domnule Dadal, ma intreb cum de nu-mi 
veni mie idea sa ma intreb de ce sint bibliile negre.

Aveti tot respectul meu pentru, dupa parerea mea 
curajoasa intrebare si mai curajoasa postare.

Si mai aveti consideratia mea ca a-ti parasit “un 
servici sigur” pentru o viata mai putin sigura, dar poate 
mai onesta. Datorita faptului ca, comentariul meu a cam 
depasit rindurile unui simplu comentariu, am ales aceasta 
cale pentru a-mi exprima parerea la un subiect, care ma 
bucura mai mult, ca vine de la un barbat (deoarece in 
general barbatii nu prea sesizeaza amanunte de genul 
acesta) ci sunt fixati mai mult pe continut.

Nu doresc sa fie interpretata observatia mea ca o 
jignire la adresa barbatiilor, dar ei nu vad in general cind 
sotia a fost la coafor, sau si-a cumparat o rochie nou, sau 
ca si-a vopsit parul, ei au insa multe alte calitati care noua femeilor ne 
lipsesc in general. Dar m-am indepartat de la subiect.

Sunt constienta ca, cu rindurile de mai jos n-am sa-mi fac numai 
prieteni, dar daca fiecare, care simte nevoia de a ma judeca pentru cele 
scrise, isi intreaba constiinta, imi va da mai mult sau mai putin dreptate.

Umila mea parere referitoare la biserici in general, este ca ele 
intodeauna au fost in primul rind o intrerindere, apoi un instrument de 
manipulare al maselor si in minoritate un refugiu si un real ajutor pentru 
cei ce le calca pragul. Un adevarat preot in ochii mei este acela care se duce 
la cei saraci si-i ajuta, indiferent daca si-au platit cotizatia la biserica sau 
nu, acela care merge in spitale si tine mina acelor bolnavi si le da mingiiere. 
Acela care stringe donatii pentru a ridica o scoala, un spital, pentru ca dupa 
moarte, nu-mi mai pasa daca inmornitarea mea este 
intr-un palat sau o cocioba.

Stiu suna cam dur afirmatia mea, dar asta 
este parerea mea personala. Doresc sa specific ca 
nu sint ateu, dar Dumnezeului pe care eu il cunosc 
nu-i pasa de biserici, si nici de biblii, dorinta 
lui, daca are vreuna, este sa avem acel templu, 
(biseica) in noi, sa nu traim cu teama lui Dumnezeu 
ci cu respect pentru semenii nostri, pentru animale, 
pentru vegetatie, sa lasam in urma noastara o lume 
mai buna decit cea pe care am gasit-o. Eu n-am 
mai fost de mult in tara si in scurtul timp pe care 
de curind l-am petrecut acolo, nu mi-am indreptat 
atentia asupra bisericilor, dar dupa reintoarcerea 
acasa am vazut diferite lozinci prin internet cum ar fii „vrem spitale si nu 
biserici“. Aceaste pancarte sunt pentru mine dovada clara ca biserica este 
din ce in ce mai mult o intreprindere, lucru care nu ma mira deoarece este 
condusa de oameni si dupa cum cu totii stim oamenii din pacate nu sint la 
fel si numai pentru ca cineva a terminat o facultate de teologie, nu-l face 

mai milos sau mai bun. 
Lumea a evoluat iar Bisericile in general sunt 

ramase in urma, motiv pentru care din ce in ce mai putini 
le frecventeaza. Dupa parerea mea biserica ar trebui 
sa fie un lacas simplu, fara pompa in care sa “lucreze” 
oameni pe crare ii preocupa cu adevarat soarta acelora 
care au nevoie de ajutor, sa fie un alin pentru cei aflati in 
declin si in rest sa fie un lacas care raspindeste bucurie.

Si atunci ma intreb si eu, “de ce trebuie sa fie 
bibliile negre”?

Eu zic ca ar trebui sa fie albe la un botez, sau de 
craciun, negre in momentul unei slujbe funerare sau la 
un alt eveniment trist si colorate in culori vii (sau pastel) 
in restul zilelor, atunci s-ar integra mai bine in viata, 
care doar o data este „alba“ la nastere, botez, o data este 

„neagra“ la moarte in rest are toate culorile spectrului.
Dar nu numai bibliile sunt negre in biserica ci si enoriasii in 

majoritate sint imbracati in negru si ma intreb de ce?
Botezul unui copil este o bucurie, si copilul este imbracat in alb, 

firesc, nimeni nu e mai pur, mai sincer decit un copil. Apoi la comuniune 
as imbraca fetita in roz, chiar si baietelului i-as da o camasa intr-o culoare 
mai calda. La casatorie, majoritatea doresc o rochie alba (semnul puritatii) 
dar de foarte mult timp cele care apar la altar nu mai sunt atit de pure, (si 
iar trebuie sa fac o paranteza, nu judec, ci constat, azi traim altfel decit acu 
100 de ani cind trebuia sa fii fecioara la casatorie) deci nu intelg de ce nu 
poarta rochii in alte culori.

Iata deci trei evenimente care ii duc si pe cei mai putin credinciosi 
la biserica si care dupa parerea mea sunt motive de 
bucurie, si atunci ma intreb de ce in negur? 

Doar la moarte gassesc culoarea neagra 
potrivita, astfel pot sa-mi exprim tristetea, durerea 
dupa cel disparut. 

Bisericile si cei care le slujesc nu mai sint 
in pas cu viata, ci sunt ca si politica un instrument, 
si vorba aceia, de ce sa schimbi un lucru care a 
functioneaza de mii de ani.... 

Si de altfel in negru oamenii sint mai usor de 
manipulat decit in rosu. in verde sau chiar in alb. 

Si iar ma repet, Dumnezeul meu se bucura 
daca mie-mi merge bine si am chef sa port rosu sau 
verde sau orice alta culoare.

Cu alte cuvinte daca fiecare dintre noi ar purta o biserica in suflet, 
n-am mai avea nevoie de palatele preotilor, bibliile ar fii multicolore, preotii 
s-ar ocupa de cei care au nevoie de ajutor si noi restul ne-am respecta si 
iubi reciproc.

„De ce sunt toate bibliile negre“
Gudrun Hartig-Mattauch

rămas fără marchizat sub Napoleon Bonaparte. Tarat din naştere, 
pederast notoriu şi exhibiţionionist, ceea ce ia adus încarcerarea 
Bastille (cetate construită între 1370-1382), distrusă de tunurile de la 
14 iulie 1789, când s-a eliberat şi Sade. Apetenţa acestuia pentru tineri 
şi foarte tineri a luat forme patologice evidente prin ura viscerală faţă 
de puritatea fetelor şi, mai ales, faţă de cele din familiile de înaltă 
condiţie nobiliară, care aveau „şansa” de a fi internate în institute 
religioase, preponderent catolice; Sade a sfârşit în ospiciul de la 
Charenton, internat din ordinul lui Napoleon Bonaparte. Atribuirea 
blasfemiei de „divin” i-au acordat-o, evident, afinii. De altfel, chiar 
adjectivul „sadism” spune totul despre acest caz patologic.

Dar, spiritul tutelar al Franţei, cinicul genial rămâne Monsieur 
Françoise-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778), culme de cultură 
şi inteligenţă neatinsă până azi în patria sa, ca şi poate în întreaga 
Evropă. Invitat de Friedrich al II-lea în Germania, ca profesor şi 
„sfătuitor”, neobişnuit cu „spiritul cazon” (sic!), se reîntoarce în 
Franţa după trei ani, în 1753. Voltaire a scris mult: poezie, proză, 
teatru, istorie, filosofie, lăsând un mare volum de corespondenţă, 
revelatoare a sarcasmului şi cinismului său, amândouă elegante, dar şi 
„sensibile”, cunoscute, de altfel, în toate marile saloane ale Franţei şi 
Evropei, unde pronunţarea, în treacăt, a unui... peut être... (poate!...), 
după un scurt, dar serios discurs, îţi poate conferi titlul de... cinic. 

Ca un apex al cinismului acestui genial bărbat, cinism învins, totuşi, 
stă ieşirea spăşită a omului Voltaire aflat pe patul de moarte, când, în 
faţa preotului care ţinea într-o mână sfânta Cruce, iar în cealaltă mână 
sfânta Carte, recunoscu: „Ai învins, Nazaritene!”

Şi tot în Franţa nu putem trece peste Charles Baudelaire (1821-
1867) şi durerosul său cinism din „Les Fleurs du mal”, apărut în anul 
1857... „précédées d’une notice par Théophile Gautier”, o notiţă destul 
de cuprinzătoare, unde admiratul Gautier de către Baudelaire ridică un 
colţ de cortină care acoperă tragismul unei conştiinţe poetice şi umane 
din cele mai profunde; iar despre ceea ce se bârfea în legătură cu viaţa 
celui care şi-a sfârşit-o la 46 de ani erau doar vulgarităţile ignarilor.

La extrema baudelaireană îl avem pe André Gide (1869-1951), 
omul de o „sinceritate... (apud Larousse, 2006) conciliantă şi lucid 
faţă de libertăţile omului”; aşadar, cinismul calculat sau glacial din 
„L’ Immoraliste”.

În Italia, printre cinicii de frunte şi de geniu îl avem pe Giovanni 
Boccaccio (1313-1375), marele admirator al lui Dante (a scris şi o „La 
vita di Dante”). Sarcastic, dar şi retoric, şi mai ales civismul cinic din 
capodopera „Decameronul” ca şi într-o mai târzie satiră, „Corbaccio”; 
Boccaccio fiind adevăratul fondator al prozei italiene.

(continuare în nr. viitor)
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Ioan N. Roşca sau Omul ţărmurit

  ... Nu trebuie să fii neapărat filosof ca să vezi că 
poezia lui Ioan N. Roşca bate insistent şi sistematic ideea 
– aşa cum nu e nevoie să-ţi explice un poet că ideatica 
sa este poetică prin excelenţă. S-ar putea spune pe drept 
cuvânt: câtă filosofie atâta poezie în acest nou volum al 
său. Nu este, însă, reciprocitate aici, adică prima parte 
„trage” – şi asta nici mai mult nici mai puţin decât din 
binecuvântate motive de otium: munca, mişcarea – mai 
ales repetarea ei! –  stau cam departe de cel  lucrat atât 
de intens de gânduri şi cutreerat atât de des de cântec. 
Când şi când  tortura scrisului îl fură – şi iată, din când 
în când, apare în chinuri câte un volumaş care, chiar ca o 
perlă fiind, sugerează gânduri strânse bine în menghina 
unei realităţi aproape hermetice, purtată în voie de 
valuri, şi de loc uşor de dezghiocat. În acest hermetism 
– adesea de aparat, dar de cele mai multe ori natural – 

cuvântul, forma în general, ca şi pânzele unei corăbii, nu dau seamă de ce e dedesupt, sau 
nu se potrivesc neapărat cu dedesuptul, sau au linia şi viaţa lor – doar plutirea împreună cu 
dedesuptul dându-le aceeaşi direcţie. Se întâmplă, astfel, să urmăreşti jocul pânzelor şi să te 
odihneşti în acest joc; poetul este chiar bucuros că te-ai oprit acolo, părând a spune că restul 
este al lui şi numai al lui însuşi: el scrie, sau face poezie pentru alţii ca să se ascundă în ea, 
ca să-şi mângâie sinele cu bogăţii imense de nedescoperit. Iată, de pildă, ce simplu ne spune 
: „Totul e atât de frumos,  minunat, /cântăm unul pe sufletul celuilalt / până se rupe ceva în 
noi, / o coardă delicată, ultrasensibilă, / numită încredere, aşteptare, dorinţă, speranţă, / sau 
altfel, într-o mie de alte chipuri posibile. // De ce suntem mereu ţărmuriţi / şi mereu ieşim 
din sine chiar în sinele nostru? / Iubesc semnele tale, vorbele tale, mâinile tale / melodioase, 
dansul superb al trupului tău. //Iubeşte-mă până în tăcerile mele / pe care nici eu nu le voi 
descifra vreodată.” (Totul e atât de frumos) Poetul vrea să ne spună că iubirea nu ne dizolvă 
unul într-altul, bărbat şi femeie, nu amestecă sufletele, nu e chestie de potrivire în univers a 
jumătăţilor unui întreg – ci, iată, că omul este mărginit, cât de încreţite ar fi, marginile lui 
definesc, totuşi, o insulă – că din ceva trebuie să se rupă, la urma urmei, ceva în el, dar numai 
în el ca individ, că iubirea, aşadar, nu salvează, nu mişcă sorii şi stelele...Mesajul acesta este, 
însă, ascuns sub horbota frumseţilor zilei: „Totul e atât de frumos, minunat...”, lumea stă în 
„corola de minuni”, tristeţea  se înţărmureşte în spatele realului. Cum ar spune Horaţiu: „Se-
ascunde-n riduri bătrâneţea”... Ioan N. Roşca pare a-l citi (comenta poetic) pe Lucian Blaga 
prin Horaţiu. Te poţi opri la faldurile imaginilor – sau poţi coborî în corabia vieţii grea de 
gânduri (triste), a filosofului, chiar ţi se oferă acest joc, această ofertă este cheia cărţii, adică 
ceea ce o închide şi ceea ce o deschide: în ambele laturi găseşti coerenţă, consecvenţă. 

    Recitesc pezia „Scindare” : „O tulburare a gândurilor, / o învălmăşire a sentimentelor. 
/ Deodată, / ca un fulger, /  sufletul se pătrunde pe sine, / despicându-se în două: / jumătate 
soare, / jumătate ceaţă. / În sine, / sufletul –  / ca o strălucitoare lamă de brici / împlântată 
adânc / în propriile sale plăsele.” Imaginea este barbiliană („Sfânt trup şi hrană sieşi Hogea 
muşca din el” ) – dar câtă diferenţă: energetismul naturii (umane şi cosmice) din Ion Barbu 
se reduce la constatarea, adânc sceptică la Ioan N. Roşca, şi de loc lipsită de adevăr, că nu 
se poate scindare, că orice tăiere este mişcare a formelor în ele însele, că sufletul nu poate 
scăpa de sine, este „a-tomul” noosferei. Nici zborul nu e posibil pe lume: o pânză de păianjen 
domină totul, ca în acest poem: „Un dor mistuitor de zbor şi plopi / ne-aduce toamna-n inimi 
şi în ochi / şi suntem ochi a toate privitor / şi suflet doar fremătător de dor. // Vrem să zburăm, 
însă păianjeni dulci / ne prind zborurile în plase lungi, / nouă ne place starea de captiv / şi 
nu putem zbura intempestiv. // Însă păianjenii încet ne rod // ei ar vrea să ne macine de tot 
/ ne întoarcem atunci mai mult constrâns / să apărăm soarele-n suflet strâns.” („Dor” ; în 
penultimul vers trebuie citit în-toarcem, pentru ritm şi pentru sens: torsului i se opune în-
torsul). Această pulsaţie din real în afara realului, această scăpare ca ieşire din joc, nu este 
alternativa la nimic, la moarte să zicem, ci chiar jocul ciclurilor, moartea ce vaşnică trecere 
– punctul de reper fiind, la Ioan N. Roşca, lumina soarelui: faptul că o luăm de la capăt mereu 
cu ce am acumulat din ea ar însemna că suim, totuşi, pe o scară, că n-am rămas, să zicem, la 
epoca lui Aristotel şi Gorgias, deşi raţionamentul, ideea, s-au înţepenit acolo. 

    Că moarte nu este, de altfel, ne-o spune poetul pe mai multe voci – dintre care 
aleg acest poem ce evocă „Mortua est!”  de Eminescu: „Privirile ei, pierdute departe, / Sunt 
învăluite parcă în ceaţă. /  –  Doamne, unde-i lumina Ta sfântă / din sufletul ei ? .../ Ceaţa-i 
prea deasă / şi razele nu mai pot s-o străbată!” Nu este altceva decât bruiaj, ceaţă, dar prin 
ea şi dincolo de ea lumina există, sufletul nu se dizolvă, ci (se) călătoreşte: iată cât optimism, 
în fond, în faţa morţii – la un pesimist atât de sceptic: este jocul contrariilor, al caldului care 
însemnă şi frig totodată...

     În fond, iarăşi revin: câtă filosofie, atâta poezie la Ioan N. Roşca. Citit cu lupa, la 
microscop  sau cu raze X, volumul acesta se arată ca un tratat de filosofie sceptică făcut în 
versuri, mai degrabă  abandonat cuvintelor simple. Citit, însă, cu „ochi de carne” cum ar 
zice Iov, este o antologie făcută cu zgârcenie dintr-un câmp poetic potenţial primăvăratic, 
abundent prin conjunctură aşadar. Când zăboveşte în forme, în tonuri muzicale sau în nuanţe 
coloristice, este o încântare să te rătăceşti în poezia sa, să te regăseşti tu însuţi, cititorul, ca o 
insulă într-o ţărmurire de gând atât de largă, de încăpătoare, încât pare a tinde la infinit: parcă 
întreg cosmosul ar fi ţărmurit undeva, în depărtările din noi. Ioan N. Roşca este un poeta 
doctus, specie rară, dar cu atât mai preţioasă în literatura română.

Fiat voluntas tua!
(Facă-se voia ta!)

Actul I
Adam şi Eva în grădina 
Edenului, îndată după 
săvârşirea păcatului.

Scena1

Glasul Domnului:

O, voi mişei fără de minte,
vicleni ortaci ai ispitirii,
ce voia Mea aţi necinstit-o
ca servi să-i fiţi neascultării,

aflaţi că dup-această faptă
o altă viaţă veţi avea –
sunteţi nedemni de nemurire,
aşa că morţii vă voi da!

Veţi părăsi fără zăbavă
Edenul cu grădina lui,
ca-n chin şi trudă să aflaţi
tristeţea efemerului.

N-aţi vrut ca noi să fiţi 
eterni,
deşi aţi fost avertizaţi –
veţi şti ce-nseamnă suferinţa,
ca ce-aţi pierdut să regretaţi.

Iar cel cu care-aţi uneltit
- Ispititorul fără leac –
ca umbra-l va-nsoţi pe om
din clipa asta până-n veac

- acel moment al judecăţii
ce doar de Mine-i cunoscut –
şi ne-ncetat se vor lupta
ştiind că este-un Absolut,

doar El capabil să oprească
a răului înverşunare, 
astfel ca drepţii să acceadă
la linişte şi mântuire.

Scena 2
Adam şi Eva sunt foarte 
speriaţi de cele auzite.

Adam:
(cu năduf)

Doar tu, femeie 
preavicleană,
pentru bucluc eşti vinovată!
Mai bine nu te zămisleai
decât s-o pat cu-aşa netoată...

Cum naiba te-ai lăsat 
momită
să iei din pomul interzis,
când ni s-a spus cu străşnicie
că rodul lui nu ni-i permis?!

Ba şi mai şi, mi-ai dat şi mie
să muşc din mărul otrăvit,
ca vina să o poţi divide
pentru-al tău gest nesocotit.

Eva:
(cu dispreţ)

Mai ai obraz să strigi la mine
când ştii prea bine cum a 
fost?
De-ai fi bărbat cum te 
pretinzi,
pe şarpe l-ai lua la rost.

El, spirit mlădios în voce,
mai insistent ca un păcat,
m-a îndemnat ca fără teamă
să iau din pom, şi am luat.

Nu cred să fie vreo fiinţă
care să-i poată rezista.
(cu un dram de nostalgie)
I-am rezistat cât am putut,
dar e o dulce piază-rea...

Adam:
(îşi pune mâinile în cap şi 
geme sfârşit)

O, Doamne, ce mai ticăloasă
fără ruşine de păcat!
În loc să-şi plângă-n hohot 
fapta,
ea vrea cu dracu să mă bat...

Scena 3

Apare Ispititorul cu trup de 
şarpe şi cap de arhanghel:

Preascumpii mei, ce bine-mi 
pare
că vă-ntâlnesc pe amândoi!
Am auzit acea sentinţă
şi m-am grăbit să fiu cu voi,

ca să vă spun că nu-i o 
dramă
a noastră din Eden plecare –
Pământu-i mare şi ne-
aşteaptă
să-l călărim fără cruţare.

Al meu e tot acest rotund
cu ape, munţi şi largi câmpii;
veţi constata c-aici vi-i locul,
căci numai astfel veţi fi vii

în gânduri, fapte şi-aspiraţii,
iar nu-n Eden – o zonă fadă
cu interdicţii şi pedepse,
unde doar robii vor să şadă...

E drept că nu va fi uşor
să vă produceţi toate cele,
după ce-n rai aţi trândăvit
şi v-aţi format deprinderi 
rele.

Dar n-aveţi teamă, sunt cu 
voi
şi vitregia vom învinge,
ca din ţărână să răsară
o dragoste ce nu se stinge.

AMINTIRI  (APROAPE UITATE) CU SCRIITORI

poezia lui Ioan N. Roşca bate insistent şi sistematic ideea 
– aşa cum nu e nevoie să-ţi explice un poet că ideatica 
sa este poetică prin excelenţă. S-ar putea spune pe drept 
cuvânt: câtă filosofie atâta poezie în acest nou volum al 
său. Nu este, însă, reciprocitate aici, adică prima parte 
„trage” – şi asta nici mai mult nici mai puţin decât din 
binecuvântate motive de otium: munca, mişcarea – mai 
ales repetarea ei! –  stau cam departe de cel  lucrat atât 
de intens de gânduri şi cutreerat atât de des de cântec. 
Când şi când  tortura scrisului îl fură – şi iată, din când 
în când, apare în chinuri câte un volumaş care, chiar ca o 
perlă fiind, sugerează gânduri strânse bine în menghina 
unei realităţi aproape hermetice, purtată în voie de 
valuri, şi de loc uşor de dezghiocat. În acest hermetism 
unei realităţi aproape hermetice, purtată în voie de 
valuri, şi de loc uşor de dezghiocat. În acest hermetism 
unei realităţi aproape hermetice, purtată în voie de 

– adesea de aparat, dar de cele mai multe ori natural – 

N.Georgescu

(fragment)

George Roşca
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Psihanaliză

... nici nu mai știu, mașina-i 
doar un fier plin de fluide 
sau este și viteza, stopul, 
aparența, aer ce-l consumă 
și-l varsă noxic, cât prin 
normele suratelor valide 
i s-a prestabilit memorie, 
în creierul sclipind de-o 
brumă?...
... unde oprește firul, derulându-se din 
pudră de carbon, 
al microfonului ce cântă sau cuvântă 
acetilcolină, 
până la spiritul în undele eterului, ca duhul 
din amvon 
ce răscolește neînțeles în meditația ce 
inim-o suspină?...
... palpabilul este doar pipăitul, simț tactil de 
moleculă, 
sau e-un fuior în acelaşi timp, nimic, 
imensul ce există, 
eliberat să nu sufoce suflu’ c-o apăsare de 
spatulă;  
nu-i numai spută ştearsă, iz, nedefinitul din 
batistă?...
... deci nevăzutul vid, aura-n boare, cald de 
rază, 
sau recele de gheață, fără apa gheții, 
dăruirea, 
căutare eternă ce mintea fără de suport 
cutează 
depărtate amintiri, vis rămas vis, 
inexplicabila, iubirea...
... sunt toate în balonul de săpun purtat de 
a sa briză, 
cu gust inconfundabil... ce-i fărâma din 
traseul de-o psihanaliză?!?

POEZIE

Ion Scalen Marina Baciu

Adi Sfintes

Daniel A. RAdulescu

Rătăcirea LXXIV

Nepotolita-mi sete de 
departe,
De-a construi peste oceane 
pod
S-a stins când, strâns de 
ani pe calapod,
Rob am rămas visărilor 
deșarte.
Nu zămislește azi visarea plod,
O altă viață de trăit, aparte
Și-atunci tânjesc pe-o pagină de carte,
Uitării rob ca-n ațe de năvod.
N-am fost nicicând războinic sau vreun mag
Pus să desfacă nodul gordian
Și nici poet ca să clamez în van
Iubirii - veșnicia, urii - prag,
De-aceea închin versu-mi cepeleag
Soldatului închis în cal troian.

Maria Oprea
e atâta primăvară

e atâta primăvară
sub paşii mei de
iarnă
 
sub firul mic de iarbă
şi-n glasul copilului din metrou
 
e atâta primăvară
în ecou
 
şi
pe fiecare culoare
din curcubeu
 
ah
e atâta primăvară
 
în sufletul meu
în sărutul tău
în cântul ciocârliei
 
şi pe cămaşa
aruncată
pe patul din dormitor

aş vrea să pot spune că nimic din ce 
este frumos nu-mi este străin
că odată am mângâiat o pisică şi am 
ştiut ce este pisicismul
am aruncat o piatră în apă iar cercurile 
se strângeau în jurul ei
aducând-o la mal spre liniştea 
înţelepţilor
ar trebui să mint şi minciuna să fie 
elaborată
ca un experiment Philadelphia
singurul lucru adevărat rămânând 
imaginea copilului
ce alerga printre oglinzile deformate 
iarna din Crâng

Te aştept şi pe tine aici

 Scriu în maşină aşteptând să vii
plouă ca-n poeziile pe care le ştii
din caietele maro tencuite-n sertar
ploaia în oglindă dansează murdar
La radio muzica se aude suav
mă plouă pe dinăuntru hulpav
vine unda râului evadată din munţi
pinii se   înfig în ochii pierduţi
Se surpă maluri în suflet haotic
ciocăne vântul în tâmple nevrotic
fixat în diluviu în aşteptare
muşc din ploaie cu disperare
Dansul vulgar al stropilor pe lunetă
mă striveşte sub capota concretă
mă ghemuiesc în mine arici
te aştept şi pe tine aici

 Îngerul sărat  

Tot săruţi ca un înger
Pământul...
Ţi-am tăiat aripile,
Nu le-am lăsat să atingă
Genele nopţii,
S-adormi apoi văzduhul cu un zbor,
Şi chipul meu
Cu o privire.

Tot săruţi ca un înger
Pământul...
Ţi-am furat mâinile.
Descântece-ţi jelesc încheieturile,
Înfăşurate pe gâtul meu inert..
Şi tu...
 
...tu tot săruţi,
ca un înger
pământul 
cu buze sărate şi reci,
Nu tu aripi, nu tu mâini,
mă înec, pământ ce sunt,
în tine.

Ora de muzică

Nu ştiu ce cântece să le mai şoptesc 
ochilor.
Pancreasul meu e un afon,
m-agit, în suc de lacrimi
căutându-te, să te pun printr-un vers,
ungând cu vaselină
porţile unor pleoape vechi..
...Îmi arunc o stea pe piept.
Respir
şi m-am săturat
să te-aştept.

Plecare

Gara tremură dragoste…
Şi nu vreau decât sâ părăsesc peronul.

Trenul vine iar şi mă duce
departe,
departe,
de staţia sufletului tău pustiu.

Ninsoare

Pe sub timp se întamplă,
Ca mi-am abandonat copacii…
Unul strigă “ajutor!” printre beteala 
prafuita,
Dar n-aud, 
m-afund in venele zapezii…
Tac, m-alunga vantul,
Ma zbat în
Strâmta lui imbrăţişare,
şi, puf!
M-am prăvălit
şi eu, acolo,
un biet fulg uitat de mila unui cer.

LaurenTIu Belizan
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Veneam obosit, plictisit de la 
servici. Un vecin, pensionar pe caz 
de boală, certat cu toată lumea era la 
poartă. Regret că l-am văzut doar când 
eram la câţiva paşi. Dacă eram pe partea 
cealaltă aş fi putut să-l salut din mers. 
Mă oprea de fiecare dată, voia să ştie 
ce mai este nou prin oraş, cum a fost 
la slujbă... Chiar m-am întrebat cum se 
face că, deşi am un orar „variabil” e la 
poartă când trec spre casă. Păi, mi-am 
răspuns, stă la pândă că, probabil, nu 
are ce face.

Nişte elevi, deşi i-am rugat să 
n-o facă, au chiulit, m-au supărat, 

iar directoarea n-a scăpat ocazia să mă bombănească. Nici nu ştiam ce 
să-i spun de la liceu, lui, fost conţopist, parcă achizitor, apoi facturier la 
„Urbis”. Făcuse liceul la seral, trecuse pe la Ştefan Ghiorghiu, am auzit că 
era activist pe undeva, perioadă în care nu prea stătea de vorbă cu vecinii, 
că s-a îmbolnăvit şi l-au internat la un sanatoriu TBC, şi-mi spunea că, noi, 
intelectualii... Lumea-l bănuia că e informator şi mă sfătuiau să-l ocolesc.

- Domnule profesor, fii bun şi hai să ciocneşti un pahar de vin cu 
mine! Hai, hai că ştiu, aţi terminat programul. La botul calului...

Suna mai mult a poruncă. S-a uitat fix în ochii mei. Mi s-a părut 
că ascunde o suferinţă... o tristeţe ciudată. Pe pridvor era o sticlă şi două 
pahare. Toarnă şi nu dă noroc.

- Dumnezeu să-i odihnească. 
Aprob, vărs câteva picături. 
- Cine a mai...?
- Priviţi!
Urmăresc arătătorul cu ochii. Trei cocoşei de carne, dintre cei cu 

pene roşii, fără capete. Un început de iritare. Apoi icnesc:
- De pomana porcului, am auzit, da se face şi la pui?
- Nu eu le-am luat gâtul. V-am chemat să le spuneţi vecinilor că pun 

otravă... Dihorii! Din putregaiurile coanei Tudora. Să închidă puii, purceii.
Am mulţumit, am luat al doilea pahar. „Toane de bătrân singuratic”, 

mi-am spus. De pui însă-mi părea rău...
Acasă, în loc de idilicul sărut de bun venit de la jumătatea mea, am 

fost plesnit cu întrebarea:
- Au venit banii?
Nu ni-i dăduse. În ultima perioadă parcă tot mai multe erau zilele 

când ne amânau cu plata... Trebuia să plătim lumina, am promis că le trimit 
părinţilor mei nişte bani. Am uitat să-i spun despre vecin. Câteva zile după 
asta mergînd într-o bucătărie veche să umplu o rezervă de rumeguş mi s-a 
părut că aud un fel de foşgăială, apoi am simţit că rumeguşul se scurge, 
clar, iar m-am pricopsit cu şobolani. Într-un colţ al fostei bucătării de vară, 
mi-am instalat un laborator foto. Aveam şi aici sobă de rumeguş, cărţi şi 
magnetofonul de la şcoală... M-am uitat să văd dacă nu cumva mi-au făcut 
şi aici vreo vizită. Am aprins focul, aveam de developat nişte filme. Şi am 
dat drumul la magnetofon. Făcusem rost de nişte muzică „imperialistă”, de 
la vocile străine.

Câinele cumnatului lătra de mama focului, cineva striga la poartă, 
am ieşit, dar am lăsat special uşa intredeschisă, ieşise niţel fum. Cănd am 
revenit. m-am oprit în prag. Am auzit clar clapele de la aparat. Cineva 
schimba caseta! M-am gândit că băiatul cel mare iar a chiulit şi ascultă 
muzică. Deschid uşurel. Beculeţul cel vopsit roş era aprins. În atelier nu 
era nimeni! Mi-am băgat mai mult capul înăuntru. Magul era pe un taburel. 
Am văzut clar cum o lăbuţă lovea clapele. M-am retras în magazie să caut 
un lemn ceva, să lovesc. Caseta nu era a mea şi... am rămas niţel aplecat, 
încremenit. Auzeam o muzică ciudată, stranie, niţel săltăreaţă. 

Pe bucata de pal, care-mi servea de podea, câţiva dihori, prinşi de 
lăbuţe, ca nişte bătrâni, se mişcau într-un soi de dans legănat, care creştea 
în intensitate, iar lăbuţele lor se mişcau tot mai repede. Era un soi de 
sarabandă fantastică. Am încept să mişc şi eu din picioare, apoi m-am 
încrâncenat. M-am întrebat dacă dansau, sărbătoreau ceva? Comemorau? 
E un dans tematic, mi-am spus mental. Mimau? Am icnit a râde la propriile 
trăsnăi care-mi treceau prin minte. Am închis ochii fiindcă muzica aceea 
mă frământa, îmi dădea parcă imboldul să intru în ritm cu ei. Am făcut 
un pas. Clik! Iar m-am oprit. A început o altă melodie, mai săltăreaţă, 
ieşită parcă din dangătul unui clopot mare, secondat de altele mai mici, 
mai repezite.Tobe africane ţineau ritmul? Nu, era o toacă. Pe „ringul de 
dans” au năvălit nişte dihori, care dădeau impresia că sunt tinerii de azi care 
chinuiau un twist, o conga-conga sau ei ştiau ce. Cei bătrâni s-au strâns în 

jurul unei crăticioare... Linciureau ceva? Am vrut să văd ce e acolo, am 
lovit uşa. Culmea! Lumina s-a stins. Nu era o noutate! Şi aşa venea 2-3 
ore dimineaţa şi tot pe atâtea seara, cu întreruperi... M-am oprit, dar am 
tuşit fără să vreau. A venit lumina. Am aprins becul celălalt, de 40 de waţi. 
Îmi spuneam că am avut vedenii. Dar sub scaunul pe care trona magul era 
crăticioara în care-mi făceam ceai. Pe fund erau urme de sânge. Cu  cîţiva 
fulgi  de... pui roşcaţi de găină. Am stat minute în şir nemişcat. Era clar că 
oaspeţii mei n-au să mai vină. Dar m-am întrebat dacă nu cumva vecinul a 
turnat ceva în paharul de vin că prea mi-a mers muzica  la casa sufletului. 
Oare am avut vedenii?

Careva m-a chemat la masă. M-am comportat normal, afară de faptul 
că de vreo două ori m-am uitat în oglina de pe perete.

- Ce ai azi, bărbate?
- Un abces, mint şi casc gura la cel din oglindă.
Revenind în atelier am constata că totul este neschimbat. Ba nu! 

Crăticioara era foarte curată! 
Noaptea am visat că fredonam prin somn acea melodie. Problema 

e alta: Probabil că am visat ceva şi  că mişcam mâinile, ba şi fredonasem 
ceva, că am lovit soţia, care m-a îmbrâncit.

- Ce faci, dai în mine? Bre, ştii că vorbeşti prin somn? Franţ, dacă ai 
chef de cântat la trei noaptea, te rog să ieşi afară, auzi? Ori ai tras la măsea 
mai mult aseară?

Am făcut-o pe-a bosumflatul, am luat ceva pe mine şi am ieşit 
afară. Am intrat în atelier, unde era încă destul de cald, cu gând că poate 
m-am înşelat... Poate... Aveam de developat un film. Soţia a venit să-şi 
ceară scuze, eu am liniştit-o, tocmai bine, am spus,  trebuia să termin ceva. 
Mi-era ciudă, a trântit uşa, aşa că de data asta eram sigur că mi-a alungat 
oaspeţii, dacă au fost. Îmi plăcea muzica bună, regretam că nu am voce... 
Iar m-a strigat soţia, uitasem de mine. Am mers la culcare, dar nu-mi venea 
somnul. M-am ridicat.

- Acum ce mai e?
 - M-am deranjat la burtică, arunc prima scuză tâmpită care mi-a 

venit în minte. De fapt îmi venise o idee cam aiurită. Să ataşez un difuzor 
în spatele magului şi să înregistrez banda care se desfăşoară. Am văzut asta 
la cineva.

Am vorbit cu un coleg care preda informatica şi a spus că se poate, 
mai am nevoie de un mag. Mă ajută el. Dorea să facă o copie şi pentru el, 
mai ales când a aflat că-i de la o voce străină.

Două casete au mers în gol. Am intuit că oaspeţii mei vin de abea 
după ce se face linişte. Mai clar, după ce lumea se culcă. Mi-a mai venit 
o idee: Am cumpărat doi puiandri, i-m tăiat şi le-am adunat sângele în 
crăticioara pe care am pus-o sub scaun. Ca să „nu-i deranjez” am mers şi 
eu în casă. Nu ştiu ce film a fost, nu aveam astâmpăr, ai mei m-au întrebat 
ce am, nu ştiu ce le-am spus, norocul meu: A venit o familie să mergem la 
un parastas. Unde am fost nevoit să stăm până după miezul nopţii, când, 
tot pretextând că sunt deranjat la burtică am venit singur acasă. Normal că 
drept la atelierul foto am mers. Am dat drumul la casetofon şi... minunea-
minunilor! Aveam caseta cu muzica aceea care cum mi se părea divină. Am 
ascultat de două ori caseta şi aş mai fi stat acolo, dar a venit soţia acasă.

Aveam nevoie de casete şi...de sânge! Exact aşa! De sânge de pui 
de găină! Ştiam că dihorii nu atacă orătăniile bătrâne. Nu mai ştiam ce 
minciună să inventez pentru ce cumpăr pui... Nici de unde să fac rost 
de bani pentru casete. Şi mai ales nu voiam să mai ştie cineva... Toate 
economiile mele, zise FSN, adică fără ştirea nevestei s-au epuizat.

Cum veneam acasă, la atelier trăgeam. Ba am făcut şi nişte schimbări 
în orar ca să nu mai am ore în acelaşi timp cu soţia. Muzica era altceva 
decât ştiam eu care mă consideram un meloma cu... pretenţie de erudiţie. 
Impresia mea era că se baza doar pe onomatopee, împletite cu sunete care 
erau dominate de vocale, lungite sau scurtate după un principiul care-mi 
scăpa, de o fluiditate uimitoare, cu un surprinzător simţ al contrapunctului...

Era ceva de jazz, curmat de mici tropăituri, apoi lungite, pentru ca  
să urmeze un soi de dezlănţuire  care-mi zguduia mintea, mă irita, nici eu 
nu ştiam de ce, pentru ca totul să se oprească şi iar un fel de chiţcăit la 
unison, un soi de uguit de porumbei îndrăgostiţi. Ca niciodată până acum 
am acceptat să fac fotografii la ocazii. Aveam nevoie de bani. Apoi mi-am 
făcut o cunoştinţă la o fermă de păsări unde, i-am spus măcelarului că am 
un pui de lup şi a fost învăţat numai cu sânge de pui. Am convenit, kil de 
vin pe kil de sânge. Norocul meu că de Revelion s-a terminat vinul, fiindcă 
odată m-a prin nevasta cu o sticlă pe care... a trebuit s-o duc la nişte amici, 
pretext să le facem o vizită. Exact de asta-mi ardea, nu?!

Slăbisem, mă instrăinasem cumva de toate, noroc de vacanţa de 
iarnă, dar nu mai ştiam ce să fac, aşa că m-am decis să mă sfătuiesc cu un 
amic. În esenţă om bun, care se dădea altceva decât era, de aceea lumea-l 
percepea ca pe un şmecheraş. Era la fel de pasionat ca mine de muzică 
şi de fotografie. Nu aveam secrete unul faţă de altul. De când cu casetele 
mele nu l-am mai invitat să lucrăm împreună, să căutăm efecte, culori la 
fotografiile artistice pregătite pentru un concurs. Era şi pretextul să lucrez 
cu uşa încuiată. Băiatul mai mic a vrut să ceară ceva, a intrat şi... l-am 
pocnit, pe motiv că mi-a voalat un film color care şi pe care şi cu care...

CASETE MUTE

servici. Un vecin, pensionar pe caz 
de boală, certat cu toată lumea era la 
poartă. Regret că l-am văzut doar când 
eram la câţiva paşi. Dacă eram pe partea 
cealaltă aş fi putut să-l salut din mers. 
Mă oprea de fiecare dată, voia să ştie 
ce mai este nou prin oraş, cum a fost 
la slujbă... Chiar m-am întrebat cum se 
face că, deşi am un orar „variabil” e la 
poartă când trec spre casă. Păi, mi-am 
răspuns, stă la pândă că, probabil, nu 
are ce face.

n-o facă, au chiulit, m-au supărat, 

C-Tin T. Ciubotaru

(fragment)
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Virgil Ierunca şi Monica 
Lovinescu erau consideraţi Papa şi 
Papesa exilului românesc dinainte 
de 1989. Era un pontificat politic. 
Marele pontif al exilului ştiinţific şi 
cultural românesc era însă Mircea 
Eliade. Opera ştiinţifică şi literară a lui 
Eliade, competenţa şi talentul său erau 
admirate şi respectate nu numai de către 
exilaţii români, dar şi de către mediile 
academice şi publicistice occidentale, 
ceea ce îi asigura un ascendent de 
necontestat.

Profesor de istoria religiilor, 
din anul 1957, la Universitatea din 
Chicago, Eliade obişnuia să-şi petreacă 
vacanţele în Europa. Era un prilej 

aşteptat de mulţi dintre oamenii de cultură români aflaţi în Occident dornici 
să-l cunoască personal, să se afle în compania distinsului savant şi literat, 
să-şi exprime preţuirea, să se împărtăşească din lumina sa ori să „fure” cât 
de puţin din ştiinţa şi experienţa lui. 

A fost şi cazul tânărului fizician şi critic literar Basarab Nicolescu. 
La puţin timp după ce sosise la Paris pentru studii postuniversitare (24 
noiembrie 1968), având asupra sa o scrisoare de recomandare adresată de 
acad. Al Rosetti lui Valentin Lipatti, ambasadorul României la UNESCO, 
Basarab Nicolescu evită să o folosească, nedorind „să aibă de a face cu 
autorităţile române.” În schimb, preferă să-l viziteze pe Eliade.

Evocând momentul primei sale întâlniri cu Mircea Eliade, Basarab 
Nicolescu scria: „ Puţină vreme după venirea mea la Paris, la sfârşitul anului 
1968, am avut şansa de a-l întâlni pe Mircea Eliade. Chiar dacă scrierile 
sale dispăruseră din bibliotecile publice din România generaţia mea era 
departe de a-l ignora. Păstram imaginea unui celebru romancier, unele 
pagini ale romanelor sale încrustându-se pentru totdeauna în sensibilitatea 
mea de adolescent.

Prima noastră discuţie în apartamentul său parizian, pe care o 
crezusem consacrată literaturii, s-a orientat repede spre fizică, graţie 
multiplelor şi preciselor sale întrebări. Mi-aduc şi acum aminte şocul 
resimţit văzându-i pasiunea cu care comenta fişele unde înscrisese citate din 
Bohr, Heisenberg sau Einstein, ilustrând marile idei ale teoriei relativităţii 
sau fizicii cuantice.”1

Ulterior, în postura de critic literar, Basarab Nicolescu va publica, 
în una dintre publicaţiile literare ale exilului românesc un  comentariu al 
nuvelei „Pe strada Mântuleasa”, elogios apreciat de Mircea Eliade.2 Nu 
a fost singurul său omagiu adus scriitorului şi savantului Mircea Eliade. 
Şi alţii dintre oamenii de cultură români din exil au făcut-o, cu referire la 
om sau la operă. Vintilă Horia, George Uscătescu, Emil Cioran şi Virgil 

Ierunca l-au omagiat în „Myth and Symbol. Studies in Honour of Mircea 
Eliade” (1969). Editura „Caietele inorogului” a lui L. M. Arcade a publicat, 
până în 1980, două din scrierile lui Eliade. În 1987, Basarab Nicolescu 
este, alături de Jean Almosnino, L. M. Arcade, Paul Barbăneagră, Matei 
Cazacu, Antonia Constantinescu, Neagu Djuvara, Marie-France Ionesco, 
Cicerone Poghîrc şi Sanda Stolojan, membru al comitetului de organizare 
al congresului „Hommage à Mircea Eliade”, care a fost co-organizat de 
Academia Româno-Americană, Centrul Român de Cercetări din Paris, 
Casa Românească şi Asociaţia Hyperion (a cărei preşedinte era Basarab 
Nicolescu) la Sorbona, între 24 şi 27 iunie 1987. De remarcat  că la Centrul 
Român de Cercetări din Paris, organism de învăţământ superior rataşat 
Universităţii din Paris, Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu conduceau 
secţia de Ştiinţe ale Religiilor, pe când Stéphane Lupasco şi Basarab 
Nicolescu conduceau secţia de Ştiinţe Exacte şi Epistemologie3. Ne limităm 
la atât, nedorind să fim exhaustivi.

Opera lui Mircea Eliade în domeniul indianisticii şi istoriei religiilor, 
mult apreciată în străinătate a constituit obiectul unor eforturi editoriale 
impresionante (13 volume, între 1973-1976, în Japonia) şi a numeroase 
monografii şi teze de doctorat (vreo 20 numai între 1963-1976, în SUA, 
Canada, Europa Occidentală).4 

Mircea Eliade a fost membru a cinci Academii şi doctor honoris 
causa a zece universităţi. Printre cele mai prestigioase asemenea titluri 
s-a numărat acela de doctor honoris causa al Universităţii Sorbona din 
Paris. Ajuns fizician cu reputaţie internaţională şi doctoratul de stat luat 
la Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris, Basarab Nicolescu a 
fost prezent la ceremonia desfăşurată în 14 februarie 1976. Publicăm în 
continuare documente în legătură cu acest eveniment, precum şi două 
scrisori atestând relaţia dintre aceste două mari personalităţi ale culturii. 
Materialele au fost depuse de domnul Basarab Nicolescu la Direcţia 
Judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova din Ploieşti.

NOTE BIBLIOGRAFICE
1. Limite, nr. 48-49, noiembrie 1986, Paris, p. 33.
2. Ethos, nr. 2, 1975, Paris, p. 269-274 (cu pseudonimul Andrei 

Bogdan).
3. Această instituţie culturală a românilor din exil a fost fundată în  

1948, cu sprijinul Prinţului Nicolae. Activitatea sa a fsot inaugurată la 21 
ianuarie 1950 cu o conferinţă a lui Mircea Eliade despre cultura românească 
între Occident şi Orient. Vezi Florin Manolescu, Enciclopedia exilului 
românesc 1945-1989 – Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, ediţia a doua 
revizuită şi adăugită, Ed. Compania, Bucureşti, 2010, p. 152-153.

4. „Mircea Eliade , Contribuţii biobibliografice” de Mircea Handoca, 
1980. Vezi şi Isabela Vasiliu Scraba, „Un fals filosof al religiilor - Andrei 
Pleşu – despre unul autentic: Mircea Eliade”, în Tribuna, nr. 272, 1-15 
ianuarie 2014, Cluj, p.14.  

OMAGIEREA LUI MIRCEA ELIADE
Lovinescu erau consideraţi Papa şi 
Papesa exilului românesc dinainte 
de 1989. Era un pontificat politic. 
Marele pontif al exilului ştiinţific şi 
cultural românesc era însă Mircea 
Eliade. Opera ştiinţifică şi literară a lui 
Eliade, competenţa şi talentul său erau 
admirate şi respectate nu numai de către 
exilaţii români, dar şi de către mediile 
academice şi publicistice occidentale, 
ceea ce îi asigura un ascendent de 
necontestat.

din anul 1957, la Universitatea din 
Chicago, Eliade obişnuia să-şi petreacă 
vacanţele în Europa. Era un prilej 

Traian D. Lazăr

Din Verlaine

Nu este aşa?...
Nu este aşa că-n ciuda acelor proşti şi răi
Ce vor privi cu pizmă a noastră bucurie,
Vom fi arare mândri şi buni în veci cu ei?

Nu este aşa că-n tihnă şi plini de voioşie
Vom merge calea dreaptă ce steaua ne-o 
arată,
Nepăsători de cine ne vede ori ne ştie?

Răznite ca-ntr-o neagră pădure fermecată
A noastre două inimi cânta-vor în iubire,
Cum cântă seara două privighetori 
deodată.

Iar lumea, de-o fi bună cu noi, ori cu-
ndârjire,

Puţin o să ne pese. De-ar fi să ne sfâşie,
Nici dragoste nici ură, nimic n-o să ne 
mire.

Legaţi de cea mai scumpă şi trainică frăţie,
Ca într-0 za vrăjită, noi vom păşi-n lumină,
Iar teamă de nimic atunci n-o să ne fie.

Ci fără nicio grijă de valul ce-o să vină
Eu mâna mea voi pune-o duios în mâna 
ta,
Şi-om merge aşa înainte, cu inima senină

A celor ce s-adoră de-o parte, nu-i aşa?

 Albastră-i zarea…
Albastră-i zarea peste streşini

Şi-aşa senină,,
Un arbor fruntea peste streşini
Încet se-nclină.

Şi clopotul în turn acolo
Lin  adie,  
O pasăre, pe ram acolo
Se tânguieşte.

O Doamne, dulce-i viaţa asta
Şi-aşa-i de bine 
Şi dinspre târg prigoana asta
Ce paşnic vine…

Tu care plângi mereu acum,
Ce-ai făcut oare,
O spune-mi unde şi-s acum
Anii în floare?...

(traducere preluată din revista Convorbiri literare, Bucureşti, 1 ianuarie 1902 de 
D. Anghel şi Şt. O. Iosif: poezii  Paul Verlaine)
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educaţia nepoţilor, de la ei se învaţă 
primele litere: „Ce frumos era pe-
afară/ Când bunica mă plimba,/ De 
la ea întâia oară/ Eu l-am învăţat pe 
A.” (Bunica) În poeziile dedicate 
bunicilor factorul biogarfic e 
autentic.

Toamna se culeg fructele spre 
bucuria copiilor şi începe şcoala. 
Orelor de desen, sport şi  muzică 
li se dedică, în acest volum, câte o 
poezie. Catalogul e descris astfel: 
„Cel mai mare carneţel,/ Are notele 
în el/ Şi îmi ţine socoteală/ Şi la orele 
de şcoală.” (Catalogul) 

Volumul se încheie cu poezia 
Ecoul, care pentru mine reprezintă 
ecoul copilăriei.

Din punct de vedere stilistic, versurile sunt scrise limpede, pe 
înţelesul tuturor, aşa cum trebuie să fie o carte pentru copii. Rimele şi 
ritmul adaugă muzicalitate întâmplărilor. Poeziile sunt mici secvenţe 
cinematografice care bucură ochii şi sufletul. Imaginile au prospeţimea 
zorilor şi gustul cireşelor coapate.

Regretatul prefaţator al cărţii, Nicolae-Paul Mihail, subliniază că: 
„Licurici (...) este o carte transparentă, luminoasă, plină de candoare şi 
multă spontaneitate.”

Poeziile scrise de Viorel Martin îndeamnă copii la joacă dar nu uită 
scopul educativ: respectul faţă de părinţi şi bunici, dragostea pentru şcoală. 
Licuriciul său ar putea lumina camerele cititorilor.

Ca să pătrunzi în lumea copiilor trebuie să te uimeşti ca şi ei  în 
faţa lumii. Mirarea aceasta, care stârneşte interesul pentru tot ceea ce ne 
înconjoară, constituie puncul de plecare al oricărei poezii. Sculptorul 
Constantin Brâncuşi spunea: „Când nu mai suntem copii, am murit.” Cu 
alte cuvinte, pentru a ne putea bucura de viaţă trebuie să trăim cu bucurie şi 
să mai evadăm din cotidianul anost, în basmul reconfortant. La reveria prin 
rememorarea ingenuozităţii copilăriei, ne invită Viorel Martin în volumul 
Licuricii, poezii pentru cei mici (Ed. SemnE, Bucureşti, 2011).

Volumul se deschide prin prezentarea unui personajul care va 
face legătura între poezii, şi care este o fărâmă de soare, licuriciul apelat 
Felinar: „Licuriciul cel hoinar/ (Vreţi să-i spunem Felinar?)/ A zburat 
prin văi şi lunci,/ S-a împrietenit de-atunci/ Cu fetiţe şi băieţi,/ Veveriţe, 
ursuleţi.../ După cum o să vede-ţi.” (Bob de soare) El nu este numai un 
martor ci participă efectiv la jocurile copiilor. Iată-l culegând căpşuni: „Pe 
sub frunze răsucite,/ Stau căpşunile pitite./ Licurici, băiat isteţ.../ A umplut 
un coşuleţ!” (Căpşunile)

Viorel Martin descrie cu umor şi caldă participare sufletească jocurile 
copiilor în diverse anotimpuri. 

Iarna, copii se dau cu săniile pe derdeluş, se bulgăresc, construiesc 
oameni de zăpadă şi cazemate.  Împodobirea omului de zăpadă ne face să 
retrăim propria noastră copilărie: „Dintr-o cratiţă mai veche/ un joben pe o 
ureche,/ Iar ca mână, mai apoi,/ Un crâmpei de măturoi.” (Omul de zăpadă) 
În vârful bradului de Crăciun s-a cocoţat Licurici, „Să lumineze veacul!” Şi 
e atâta nevoie de lumină în epoca noastră întunecată!

Primăvara începe cu ghioceii dăruiţi mamei şi cu un carnet cu note 
bune obţinute de copii ei, la şcoală.

Vara e vremea cireşelor şi a vacanţelor petrecute la bunici, ori la 
mare: „Bună  e vacanţa mare!/ Am pitit ghiozdanul bine,/ Până toamna 
viitoare/ Să nu vină după mine.” (Vacanţa mare). Bunicii se ocupă de 

Viorel Martin – Fascinaţia copilărieiViorel Martin – Fascinaţia copilăriei

 Lucian Gruia

15 Aprilie 1973

Stimate Domnule Anca,

Îmi cer iertare că răspund cu întârziere la scrisoarea Dale din 28 Martie, 
dar am avut mai multe „dead-lines” care mi-au blocat corespondenţa cam 
două săptămâni. Îmi pare rău că tocmai anul acesta nu ne vom opri la 
Roma – în orice caz nu înainte de Septembrie (când s-ar putea, dar încă 
nu sunt sigur). După întoarcerea din Finlanda, vom fi la Paris toată luna 
Septembrie. Poate te repezi Dta. Dacă reuşeşti să-şi prelungeşti şederea...

Din păcate, n-am primit cele două cărţi. (Uneori, pachetele întârzie 
2-3 luni, alteori se rătăcesc. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu multe din 
cărţile pe care le trimit personal, de aici. Foarte puţine ajung în ţară. M-am 
resemnat să le repatriez anonim, prin edituri sau librării. Dar câtă bătaie de 
cap. Inutilă şi umilitoare!...).

De la C.(onstantin) Noica n-am mai avut veşti din Ianuarie. În 
direct, am aflat că astă iarnă ar fi suferit- dar nu ştiu de ce. Sper că e, acum, 
restabilit. I-am scris din nou.

În speranţa că ne-am putea totuşu întâlni la Paris, şi cu urări de bine 
(şi noroc!)

Al Dtale

P.S. M-am bucurat aflând din scrisoarea Dale că M. Maliţa cunoaşte şi 
admiră lucrările mele. Aveam impresia că „oficialitatea” mă ignoră total...

11 Jan. 1979

Dragă Domnule Anca,
Mulţumiri pentru scrisoare şi pentru 10 Indian Poems. Mă bucur că 

ţi-a ajuns cu bine Le Cahier Mircea Eliade. Înţeleg, însă, că n-ai primit 
celelalte cărţi, trimise de aici, cu multe luni în urmă (cred, în Mai-Iunie 
1978!). mai fac o încercare: expediex mîine prin poşta aeriană Myths, Rites, 
Symbol: a Mircea Eliade Reader (2 vol.).

Privitor la proiectul Dtale – un număr “indian” al revistei Zamolxis – 
ai uitat că Zamolxis şi-a încetat apariţia în… 1943!

Scrisori Eliade
George Anca

Ar fi minunat dacă ai ……….. versiunile sanscrită şi vernacular ale 
Scrisorii I. Poate găseşti vreo subvenţie, în India sau… România.

Din păcate, criza Universităţilor americane a redes considerabil 
posibilităţile de o “teaching position in Humanities”.

Urez, soţiei şi Dtale, mult noroc şi sănătate – şi succes!
Cu cele mai bune sentimente al Dtale

12 Jan. 1978

Stimate Dle Anca,

Răspund cu întârziere la cele trei scrisori ale Dale, şi te rog să mă 
ierţi că răspund în grabă. Am avut un an greu: sora soţiei mele s-a stins, 
de cancer, la Paris, după multe luni de inutile chinuri. Am venit târziu, şi 
obosiţi, la Chicago – unde mă aşteptau cursuri, seminarii, etc.

Îţi voi trimite mai multe cărţi de-ale mele, în …. …… pentru biblioteca 
Unbiversităţii. Dar un dispón de o bibliografie completă a scrierilor mele 
indianistice. Se găseşte la Biblioteca Myts & Symbols. Studies in Honor 
Mircea Eliade (Chicago, University Presse 1969): conţine o bibliografie 
sumară, dar totuşi utilă.

Îţi urez succes în proiectele Dale. Un conta, totuşi, pe numele meu. 
Sunt din nou persona non grata în România – şi un vreau să încurajez 
confuziile.

Îţi voi trimite, îndată ce vor apare (în Martie): 1) Cahier: …..: Mircea 
Eliade (aproape 400 de pagini, cu bibliografía tuturor traducerilor din 
cărţile mele; 2) L’epreuve de labirinthe: Entretiens avec Mircea Eliade. 
S-au publicat încă două cărţi despre Mircea Eliade în toamna aceasta şi 
altele (trei) sunt sub tipar. Dar un toate sunt interesante!...

Îţi urez, Dale şi familiei, un An Nou fericit şi spornic.
Al Dale

26 Aprilie 1970

Domnule Gheorghe Anca,

Mulţumiri pentru scrisoarea din 4 Aprilie. Am scris chiar acum 
editorului Payot să vă trimită un exemplar din De Zalmoxis à Gengis-
Khan. Nu ştiu în ce măsură v-aş putea fi de ajutor. Numai Dstră puteţi judeca 
dacă “Zalmoxis” merită să inspire o tragedia. Cunoaşteţi studiul lui Eugen 
Todoran “Mitul lui Zalmoxis în teatrul lui Lucian Blaga” (Folclor Literar, 
Timişoara, 1969, pp. 25-38)?

Cu cele mai bune urări de bine,
al Dstră
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Se tot scrie, vorbeşte, cã Terra ar avea o sorã geamanã, cã existã, 
într-adevãr, undeva aproape-departe, o planetã geamanã cu a noastrã. 
Extrapolând, nimic nu ne poate împiedica sã gândim atunci la existenţa 
unui al doilea cimitir, identic pânã la umbrele de acolo, cu primul, cu 
acesta. Dar care ar putea fi cauza unei realitãţi duale?...Interesant! Aşadar 
nu putem fi singuri; dar sigur suntem experimente, fiinţe sfâşiate de 
antinomii - principiile care se exclud reciproc, dar care pot fi demonstrate, 
fiecare în parte, la fel de concludent. Originea lor? Poate deficitul crunt de 
iubire sincerã, pentru cel de lângã tine…Oricum, alţii demult au renunţat la 
cimitir, renunţând şi la naştere, încercând eroic sã renunţe la însãşi existenţa 
datã. Adevãrate sunt cuvintele Pãrintelui Arsenie Boca: ,,De cârma minţii 
atârnã încotro pornim şi unde ajungem.’’ 

Hm, de aici o fi provenind şi descoperirea asta, dezvãluirea despre 
un al doilea Pãmânt.

Încã puţin şi cornul lunii se va ivi iarãşi pe cer. Acum aproape douã 
milenii şi jumãtate, grecul Meton le tot spunea semenilor sãi cã fazele lunii 
se vor repeta identic, în aceleaşi zile ale anului, dupã un interval de 19 ani.

 crâng cu pãpãdii -
 trei nori împroşcaţi
 de cornul lunii -
 sub talpa oamenilor
 liliacul sãlbatic
 
Mircea Teculescu,
 Câmpina, vineri, 6 ianuarie 2012

HAIBUN = text venind dinstre Tara Yamato, îndeobşte scurt, poveste 
a unei epifanii, încercare de relevare a unei lumi ce nu se lasã vãzutã uşor. 
Cel de mai sus conţine douã Haiku-uri şi o Tanka, aceasta din urmã având 
distihul 7-7 (ultimele douã versuri) dat de versurile lungi, de câte 7 silabe, 
ale haiku-urilor anterioare; de aceea, l-am intitulat T-HAIBUN. Citatul 
din text vrea sã aminteascã de Procedura Honkadori, adicã necesitatea, 
nevoinţa de a aşeza în lucrarea ta versuri, cuvinte ale maeştrilor.

Aceeaşi zi, dupã 19 ani. Cornul lunii dispãruse de ore bune iar 
copacii înalţi, strãjeri unei laturi a cimitirului, filtrau deja lumina tot mai 
puternicã. Pãsãri, poate şi îngeri cu aripile desfãcute, semãnând celor de 
pe policandrul noii biserici, vegheau aria. Spaţiul rãmânea însã dominat 
de fostul lãcaş de cult, prin ale cãrui ferestre prãfuite puteai zãri strane 
destrãmate şi aruncate de-a valma, un ciubãr pentru botez, tot felul de 
lucruri, semne lãsate de oamenii ce hotãrâserã aşa, din cauza şubrezirii 
construcţiei şi pericolului de incediu ce-l reprezenta; oameni, care poate 
cã erau în mormânt acum. Câteva grupuri în negru, rãzleţite de greutatea şi 
mãrimea colivelor, a coşurilor cu pachete de dat pomanã, treceau podeţul, 
urmând deja drumul cu umbre, ce urca uşor spre pãdurea de cruci…Nu 
trecu mult şi din vechea clopotniţã se auzi un dangãt prelung, precedând 
ritualul cunoscut. Preotul şi dascãlul se apropiarã de primul grup, bãrbaţi 
şi femei adunaţi la parastasul de trei luni al unui decedat, apoi merserã la 
un alt grup, apoi, în drum spre altul, ajunserã lângã un bãrbat singur, cu 
coliva şi sticla cu vin pregãtite. Doar el. ,,Veşnicã pomenire!’’ de la un om, 
pentru tatãl sãu.

implorând mila -
sub talpa oamenilor
fire de iarbã

Totuşi, îţi zici, majoritari nu pot fi aici doar cei cãrora, cine ştie, 
li s-a stins neamul; sau singurãtãţile uitate, aceia de care nimeni nu vrea 
sã-şi mai aducã aminte, sã mai gãseascã pic de vreme pentru ei. Dar este 
real, sunt destule locuri de veci abandonate, descrise de crucile stând într-o 
rânã, de timpul risipit în buruienile ce-au invadat mormintele. Cu greu ai 
putea fi preot paroh, chiar imposibil cred, fãrã ca aripa acestei realitãţi, 
atingându-te continuu, sã nu te convingã de efemeritate; de necesitatea 
solidã a toiagului dat de Dumnezeu, pentru a putea purta mai uşor teama 
cã, în veşnicie, solidar înseamnã mai puţin ca solitar.

Aceeaşi zi, dupã 19 ani. Soarele a ajuns la zenit. Frunzele copacilor 
de pe marginea de sus a cimitirului se scuturã uşor, mângâind vântul. Colina 
se coboarã cu grijã, în tãcere, la fel ca la urcare, deşi dorinţa de a cerceta, 
de a investiga, a scãzut mult, s-a estompat. La baza ei par sã se fi înmulţit 
locurile de veci arãtoase, unde s-au cheltuit mulţi bani. Unul dintre ele, un 
cavou zidit temeinic, cu trepte de ciment şi marmurã neagrã deasupra, este 
plin pe jumãtate cu apã, vezi asta din gura uşiţelor lãsate deschise şi unde, 
de curând, au fost aprinse lumânãri. Observând apa, oamenii iuţesc pasul.

mormânt pãrãsit -
  liliacul sãlbatic
  sprijinã crucea

APROAPE O ZI
(T-Haibun)
Mircea Teculescu

Ţopeli
’’Ne-am grăbit să râdem, ca să nu plângem…’’

(Eminescu)

• De când te naşti, mori puţin câte puţin.
• Culmea absurdului pentru o generaţie devine culmea 

înţelepciunii pentru generaţiile următoare.
• Melcul ajunge mai greu la cimitir?
• Ce nu te doboară, te întăreşte.
• Brand de ţară: Udrea în chiloţi Tetra.
• Ştiu o maimuţă care n-a furat banane, ci o ţară.
• Degeaba acceleraţi pe centura de castitate…
• Intelectualii citesc momentan doar ’’Bădăranii’’ de Goldoni.
• Vorbea singur, dar nici el nu înţelegea ce spune.
• Nu ne este frică de ministrul Culturii, ne e teamă de cultura 

ministrului…
• Consumul excesiv de alcool duce la terminarea lui.
• Bancul cu o cămilă? O, că milă mi-e de tine…

• AFORISME  • AFORISME  • AFORISME  • AFORISME  • AFORISME  • AFORISME  • 
• Simona Sensual a afirmat. Deja e prea mult.
• Leucemie – cancerul monedei naţionale.
• Ruşii n-au atâtea mănăstiri şi biserici, câţi sfinţi le putem da 

noi.
• Culmea birocraţiei : să faci copie după actul sexual.
• Când eşti preşedinte, nu trebuie să faci nimic, e suficient să 

declari.
• Înmormântarea moarte n-are.
• Stranie coincidenţă: prostituatele sunt trimise la mititica, nu la 

măricica.
• Gura i-a devenit politicianului indispensabilă, precum izmenele.
• Făcea tracţiuni la bară, în boxa acuzaţilor.
• Mai mare criză ca acum, nu s-a pomenit. Am ajuns să ne 

împrumutăm ca să avem ce fura.
• Magda Ciumac m-a convins: Elodia este Tolea.
• Nu ţi-e frică cu avionul? Nu, că niciodată nu voi muri singur.
• Haos – nu ne cereţi să definim politica românească.
• Când s-a întors acasă ieri seară, soţia mi-a spus să-i dau jos 

bluza. Pe urmă mi-a spus să-i dau jos fusta. Pe urmă mi-a spus să 
nu-i mai port hainele.
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În „Rondelul troienit”, bucuria 
scrisului este văzută ca un dar adus de Moş 
Crăciun. Colindele sunt „idei” prin „viscol de 
scris”:

„Ninsoare de versuri, ninsoare de vis,
Colindă ideea prin viscol de scris.”
Rondelul „Strigăt în alb” îl descrie 

pe poetul însingurat, care cere sfatul 
„înţelepţilor” din „cripte”. Prezentul, 
„vremuri mai reci decât gheaţa”, înstrăinează 
pe creatorul de frumos. Scrisul este „iluzoriu”, 
iar viaţa, „ninsoare de sunet”.

Tot astfel, în poemul „Noaptea 
versurilor albe”, poetul este singur „În 

noaptea plină… goală de-ntuneric”, simbol al izolării. 
Dorinţa de puritate este exprimată în „Fulguraţii”:
„Să-mi ning aş vrea cărările umblate,
Cu străluciri din lăcrimări de stele.”
Poetul ar vrea să zboare „spre sfere neîntinate”, dar „aripile mult prea 

grele” îl împiedică. El vede salvarea în credinţă, „prin rugă”.
„Azil pe o coală de hârtie” este o artă poetică, sugerând că originea 

poeziei o reprezintă „ferestrele din ape”, imagine a oglindirii în conştiinţă, 
acolo unde „şoaptele” „ne cheamă uneori”. Metafora „azilul de ninsori” 
sugerează însingurarea poetului în puritate, iar scrisul „pe aripi de cocori” 
exprimă zborul, dorinţa de evadare din cotidian. Se folosesc şi simbolurile: 
„clape”, imagine a pianului, a cântecului, a poeziei, şi „curcubeu”, culorile, 
prin care se realizează sinestezia – culoare, sunet - proprie simbolismului.

Ultima poezie a volumului, „Rondelul veacurilor”, este tot o artă poetică 
exprimând perenitatea artei:

„Veacuri sfărâmate pe hârtie,
Călimări uitate-n poezie,
Făcut-au pe a visului aripă,
Să dăinuie Cuvântul peste clipă.”
Rondelurile din acest volum conţin şi alte teme, cum ar fi: natura: 

„Această toamnă”, „Hibernală”, „Invazia de îngeri”; iubirea: „Rondelul ultimei 
ispite”, „Rondel nostalgic”, „Rondelul altei primăveri”; trecerea timpului şi 
destinul omului: „Popas în drumul către noapte”, Café Rondel”, „Trenul vieţii”, 
„Rondelul unui Heidelberg de altădată”; suferinţa şi sacrificiul: „Rondel despre 

Invitaţie la cafenea
(urmare din nr. anterior)

scrisului este văzută ca un dar adus de Moş 
Crăciun. Colindele sunt „idei” prin „viscol de 
scris”:

pe poetul însingurat, care cere sfatul 
„înţelepţilor” din „cripte”. Prezentul, 
„vremuri mai reci decât gheaţa”, înstrăinează 
pe creatorul de frumos. Scrisul este „iluzoriu”, 
iar viaţa, „ninsoare de sunet”.

versurilor albe”, poetul este singur „În 

Elena Otavă

Poet prolific, adept al conceptului de 
experiment şi împătimit în poezia modernă, Vali 
Niţu ne dăruieşte o nouă carte de poeme: culoarea 
timpului topit - o sintagmă metaforică sublimată 
ideatic. Încet dar sigur, începe prin acest volum să se 
arate încrezător în auto-reflexivitatea propriului său 
mesaj, schimbarea de ton fiind o consecinţă a unui 
deosebit efort de a pătrunde, ori numai de a simţi 
adâncimea inefabilităţii dintre parafraza plastică a 
întâmplărilor şi semnificaţia ecoului 
estetic al registrului sugestiv şi 
relevat ca sens simbolic în fiecare 
poem.

„este atât de aproape/ arcul 
de timp/ ce va ţinti sfârşitul dezgolit/ 
de filele unor evidenţe/ brodat cu 
amintirile unor forme geometrice/ 
deschide nasturele/ unor noi 
începuturi abreviate/ din călcâiele 
necunoscutului/ respiră alte şi alte 
trupuri logodite/ cu rodul rostirilor 
promise.” Nu sunt versuri desprinse 
dintr-un context, ci sunt versuri 
însumătoare semantic ce dau 
măsura stării de a fi întru frumuseţe 
poetică rară. 

Poetul Vali Niţu practică în poem - secvenţe 
- într-o concizie stilistică inedită, ţesături de imagini 
bazându-se pe o memorie culturală în care s-au 
imprimat mai multe rânduri de lecturi. Bunăoară, el 
îi asigură poeziei, limbajul frust şi prin - vioiciunea 
- gândirii, îl filtrează, trecându-l restructurat într-o 
invenţie lexicală originală.

„descifrez nuanţele unor priviri prezente/ 
pe fiecare tăcere a buzelor/ şi mă prind în jocul 
cuvintelor alese/ de unicul destin.”

Cu o evoluţie evidentă, sigură şi implicit 
frapantă, Vali Niţu are în zestrea sa poetică, mai multe 
cărţi de poezie, una mai deosebită decât alta, dublat 
fiind de o intuiţie a valorilor descoperită la timp. 

Vizionar ca oricare poet autentic, 
Vali Niţu posedă forţa persuasivă a 
creionărilor precise, incisive şi darul 
natural al descoperirii şi descifrării 
ideilor prin formulări analitice şi 
fericite.

„ieri am sculptat o altă 
dorinţă/ pe ringul de şaizeci de ani/ 
şi cu tăişul lacrimii/ punctul de fugă/ 
al vieţii/ azi alerg anotimpurile 
izvorului alb/ ca un rever de timp/ 
pe o piramidă din vise/ aduse-n vara 
indiană/ pe carul fără roţi/ aflând 
parole/ a plecat/ mâine voi scrie 
alte poeme/ atât mi-a mai rămas/ 
scrisul omenesc/ verbul cuvinte şi 
o vrere.”  Ceea ce-i surprinzător la 

lectura acestui poem aniversar, este deplina coerenţă, 
obsesia fundamentală şi chiar structurală a temei cu 
incidenţa cognitivă şi ontică, viaţa şi cunoaşterea în 
acelaşi timp, culoarea timpului topit - presupune 
un superlativ absolut precum un turn de fildeş, în 
care poetul târgoviştean Vali Niţu îşi depozitează 
resursele existenţei poetice.

„e atât de seară/ nu mai vreau să privesc 
înapoi/ pentru a putea merge înainte/ de atâtea ori/ 
m-am căutat printre alţii/ şi m-am găsit pe mine/ te 
doresc poartă albastră/ decembrie într-un calendar/ 
voi sta primăverii cu fruntea pe braţe/ să aştept/ 
perechea unui strigăt.” 

Se poate vorbi de o cunoaştere/ dureroasă în 
poezia lui Vali Niţu, se poate spune de un - prezent 
continuu - ori de un aşa-zis „miracol-perpetuu” ca o 
condiţie a însăşi existenţei umane. 

„venim pe rând ca nişte clişee formale/ plecăm 
la fel/ în absolutul deghizat în negru/ cu fardurile 
unor aparenţe/ jucându-se cu buzele roşii/ ale unor 
dorinţe ascunse/ în sânii răsfăţaţi/ de mâna serii.”

Aşadar, ideea poetică încorporată în meditaţii 
tematice şi ideatice, este o rezultantă firească a vieţii - 
uneori sugerată - alteori abia şoptită. Cu alte cuvinte, 
niciun poem din această frumoasă şi interesantă carte, 
fără acoperire etică şi estetică, nici un vers fără putinţa 
de a fi înţeles ca pe o para-lume.

„curiozitatea m-a făcut să fiu indiscret,/ 
cu interiorul unor coperte albe/ şi le-am descris/ 
surpriza a fost cea aşteptată/ era propria-mi poveste/ 
de iubire şi viaţă/ fără egal soţia Mariana/ fiicele 
Andreea şi Raluca/ nepotul Matei şi nepoatele Anisia 
şi Clara/ prezint o reverenţă/ îmi poate fi îndeajuns/ 
superba-mi familie şi eu undeva/ spre apus.”

Volumul – culoarea timpului topit – este  a 
unui poet autentic, decomplexat şi conştient de justa 
măsură a poeziei pe care o scrie, de maturizarea 
psihologică rezidând în nuanţa discretă a reflexivităţii 
în scopul ideal de a conferi trăirilor cerebrale un aer 
de afectivitate.

VIAŢA – uneori trăită – alteori abia şoptită

copaci şi cai”, „Rondelul copacului căzut”, „O cruce urcă Dealul Căpăţânii”.
Un sentiment de regret al vremilor trecute, cu studii academice şi respect 

pentru profesori, cu petrecerile boeme ale studenţilor, întâlnim în „Rondelul 
unui Heidelberg de altădată”:

            „În Heidelberg coboară seara, 
             Când vin să cânte visătorii
             Cu inima din piept, ghitara,
             În jur se strâng auditorii.
             ……………………………
            Pustie-acum de vise-i gara,
            S-au dus în moarte profesorii.
            Mai retrăim şi azi povara, 
             Când amintiri aprind fiorii,
             În Heidelberg coboară seara.”
     Citind acest poem, parcă-l auzim pe François Villon întrebându-se 

retoric : „Mais où sont les neiges d’antan?” în „Ballade des dames des temps 
jadis”.

Alte rondeluri sunt dedicate poeţilor Dumitru Pricop şi Adrian Păunescu.
De asemenea, sunt poezii dedicate sărbătorilor: Crăciunul: „Rondelul 

altor sărbători”, „Rondel în seara de Ajun” sau Paştele: „Invazia de îngeri” şi 
„Rondelul Sfintei Învieri”.

Există un rondel, „Parfumul ceasului regal”, construit pe metrica poeziei 
„Stelele-n cer”, de Mihai Eminescu.

„Stelele-n cer                 „Parfum astral,
  Deasupra mărilor          Ascuns dimineţilor
  Ard depărtărilor            De-un vis abisal,
          Până ce pier.”        În negura vieţilor.”
      (M. Eminescu)                  (Gh. Suchoverschi)    

       Forma concentrată, de 4 – 6 silabe, şi ideile filozofice dovedesc 
stăpânirea prozodiei şi folosirea temelor universale de către poetul Gh. 
Suchoverschi. Autorul poemelor cuprinse în volumul „Cafeneaua rondelurilor” 
dovedeşte o mare sensibilitate poetică, o bogată viaţă interioară şi o răbdare de 
bijutier, în modelarea poeziilor sale cu formă fixă. 

         Pe noi, cititorii, poetul ne invită la o petrecere cu „cafea”, un fel de 
ambră şi ambrozie, asemenea zeilor din Olimp:

         „Haideţi să bem din rondeluri,
          Cafeaua cu iz de trecut
          Ne-aşteaptă aprinse cineluri
          Ghiocei cu parfum de sărut.
          ……………………………
         Paharul cu vorbe umplut
         Potir cu suave creneluri
         Haideţi să bem din rondeluri!”

Victor Sterom
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I.

Poet germinat din categorii abisale ştiinţifice matematice care a pus 
multe probleme exegetice criticilor săi.  Tocmai  din  cauza  neputinţei  lor  
de  a-şi  explica evoluţia literară a poetului, cea, uneori, de el determinată 
în timp, cea nici de el explicată sieşi (evident, specific naturii umane 
glorificate de orgoliosul Eu în dispută cu Noi.)

În cunoaştere, matematica are legi bine determinate.
Drumul dintre Fiinţă  şi Neant, cel mereu bătut în felurite poteci de 

filozofi, are nevoie de primordialitatea ideii, ideilor platonice. Fără această 
primă dogmă:  ideea înainte de materie, (de realitudine şi de consecinţele 
ei senzitive, de reflexiile ei empirice), înainte chiar de senzaţiile mult 
înşelătoare de formă şi conţinut, nu vom penetra esenţa manifestărilor 
fenomenale. Astfel lumea trece  din  real  în  imaginar  şi  invers  numai  
prin  idee matematică.

O primă strădanie a ideii în „perceperea” lumii este „definirea” lumii, 
nu definitivarea ei. (cum mulţi cred că şi-ar dori omul de la creaţie încoace) 
Definirea lumii, obiectelor sale, este făcută prin gen proxim (genuri 
proxime) şi diferenţă specifică (diferenţe specifice).

Pentru a fi pe înţelesul celor care vor să-l cunoască mai bine pe Ion 
Dan Barbilian şi mai cu seamă pe poetul din matematician, voi fi cât se 
poate de explicit în ceea ce priveşte  „academia  matematicilor”  destăinuite  
de  mine celor care urăsc matematica.

Deci, „noţiunea”, este o primă „entitate” a lumii trecute prin idee 
matematică. Citind într-un dicţionar, cuvintele din el, în mare parte (nu 
integral), sunt noţiuni, iată: şofran = plantă erbacee cu bulbi, cu frunze 
lungi şi înguste şi cu flori violete cu linii purpurii (crocus sativus) din care 
se extrage o substanţă aromată – condiment, medicament, etc.,

şofran = plantă erbacee, cu flori albastre liliachii, care înfloresc 
toamna (crocus banaticus)

Genul proxim – plantă erbacee, diferenţa specifică – cu bulbi, cu 
frunze lungi şi înguste…

Schimbarea diferenţei specifice faţă de, alături de, un  gen  proxim  
fix,  dă  naştere   altor  noţiuni.  „Care înfloresc toamna”, adaos la diferenţa 
specifică anterioară: „cu bulbi, cu frunze...”, defineşte (diferenţiază) o nouă 
noţiune, transformă „Crocus sativus” în „Crocus banaticus”.

Astfel lumea poate fi divizată în noţiuni. Noţiunea fiind esenţa 
reprezentării ei în… idee. Noţiunea devenind, astfel reprezentată, dual 
reprezentată; gen proxim-diferenţă specifică, ca cea dintâi reprezentare 
antică a ideii primordiale, a ideilor apriorice.

Noţiunile cele mai „adânci” în conştiinţa umană, cu adevărat 
transcendentale, abisale, sunt noţiunile primare, cele care nu se supun 
„definirii = determinării” prin gen proxim   şi    diferenţă   specifică.    Acestea   
sunt   chiar „indefinibile”. Lor nu le putem asocia, pe ele nu le putem 
desprinde, unui gen proxim anterior lor. S-au încercat, dintr-o inerţie 
cerebrală, dintr-un impuls de raţionalitate, „descrierii”care să îndulcească 
în ochii noştri forma lor iraţională, ilogică, formală: „Mulţimea este o 
colectivitate cu  elemente  de  aceiaşi  natură  sau  de  aceiaşi proprietate…”,  
dar  nu  se  ştie  ce  este  „colectivitatea” considerată aici în mod eronat 
„gen proxim”.

„Dreapta este ceva numai cu lungime, fără grosime şi lăţime…” 
declară Euclid, în „caietele sale de geometrie”.  „Ceva”  nu  poate  fi  gen  
proxim,  astfel „dreapta” este un „dat primar” ca şi „mulţimea” ca şi omul-
fiinţa lui adiferenţială, unică.

Cunoaşterea prin idee, ori ideea primordială care vede lumea, 
obiectele şi fenomenele ei, se deghizează în „noţiuni”. Altfel spus, pătrunde 
în real, „hăituind cuvântul în noţiuni”.

Matematizarea  lumii  este  o  dorinţă  a  „noţiunii- idee” de a intra în 
relaţie cu lumea, cu proporţiile ei multiple.

Cuvintele sunt un mijloc de comunicare între indivizi, prin figuri, 
stiluri, feluri diferite de modificare a sensului lor, în raport cu o normă a 
relaţionării lor semnificante şi a semnificaţiei lor. Tropiile, ca şi figurile de 
gândire, au înălţimi, adâncimi şi libertăţi  greu de evaluat.

Totul are la bază ideea, forma, esenţa noţiunii. Schimbarea sensului 
cuvântului trece în schimbarea definirii noţiunii. Aşezarea ideii în noţiuni, 
pe principiul „genului proxim diferenţiat”, nu a fost suficientă gândirii 
umane, pelerină în aula realului concret. Lumea se ascundea în abstract 
prea mult, prea „desăvârşită în necunoaştere”.   Astfel   noţiunile   trebuiau   
scoase din „veştmântul lor euclidian”, din prea mândra lor geometrie 

ION BARBU:
Categorii abisale matematice

senzitivă. Fiinţa sapientală, omul, 
înzestrată cu facultatea de  a  gândi,  
de  a  judeca  (pe  sine  şi  pe  alţii)  
lumea existenţei  sale,  înşiruie   
judecăţile   în  raţionament,  în 
raţiuni necesare şi suficiente, până 
dincolo şi dincoace de trebuinţă, 
făcând din ideea-noţiune stare 
intensivă, energetică,   exploratorie,  
dinamică  în  general,  raţiune pură,  
în  particular.  Noţiunile,  entităţi  ale  
ideii geometrizate,  nu  puteau,  fără  
diviziune,  fără  dividerea întregului  
real,  să-şi   manifeste  prioritatea  
prospecţiei lumii. Apar, înaintea 
şi înapoia iluminării ei, noaptea şi 
ziua, adevărul  şi falsul, cuprinsul şi 
necuprinsul, urâtul şi frumosul,  feţele  diadice  ale  manifestărilor  fizice, 
mecanice, în primul rând, (ale lumii) ale aşezărilor ei inexplicabile în noi, 
în al doilea rând. Matematicienii au inventat   teorema   directă   sau   
reciprocă,    directă   şi reciprocă, necesară şi suficientă, cale spre adevărul-
fals, spre  adevăr   şi  fals,  spre  adevăr  sau  fals,  nonadevăr, nonfals.

Nici o altă cale nu era mai potrivită. Pentru asta, pentru edificarea 
„lucrului mecanic” al „noţiunii-idee”, în câmp  spiritual,  sapiental,  
matematicienii  au  construit propoziţia matematică: un enunţ ori adevărat 
ori fals, nu în acelaşi timp adevărat  şi fals.

Descartes  nu  este  cel  dintâi  care  să  fi  observat relaţia dintre „cuget 
şi îndoială”. O ştia întreaga filozofie antică. Nici dintre cuget şi existenţă, a 
fiinţei în preajma Neantului.

Matematica spre deosebire de filozofie, deasupra oricărei filozofii, a 
îndrăznit  să inventeze „logica propoziţiilor”, luând din comunicarea umană 
simultanei- tatea, drept conjuncţie, alternativitatea drept disjuncţie, făcând 
din „dacă… atunci”, implicaţie din „dacă… atunci este identic cu „atunci… 
dacă”, echivalentă.

Cea  mai  frumoasă   realizare  a  matematicii  pe drumul edificării 
„energiei ideatice” a „noţiunii-idee”, în prospectarea  binarităţii,  dualităţii  
gnosice  a  lumii,  este predicatul: o propoziţie matematică ce conţine o 
nedeterminată sau mai multe, numite şi variabile predicative.

S-au descoperit noi modele logice de investigare a „şansei de 
adevăr”, „şansei de neadevăr”, prin aşa zisele predicate de cuantificare 
universală şi existenţială.

Evident, că în orice ştiinţă, corsetele „veşmintelor matematice” par a 
nu fi folosite decât pentru o singură Diană din câte are lumea în proporţiile 
ei de aur. Aparent, fiindcă matematica este sora lui Hefaistos. Ea îmbracă 
şi dezbracă formele statice ale existenţei de orice fel în, cu marea energie 
a spiritului, a ideii-elf noţional. Şi în marea înfierbântare a predicatului 
existenţial: „x are vârsta de 100  de  ani”,  „există  x  oameni  cu  această  
vârstă”,  cu marea dubiozitate a predicatului universal: „orice om din 
România  este  fericit”;  „orice  x  (nemernic  x)  poate  fi Dumnezeu”.

Era nevoie de această introducere lungă, pentru a vă prezenta opinia 
mea despre „fenomenul Barbu” în literatura românească.

Pentru a fi „cinstit” cu „lauda” poeziei sale în ochii (ce bine dacă 
ar fi, dacă şi în inimile celor fără acoperire cerebrală a cuvântului rostit) 
dumneavoastră,  doritori de lumină iluminătoare  a „clar-obscurului” 
Barbilian.

Gândirea poetică a matematicianului Ion Barbu nu este abstracţiune 
inaccesibilă decât pentru cel care acceptarea ideii ca prioritate nu ar fi cu 
aceeaşi prioritate acceptată   în   descrierea   lumii:   plastică-intuitivă   sau 
abstracto-verbală.

Edificiul plastic, însă, la Barbu, trece, se infiltrează, se risipeşte, mai 
puţin cromatizat, mai mult tuşat, în edificiul abstracto-verbal al conştiinţelor 
însetate de adevăr estetic (da, există un astfel de adevăr și o astfel de 
conștiință), ca diamant şlefuit de adevărul inestetic – diamant amorf.

Metaforă insuficientă, pentru cele câte ascunde estetica Barbiliană, 
dincolo de aparenţa inesteticului, inaccesibilului   ideilor   sale   universale.   
Fiindcă   toată poezia  Barbiliană  este  univers  victorios  asupra concretului, 
asupra particularului, asupra existenţialului evaluat    metric,    nedrept    de    
metric,    în    creuzetul conştiinţelor  empirice, experimentate empiric, în 
umbra senzaţiilor leneşe, ale contemplaţiei negânditoare.

Ioan Toderiţă

(continuare în nr. viitor)
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Vasile PinPetre Ioan CreñuPETRU SCUTELNICU
miluiți-mă

am căzut dintr-o 
amintire a mamei 
despre tata 
într-o apă rece în care 
moașe bătrâne taie 
lacrimile crude  
de la buric 
și astfel sunt șchiop de 
un frate de o soră cu 
sângele transparent 
din genunchiul acestei idei desenez un pat 
din carton 
dorm pe niște stele aruncate la gunoi 
ridic ziua încă desculță să-și numere 
animalele care se pierd 
într-un tramvai numit dorință 
mă aplec în fiecare urmă de care mă agăț 
cu fiecare vedere 
le las ușile deschise până la inima mea 
care scrijelește pe-o bucată de buză 
miluiți-mă 
cu mine pierdut printre voi

până la ultimul

pe distanța aceasta 
un nod ești tu un nod sunt eu un altul 
învățase toate bolile negre cu care 
plecam 
bolile albe cu care  
veneai 
era precum un mărțișor din luna care 
nu mai venea 
din timpul care avea rănile lăsate aici 
le ocolea  
am pleca și nu mai avem unde 
plecările erau zidite
am veni și nu înțelegeam cum 
înțelegerea nu ne mai știa 
avea alzheimer
mă priveai dintre mașini de la capatul lumii
de pe lună
te priveam dintre blocuri de la punctele 
cardinale
de pe marte
mă știai de pe lună de la capătul lumii
din tine
te știam de pe marte din toate punctele 
cardinale
din mine
și 
cu gura obosită de gânduri  
tragem 
tragem de această distanță

cum baţi tu piroane 
în cer

 
tu baţi adânc piroane 
groase în cer până în 
măruntaiele norilor
de care vrei să 
agăţi îngeri prinşi în 
capcane din flori
gânduri nebune 
rătăcite în cer sau 
poate un vis
în care se făcea că un şarpe venea prin 
iarbă şi îţi încolăcea gleznele
apoi te muşca de pulpă ceva mai sus şi 
zburaţi în înalt până acolo
unde ai bătut piroanele alea iei şarpele îi 
faci un nod şi-l agăţi de un piron
iei îngerul prins atârnat de un alt piron şi-l 
obligi să-ţi tragă otrava din pulpă
până când se va albăstri şi se va face 
strigoi
 
la mulţi ne este teamă de şarpe teama 
aceea ancestrală
strivim capul şarpelui şi lăsăm trupul să i se 
usuce crezând că va pieri oricum
totuşi de fiecare dată din trupul uscat şi 
albit de moarte
se va naşte o altă frică şi mai cumplită
sau va veni un câine şi îl va fura
poate o pisică
 
avem cunoştinţa cum că tot răul din noi se 
va scurge în pământ
alergăm înnebuniţi cu tălpile goale prin 
glod să ne fie bine ne va fi
tu baţi adânc piroane groase în cer până în 
măruntaiele norilor
 
- dacă nimeni nu va veni ştiu bine ai să 
pleci

Într-o vară târzie

mi-au rămas doar cărţile 
flăcări
răsfoite de vântul de 
seară
într-o ţară îndepărtată
şi o doză
de Vietnam în cuvinte

Ai putea să atingi melancolia

pasărea măiastră
îţi tulbură cerul din privire
ţi se face seară prin sălcii încovoiate de 
somn
primăvară atât de adâncă
încât se întorc salcâmii acasă
viaţă zornăitoare
pe Covaci şi Gabroveni
viaţă îndepărtată
îţi prind o stea căzătoare
în mijlocul inimii

Strada

strada îmbătrâneşte
prin dimineaţa tăioasă
se stinge vântul
prin mireasma de castan
tace toamna prin colţurile odăii
e cerul meu întârziat
prin salcâmi
în vara asta
copiii mi-au adus pădurea acasă
o aveau lipită de tălpi
şi de suflet

Cărţi de zăpadă

din cărţi de zăpadă
se aude seara năvălind în case
amintirile încetinesc pe dunga asta de viaţă
te umbreşte dragostea mea
şi mireasma amintirii
traversam copilăria
pe la capăt de fulger

Sonet

Se stinge viaţa falnicei Lucreţii…
Nu o mai vezi la teatre-n loji sau staluri
Şi nici trecându-şi nopţile prin baluri
Venind acasă-n faptul dimineţii,

Înveşmântată-n spaniole şaluri
Cu doi bujori în frăgezimea feţii,
Când împrejuru-i se roteau băieţii
Şoptindu-i la ureche madrigaluri.

Azi, greul anilor îi stă în spate.
Cu riduri convergente spre pupile,
Sub fardul gros, apare pe-noptate,

Şi-nfiripând utopice idile,
Cerşeşte tinereţii-mbujorate:
- „Un strop din tinereţea ta, copile!”

FLORIN IORDãCHESCU

din inima mea a evadat o lacrimă

niciun simptom şi nicio durere 
 
căzută în mine şi zdrobindu-se ca o piatră 
liniştea imortalizează tot ceea ce am fost 
ca un orb îmi pipăi cicatricea 
şi mă strig încet 
nu-mi răspunde nimeni 
mai strig o dată şi încă o dată 
din când în când îmi privesc neputinţa 
ca pe o clonă de lut 
orbul din mine se roagă lui Dumnezeu 
o furtună de cuvinte nerostite 
se înalţă înspre cer 
iedera îmi acoperă văzul 
printre jaluzele  
o margine de soare 
îmi loveşte obrazul 
mă încumet să mă târăsc 
într-un colţ 
de sub umbra lămpii 
un ticăit de ceas îmi tulbură tăcerea 
 
e ultima insultă pe azi 
 
o, doamne! 
am lacrimi pe suflet şi sunt trist 
mai lasă-mi câteva fărâme din ziua de 
mâine 
ca să-mi pot pregăti sufletul...

teodor dume

Ioana Haiñchi
Teren minat

La stânga,  dezastru trecut-prezent,
La dreapta, dezastru prezent-viitor.
Între ele o potecă fragil-violent
Construită de marasmele lor.
 
La stânga, oameni uitaţi de prezent
La dreapta, oameni fără viitor
Între ei fantome ce-ngheaţă turbulent
Dialogul din vocile lor.
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Voi cǎuta în colecţia Scânteia poezia cu pricina şi o voi reproduce, 
pentru ca iubitorii de literaturǎ de azi şi cititorii sǎ vadǎ pe ce dǎdea 
Scânteia atât de mulţi bani!

*Am “procesat” destul de multe texte pentru numǎrul proxim 
din Revista românǎ de istorie a presei, pe care vrem sǎ îl lansǎm la 
Chişinǎu. Între aceste texte, o mare surprizǎ: studiul Ziaristica preotului-
profesor Gheorghe Cotenescu, datorat traducǎtorului şi publicistului 
Radu Petrescu, nepotul celui evocat. În maculatura pe care o primim la 
revistǎ, acest text mi s-a pǎrut atât de bine scris, încât am avut senzaţia cǎ 
a mai fost publicat undeva, la vreo revistǎ, unde a încǎput pe mâna unor 
profesionişti. În urma unei discuţii telefonice cu domnul Radu Petrescu, 
lucrurile s-au lǎmurit. Domnia sa este un eminent traducǎtor şi publicist, 
de care nu ştiam. M-a lǎmurit Marian, care mi-a trimis urmǎtoarele 
informaţii, probabil din monumentalul lui volum, Istoria presei în date din 
România: Ion Petrescu (n. în 1951) este economist, traducător şi publicist 
(cu pseudonim literar Radu Petrescu). A absolvit Liceul „Gheorghe 
Lazăr” din Bucureşti în 1970 şi Academia de Studii Economice (secţia 
Comerţ, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale), Bucureşti, în 
1976. Volume traduse şi editate: Ziduri misterioase, de Susan Howatch 
(1994); Sfidare, de Barbara Cartland (1994); Amanta, de Amanda 
Quick (1995); Inimă neagră, I-II, de Eric Van Lustbader (1995) ș.a. 
A publicat studii, articole, analize, dezbateri în revistele: Biserica Ortodoxă 

Română, Historia, Istorie şi civilizaţie, Magazin istoric, Memoria, Tribuna 
economică (Bucureşti); Dacoromania (Alba-Iulia); Familia (Oradea) ș.a., 
precum şi în ziarele: Cotidianul, Lumina şi România liberă (Bucureşti); 
Credinţa străbună (Alba-Iulia); Jurnalul de Argeş, Crişana (Oradea); 
Mesagerul hunedorean, Servus (Hunedoara); Ziarul de Mureş (Tg. Mureş) 
ș.a. Contribuţie în colecţia de volume anuale Nicolae Iorga 1871-1940. 
Studii şi documente (2009).

Cu asemenea palmares ştiinţific şi publicistic, excelenţa textului nu 
mǎ mai mirǎ!

Pentru poezia “Balada cǎlǎului Tito”, publicatǎ în “Scânteia”, Radu 
Boureanu a încasat, în martie 1958, 12.000 de lei, în timp ce Lucian Blaga 
avea salariul de 600 de lei lunar!

10. Mar, 2012 
Deşi ziua de sâmbǎtǎ este destinatǎ, în general,  problemelor 

administrative, am avut rǎgazul sǎ pregǎtesc, pentru numǎrul proxim din 
Revista românǎ de istorie a presei, un numǎr de şapte scrisori, adresate de 
mari scriitori români domnului Nestor Ignat.

Aşa cum se ştie, Domnul Nestor Ignat (n. 2 martie 1918) a fost, 
între 1945-1962, redactor şi redactor-şef adjunct la Scânteia, având în 
subordine sectorul cultural. În virtutea acestei funcţii, a ţinut legǎtura cu 
mulţi scriitori români importanţi ai momentului, care colaborau la organul 
central al partidului din proprie iniţiativǎ sau erau invitaţi sǎ colaboreze.

De regulǎ, aceşti scriitori trimiteau redacţiei articolele sub formǎ de 
manuscris, care era apoi dactilografiat în redacţie, cenzura intervenind pe 
textele astfel dactilografiate.

Colecţionar împǎtimit, domnul Ignat a avut buna inspiraţie sǎ 
recupereze aceste manuscrise (respectiv o parte dintre ele), oferind culturii 
române un dar nepreţuit. În cazul manuscriselor recuperate, cititorii pot 
vedea ce anume a scris autorul şi ce anume s-a publicat efectiv în Scânteia: 
ce s-a pǎstrat, ce s-a eliminat şi ce s-a adǎugat! Am fǎcut acest experiment 
cu trei articole publicate, dupǎ cum urmeazǎ: un text în Apostrof (Arghezi, 
cenzurat, în Apostrof, an XXII, nr. 12 (259), 2011, p. 19), altul în România 
literarǎ (Cenzura comunistǎ. Studiu de caz pe un text inedit de Petru 
Dumitriu, în România literarǎ, an XLIV, nr. 6, 10 februarie 2012, p. 12-
13), al treilea în Tribuna (Cenzura comunistǎ prin eliminare şi adǎugire. 
Studiu de caz: Tudor Vianu, în Tribuna, nr. 226, 1-15 februarie 2012, p. 14).

Colaborarea scriitorilor la Scânteia a generat uneori un interesant 
schimb epistolar între domnul Nestor Ignat şi autorii respectivi.

Am pregǎtit asadar pentru tipar, cu note şi comentarii (aşa cum nu se 
prea face azi!), în ordine cronogicǎ, şapte scrisori trimise lui Nestor Ignat 
de cǎtre Radu Boureanu, A.E. Baconsky, Iorgu Iordan (douǎ scrisori), 
Maria Banuş, Mihnea Gheorghiu şi Geo Bogza.

Radu Boureanu nu i-a scris propriu-zis o scrisoare, ci i-a eliberat o 
chitanţǎ de mânǎ, cu urmǎtorul text: “Lei 12.000 (douǎsprezece mii) am 
primit de la Scânteia, prin tov. Nestor Ignat,  pentru colaborare – poemul 
Balada cǎlǎului Tito. Radu Boureanu, 31 III ‘958”.

Documentul este extrem de important pentru climatul politic al 
epocii şi, mai ales, pentru drepturile de autor pe care le încasau colaboratorii 
ziarului central al partidului. Ca sǎ ne dǎm seama ce reprezenta aceastǎ 
sumǎ, este suficient sǎ arǎtǎm cǎ, în 1953, salariul lui Lucian Blaga, ca 
angajat al Bibliotecii Filialei Cluj a Academiei RPR era de … 600 de lei! 
(Cf. Dorli Blaga, Tatǎl meu, Lucian Blaga, Biblioteca Apsotrof, Cluj-
Napoca, 2004, p. 321).

Blogul lui Ilie Rad

In România, la ora actuală, există trei tablouri semnate de celebru 
pictor flamand Paul Peter Rubens. In timp ce  două se găsesc la Muzeul 
Brukenthal din Sibiu, al treilea se află într-o biserică catolică dintr-un oraş 
transilvănean. Este vorba de tabloul „Coborârea lui Isus de pe Cruce”, aflat 
în Catedrala Armeană din Gherla. 

Tabloul are o istorie tumultoasă. Napoleon, după jefuirea Romei, şi-a 
insuşit pânza, pe care a pierdut-o insă in mâinele piraţilor englezi, care i-au 
dat-o regelui lor. Acesta i-a făcut-o cadou impăratului austriac. Impăratul 
austriac Francisc I a cerut ajutor bănesc armenilor din Ardeal. Drept 
recompensă, el a fost de acord să le dea orice pictură din galeriile imperiale.

 Negustori priceputi, armenii au ales pânza lui Rubens. Aceasta a 
fost expusă in Catedrala Armeană din Gherla, de unde a fost transportată, 
in 1944, in Ungaria.

 In 1952 pictura a reintrat in posesia statului român, fiind adăpostita 
la Cluj.

 La cererea oficială a oraşului Gherla, la 22 decembrie 1999, pictura 
s-a reintors in Catedrala Armeană din Gherla.

 Tabloul valorează în prezent 16 milioane dolari.

Rubens la Gherla
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Cele şase proze cuprinse în 
volumul Linei Codreanu – Poştalionul, 
Editura Junimea, Iaşi, 2014, cu o prefaţă, 
Proza cu ape tulburi şi cu scriitură 
ageră, semnată de Constantin Trandafir 
– sunt scrise în tradiţia prozei obiective, 
din perspectiva unui narator omniscient 
care, cu pricepere, valorifică tot arsenalul 
de mijloace de creaţie care îi stau la 
dispoziţie, în conformitate cu statutul 
asumat, şi realizează tablouri de viaţă 
a căror verosimilitate e susţinută prin 
atenţia acordată detaliului şi prin verva 
relatării. Ca urmare, acţiunea, în general, 
se derulează cronologic şi, uneori, prin 
flash-back,  încât informaţiile despre 
lumea adusă în prim-plan se amplifică, 
păstrând, de-a lungul textului, atenţia 

constantă a lectorului.
Pe de altă parte, în pofida absenţei totale a spectaculosului, ştiinţa 

scriitoarei este de a doza amănuntele, coroborând acest aspect cu un limbaj 
artistic echilibrat în privinţa expresivităţii şi ducând astfel spre aceeaşi 
finalitate, a captării interesului cititorului. În plus, de remarcat este şi  îmbinarea 
firească a modalităţilor de expunere, încât naraţiunea face loc descrierii atât 
cât este necesar, folosind-o pentru a-şi justifica meandrele, în timp ce dialogul 
contribuie la întregirea acestor pagini, prin care scriitoarea pare a reliefa ideea 
că fiecare făptură, indiferent pe ce treaptă a manifestărilor umane 
s-ar afla, îşi are sensul ori rostul său, de la care nimeni nu o poate 
abate, câtă vreme totul este dinainte stabilit.

De aceea, în ansamblu, lumea pe care o panoramează 
proza Linei Codreanu este cea obişnuită, dintr-un orăşel care-
şi păstrează, în mare măsură, patriarhalitatea, încât, deşi, de 
cele mai multe ori, acţiunea e situată după evenimentele din 
decembrie 1989, făcând abstracţie de unele date care o fixază 
în acest timp, prin atmosfera generală, este foarte asemănătoare 
celei interbelice.

În toate prozele din volum, ochiul naratorului auctorial 
surprinde cu acuitate tot ce este esenţial pentru realitatea pe 
care o tranzitează personajele sale, urmărind, concomitent, 
atât actele acestora – în special ale personajelor centrale –, cât 
şi frământările lor lăuntrice, de oameni obişnuiţi, cu o viaţă pe 
măsură, a cărei imagine sintetică este etalată, înainte de a-şi face 
apariţia momentul care determină coagularea acţiunii în jurul lor.  
Sentimentul pe care-l induce însă scrisul Linei Codreanu, lumea pe care o 
construieşte, indiferent de subiectul dezvoltat, este de oţiu, de tihnă, de parcă, 
vorba lui Marin Preda, timpul ar avea cu oamenii nesfârşită răbdare.      

Prima naraţiune – Catedrala de sare – polarizează, în cele câteva pagini 
care o alcătuiesc, destinul unui personaj, aflat în pragul finalului său biologic, 
din vecinătatea căruia face bilanţul câtorva momente însemnate ale parcursului 
său existenţial (căsătoria, războiul, întoarcerea de pe front, coincizând cu 
aflarea tragediei morţii copiilor din cauza tifosului, venirea pe lume a încă 
unui fiu, căsătoria, mai apoi, a acestuia şi, îngemănate pentru totdeauna în 
amintirea lui, momentul bucuriei aflării că va fi bunic şi, instantaneul accident 
prin care soţia, venită să-i dea vestea cea bună, îşi pierde viaţa, alunecând pe 
o pantă abruptă). 

În continuare, în cea de-a doua naraţiune, care dă titlul volumului, 
urmărindu-l pe poştaşul Zaharia, devenit, pentru toată comunitatea, 
Poştalionul, naratorul alcătuieşte, simultan, o imagine monografică a Tornei, 
locul întâmplărilor, un cartier dintr-o aşezare liniştită, în care se insinuează  o 
vagă promisiune de fantastic, ale cărui semne pot fi decelate şi în alte proze din 
volum, inclusiv în precedenta, amintind, de pildă, de nuvela lui Mircea Eliade 
La ţigănci. În acest fel, traiul monoton al personajului este, pe neaşteptate, 
tulburat de o Magdalenă – cu nume poate nu întâmplător ales, cu trimitere 
biblică –, în al cărei portret, se pot identifica ecouri livreşti, în atributele lui 
(mărturie stând, spre exemplu, obrazul rece, tot timpul rece), şi care împinge 
personajul masculin spre un univers oarecum ezoteric, ajungând aproape să-i 
anuleze raţiunea. 

Ca în orice creaţie cu aport fantastic, şi aici axa temporală pare a fi 
afectată, oricum, percepţia personajului, tipic, în această privinţă, este – când 
intervine erosul, cel puţin – alterată, încât el însuşi, plecând de la Magdalena, 
constată că drumul spre poartă e mai lung decât la venire şi necunoscut şi că 
rămânerea la ea a însemnat o noapte cât o viaţă.

Frizând, aşadar, fantasticul, Poştalionul este istorisirea unor întâmplări 

al căror erou se rătăceşte la fragila graniţă dintre realitate şi reverie, faptele sau 
închipuirea lor petrecându-se noaptea, în circumstanţe – propice frământărilor 
acestuia – în care e bulversat de impactul cu neobişnuitul, fiind singur, deci 
neavând de la cine să obţină, eventual, confirmarea ori infirmarea întâmplărilor 
în care este implicat.

Pe scurt, poştaşul este atras într-o aventură amoroasă de către o femeie 
a cărei existenţă, la lumina zilei, pare a fi iluzorie, câtă vreme locuinţa unde 
se desfătase peste noapte, nu era decât o casă părăsită, cu o curte năpădită de 
buruieni şi al cărei număr era, lucru ieşit din comun, zero. Mai mult, un fel de 
secret al lui Polichinelle învăluie casa de la numărul zero, din cartierul Torna 
al târgului, dar, dintre toţi locuitorii, cel care e atins, la propriu şi la figurat, 
de efectele acestei stări este poştaşul, tulburat de o inexplicabilă dragoste 
sau, măcar, inefabilă expansiune sufletească, lăsându-se, ca urmare, purtat de 
simţuri, fără a sta să analizeze ceea ce i se întâmplă.

Accentuând ambiguitatea în care se află personajul central, naraţiunea 
o scoate, totuşi, în cele din urmă – episodic însă –, la lumina zilei, pe 
Magdalena, a cărei poveste, concentrată în câteva paragrafe, îi înlătură, de 
această dată, haloul fantastic indus de evenimentele anterioare: fusese o fată 
simplă, singură, măritată, la un moment dat, cu un bărbat din Ploieşti care 
închide ochii la viaţa ei aventuroasă anterioară căsătoriei, cu atât mai mult cu 
cât şi el mai fusese însurat.

Finalul naraţiunii rămâne deschis: rătăcit, din nou, într-un spaţiu 
ale cărui coordonate nu le înţelege, între realitate şi coşmar – episod cu un 
conţinut fantastic notabil –, poştaşul se trezeşte rănit, înconjurat de câţiva inşi 
care-l cred mort şi, ca şi Nucşoara, soţia lui, pun starea în care a ajuns pe 
seama infidelităţii Magdalenei, care a declanşat gelozia veneticului, soţul ei.

Dincolo de întâmplările propriu-zise, în proză se deschid 
multe căi de acces către sensurile pe care le ascunde, focalizate 
în motive literare, imagini presărate peste tot, prin care se susţine 
amintita aură de fantastic (spre exemplu, moneda pe care o avea 
Zaharia, mereu pitită prin geanta-i de poştaş şi pe care o căuta 
cu obstinaţie după orice escapadă „neprofesională”, când îţi lăsa 
„uneltele”, bicicleta şi geanta, de izbelişte, în locuri necanonice, 
atras de ochii arzători ai vreunei iubiri, pasagere sau nu, detaliu 
care poate amplifica sensurile textului sau le poate clarifica).

Pantofii, a treia proză din volum, este, apoi, povestea unui 
personaj feminin care trăieşte o dramatică marginalizare, impusă 
de un destin aproape mereu potrivnic, dar pe care o acceptă 
fără  crâcnire. Cocostârca / Lungana, pe numele ei adevărat 
Trestiana, nume ales de moaşă, la naştere, tot ca urmare a faptului 
că fusese încă de pe atunci lungă şi subţire, cunoaşte, de cum 
capătă conştiinţa de sine, frustrările pe care le generează faptul 
de a fi altfel decât ceilalţi, dar dobândeşte, totodată, devreme, 

înţelepciunea de a se accepta aşa cum este şi de a le accepta şi celorlalţi 
comportamentul deloc înţelegător faţă de ea.

Fata îşi pierde devreme părinţii şi, ca şi în celelalte proze din volum, 
autoarea aduce o notă de mister în viaţa personajului principal: înainte de a 
muri tatăl, Marcu, îi lasă fiicei comoara de care n-a apucat să o facă să se 
bucure pe Maranda, mama acesteia. E vorba de o pereche de pantofi vişinii, 
cu nşte pietricele strălucitoare la catarame, atinşi, între timp, de dinţii unui 
şoarece, pe care-i cumpărase demult, pentru nunta lor care nu se mai împlinise 
la biserică. 

Rămasă, în scurt timp, orfană şi de mamă, fata îşi vede de gospodărie, 
singură, tot mai izolată de restul satului, până când, întâmplător, prin preajmă 
se abate un bărbat dintr-o localitate învecinată cu care, fără a sta prea mult pe 
gânduri, se mărită, iar traiul noii familii se integrează repede şi perfect în cel 
al aşezării. Neajunsurile din gospodărie îl fac pe bărbat să plece la oraş, după 
o vreme de încercări de a se descurca prin cărăuşie în sat, dar reîntoarcerile 
lui acasă devin, cu timpul, tot mai rare, până când, mergând la cumpărături şi 
vrând să-i facă o surpriză, Trestiana îl vizitează la locuinţa lui de serviciu, unde 
are ea o surpriză, găsind o prostituată în patul soţului.

Pentru femeie, surpriza cea mare nu este însă femeia străină, ci 
faptul că în picioarele acesteia află pantofii pe care i-i lăsase tatăl, cu care-
şi încălţase mama moartă şi care dispăruseră din picioarele moartei înainte 
de a fi îngropată, fiind înlocuiţi cu alţii. Alergând după prostituată, Trestiana 
reuşeşete să recupereze unul dintre pantofi, celălalt fiind luat de apa unui râu. 
După ce, cu aceeaşi linişte care o caracterizează, înţelege că viaţa ei cu Iorgu 
s-a încheiat, femeia intră într-un magazin de încălţăminte, al cărui stăpân, un 
bătrân pantofar, îi povesteşte o parte din istoria excepţionalilor pantofi, cărora 
le era creator (îi lucrase cu toată arta şi toată dragostea pentru femeia vieţii 
lui, moartă prematur şi aceasta), şi pe care îi dăruise, apoi, demult, tatălui 
Trestianei, tânăr pe atunci, aflat în căutarea unor încălţări pentru viitoarea 
lui mireasă. După atâţia ani, încărcat de emoţie, regăsind o parte din trecut, 

Lina Codreanu: Poştalionul
volumul Linei Codreanu – 
Editura Junimea, Iaşi, 2014, cu o prefaţă, 
Proza cu ape tulburi şi cu scriitură 
ageră
– sunt scrise în tradiţia prozei obiective, 
din perspectiva unui narator omniscient 
care, cu pricepere, valorifică tot arsenalul 
de mijloace de creaţie care îi stau la 
dispoziţie, în conformitate cu statutul 
asumat, şi realizează tablouri de viaţă 
a căror verosimilitate e susţinută prin 
atenţia acordată detaliului şi prin verva 
relatării. Ca urmare, acţiunea, în general, 
se derulează cronologic şi, uneori, prin 
flash-back,  încât informaţiile despre 
lumea adusă în prim-plan se amplifică, 
păstrând, de-a lungul textului, atenţia 

Mioara Bahna
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(va urma)

– Continuare –

Întâlnirile lor s-au ținut lanț până în decembrie. Începutul era mereu 
același: el venea cu Dani, ea cu Sara, cele două taxiuri îndrăgostite ce 
mergeau tot timpul pe benzi alăturate, cu aceeași viteză, fiind separate doar 
când Costel și Marcel aveau alte comenzi.

 Parcul era lăcașul lor. Felinarul de la locul de joacă era lumina 
poveștii. Într-o seară, ea începuse să-i spună despre familia din care provine 
în timp ce se dădeau împreună în leagăne:

 -Tata lucrează în străinătate, e român. Bunicii mamei sunt ruși. Unii 
îmi spuneau când eram mică, mai mică decât acum (se simți nevoită să 
adauge când îi observă zâmbetul cu subînțeles din colțul gurii), că semăn 
cu o rusoaică. Chiar și numele meu mă duce cu gândul la țara bunicilor 
mei. Da, au murit. Și da, știu că numele meu are origini grecești, dar eu 
îl simt altfel. Eu mereu simt totul altfel. Știi că ți-am zis în prima seară că 
voiai de fapt să mă numești ”frumoasă”? Nu sunt deloc frumoasă! Sunt mai 
scundă decât mi-aș dori, am doar 1.65, am gropițe, sunt roșcată, ciufulită 
și am ochii negri. I-aș fi vrut verzi. Sau albaștri. Ca ai tăi. Tu ești frumos, 
mon ami, încheie cu simplitatea caracteristică, după ce vorbi pe nerăsuflate 
câteva minute în șir.

 Ivan roși.
 -Uite, ea e mama mea. E foarte frumoasă, spuse, scoțând din 

buzunarul pardesiului o fotografie alb-negru cu o femeie la vârsta tinereții. 
Mama e într-adevăr frumoasă. Eu sunt doar... Tina. Și-atât, oftă suav. 
Catrina, de fapt. 

 Lui nu-i plăcea să o încurajeze tot timpul. Urâse dintotdeauna 
obiceiul îndrăgostiților de a se complimenta în permanență. Schimbă, 
așadar, subiectul:

 -Ce mai pictezi?
 Săptămâna trecută îi spusese că e studentă la Facultatea de Arte 

Plastice. Un actor grăbit și o pictoriță. 
S-au găsit la timp. Și-amândoi... 
nebuni! Nebuni de-a binelea, nu zău!

 -Pe tine, mon ami.
 El rămase stupefiat. 
 -Glumești, Tina!
 -Nu, mon ami. Ai devenit 

esența mea, destinația și căutarea, 
regăsirea și rătăcirea. Am vrut să te 
pictez de când ne-am întâlnit prima 
oară. Vreau să înțeleg cum te văd eu 
cu adevărat.

 Catrina avea multe momente 
în care îi vorbea așa. Era un stil 
spontan de-al ei. Nu imita limbajul cu 
false pretenții ale celor ce se numeau 
literați. În fond, ea era pictoriță.

 -Tina, mă iubești? întrebă, brusc, Ivan. A fost prima și ultima dată 
când a îndrăznit să o întrebe asta în jocul lor, în povestea lor.

 Lumina felinarului aproape își dădea duhul. Iarna aia era atât de 
rece! Iar Tina era atât de visătoare în seara aceea de 17 decembrie...

 -Ivan, ai văzut tu doi nebuni care să se iubească? E târziu. Se apropie 
Crăciunul. Plec acasă, încheie, ridicându-se. Noapte bună, Ivan.

 În seara aceea, Catrina și Ivan n-au mai mers acasă cu Sara și Dani. 
 La miezul nopții, prin fața parcului central, a trecut un taxi negru. 

Ținea doliu pentru iubirea nenăscută a doi nebuni.

***

 În salonul alb, luminițele de Crăciun străluceau în bradul micuț. 
Pe două scaune de lemn, față în față, se jucau doi bătrâni. Două jucării 
stricate. Ea ținea un taxi de jucărie roșu în mâna ridată. L-a botezat Sara. 
El – un taxi galben pe care l-a numit Dani. Sara și Dani își petrec fiecare 
Crăciun împreună, alături de stăpânii lor, în sanatoriu. Se iubesc de când 
s-au întâlnit. Și Catrina și Ivan stau împreună. Sunt prieteni. Ei nu se iubesc. 

 -Mon ami, ai văzut tu doi nebuni care să se iubească? întrebă în 
șoaptă Tina, așezându-i pe Sara și Dani sub brăduțul de Crăciun.

Două taxiuri 
îndrăgostite

Adelina Bălan

BANCUL ZODIEI
Berbec 
Incapatanati si foarte agitati din fire, berbecilor li se potriveste 

urmatorul banc: 
Un Berbec mergea pe autostrada cu 150 km/h. La un moment 

dat, observa ca este urmarit de o masina de politie cu girofarul aprins. 
Accelereaza, crezand ca masina de politie este mai putin dotata si ca va 
reusi sa scape. Dupa 10 minute de urmarire, Berbecul trage pe dreapta.

Politistul:Domnule , daca vii cu o scuza buna, te las sa pleci si 
nu iti dau nici amenda. 

Berbecul se gandeste, se gandeste… si, fiind inventiv din fire, 
zice: 

- Nevasta-mea m-a parasit ac um 3 zile pentru un politist. Cand 
am vazut masina, am crezut ca tu esti “celalalt” si vrei sa mi-o aduci 
inapoi. 

  
Taur 
Taurii sunt foarte ordonati si rabdatori. De asemenea ei apreciaza 

arta si in acelati timp sunt foarte realisti. 
La un an dupa ce s-a casatorit cu o taurita, el intra in dormitor 

tinand in mana doua pastile de nurofen si un pahar de apa.
- Ce faci cu pastilele alea, intreaba sotia.
- Sunt pentru durerea ta de cap.
- Dar nu ma doare capul!
- Ha-ha, te-am prins... 
  
Gemeni 
Am putea spune ca gemenii nu pierd timpul si trec direct la 

actiune, dar le place si suspansul din cand in cand. 
O domnisoara din zodia gemenilor este invitata la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Da, dar hai mai intai sa dansam. 
  

bătrânul îi oferă femeii o sumă imensă de bani, în schimbul pantofului cu 
diamante, pe care urmează să-l expună în vitrina magazinului.

Pentru Trestiana, suma primită de la bătrânul pantofar, în preajma 
Paştelui şi în apropierea naşterii copilului pe care-l poată în pântec, e 
promisiunea continuării vieţii, în linişte, aşa cum a învăţat să facă mereu.

Nici în Semne de primăvară – ori poate mai mult decât în toate 
celelalte proze din volum – nu se caută senzaţionalul, urmărindu-se tribulaţiile 
vieţii sociale şi sentimentale a unui tânăr inginer. Se remarcă însă realismul 
construirii mediului şi personajelor,  aspecte prin care scriitoarea completează 
fresca lumii româneşti, mai ales postdecembriste, cu viaţa ei placidă, invadată 
de resemnări.

Spre deosebire de celelalte proze din volum, Ritmuri, penultima, 
deşi, în mare, păstrează perspectiva omniscientă a relatării, prin temă şi 
prin dezvoltarea acesteia, se remarcă atitudinea empatică a naratorului faţă 
de personajul din prim-plan. Şi, tot spre deosebire de celelalte povestiri din 
carte, aici, se adaugă încă o viziune asupra lumii, cea a „doamnei Ana”, un 
personaj care, de la fereastra sa, cel mai adesea, ca dintr-un stal, observă 
spectacolul străzii, în care se implică emoţional sau chiar mai mult, eroul ei şi 
al naraţiunii fiind un „om al străzii”, fiinţă aparte, trăind, cu demnitate  însă, 
drama marginalizării, inclusiv din partea propriei familii, direct proporţională 
cu suma de calităţi pe care le deţine. 

În ceea ce o priveşte, „doamna Ana”, alter ego al scriitoarei, este, 
în acelaşi timp, personaj-reflector, prin ochii ei rezumându-se destinul lui 
Badihagi, diamantul aruncat în mizerie, dar ataşat, în ciuda acestei situaţii, 
de semeni, pe care caută să-i ajute, în măsura posibilităţilor lui, dar, mai ales, 
devotat unui zarzăr a cărui viaţă o protejează de când e doar un pui de pom şi 
până când, peste două decenii, sub corola lui stă ca sub bolta unei catedrale, 
de unde, epuizat de nevoile vieţii, e luat, şi dus de ambulanţă spre vreun spital.

Ultima naraţiune, Ocheanul lui Dominic, aduce încă o poveste de viaţă 
care poate trece, pentru cei în preajma cărora se derulează, nebăgată în seamă. 
E istoria unui alt fel de Moromete, un bibliotecar pentru care lumea se schimbă 
ireversibil în rău, odată cu invadarea instituţiilor, inclusiv a celor de cultură, 
de către inşi neaveniţi, impostori, dar cu pretenţii, care îi scot treptat, dramatic 
pe cei dinaintea lor, mai ales din generaţiile vechi, de pe scena pe care se 
instalează ei cu nonşalanţă, împingându-i în derizoriu şi apoi în anonimat.

Prozele Linei Codreanu din acest volum au final deschis, ca o 
promisiune sau ca un dar făcut cititorului de a-şi alege continuarea pe care 
o doreşte.                 
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Cititorul este atras într-o cursă. I se oferă, pe cîteva rînduri, un punct de 
plecare (logic, cursiv şi... tradiţional), pentru ca, după cîţiva paşi, să i se pună 
„piedică“, întrerupîndu-se pe neaşteptate respectivul drum. Foarte elocvent în 
acest sens este începutul povestirii După furtună : (parantezele ne aparţin):

„Ploaia încetase şi ultimele rămăşiţe de nouri se împrăştiaseră cu totul. 
Cu vestmintele ude şi părul în dezordine, rătăcea în întunericul nopţii, căutînd 
un locaş de adăpost [ipostază ultra-romantică : păr în dezordine, noapte, 
adăpost...]. Ajunse fără să ştie lîngă cripta învechită şi roasă [din ce în ce mai 
romantic !] a mînăstirii, pe care, apropiindu-se mai cu atenţie...“. Întrerupem 
puţin citatul. E limpede ; avem impresia că citim o pagină din Hugo sau din 
Bolintineanu : singurătate + criptă + roasă + noapte. Aici, însă, ni se pune ceea 
ce numeam „piedica“: „... o mirosi şi o linse (!) de vreo 56 ori în şir, fără să 
obţină vreun rezultat“.

Totul e o chestiune de regie. Urmuz a creat cu economie de mijloace 
o scenă romantico-tenebroasă, pe care a spart-o cu bruscheţe prin cîteva 
amănunte absurde şi comice în aerul lor mecanic şi lipsa de motivaţie.

După care, ciclul atmosferă-tăietură se reia:
„Contrariat, îşi scoase atunci spada şi năvăli în curtea mînăstirii [Al. 

Dumas!]. Fu însă repede înduioşat [O. Goldsmith !] de privirea blîndă a unei 
[şi urmează Urmuz !] ...găini“. O baie rece, urmată imediat de clişeul-atmosferă 
: „...care, cu un gest timid dar plin de caritate creştină, îl pofti să aştepte cîteva 
momente în cancelarie. Calmat puţin cîte puţin [roman sentimentalist sadea], 
apoi emoţionat pînă la lacrimi şi cuprins de fiorii pocăinţei...“ Ponciful e 
umflat la maximum. În rîndul următor, Urmuz îl va înţepa, făcîndu-l să 
plesnească ridicol: eroul, în circumstanţele date (citatul continuă) : „... se sui 
într-un copac“.

De două ori doar este Urmuz explicit - neobişnuit de explicit - în cele 
cinci pagini ale acestui singular şi inefabil roman „în patru părţi“ care este 
Pîlnia şi Stamate. Prima oară - cînd mărturiseşte că a scris un „roman“; a 
doua oară - atunci cînd scrie: „Pentru Stamate, pîlnia deveni de atunci un 
simbol“ (s.n.). Intenţiile originare ale lui Urmuz sunt aceste două puncte mai 
vulnerabile. Cum s-a observat, titlul parodiază titlurile romanelor sentimentale 
gen Paul et Virginie. La Urmuz, elementul feminin primează. Titlul este primul 
pas al parodiei. 

Întreagă partea I-a e o mimare, o exacerbare pînă la absurd a ticurilor 
descriptiviste balzaciene (de notat că la Urmuz lucrurile trăiesc). Este 
„expoziţiunea”, prezentarea „locului acţiunii“, fără de care un roman care se 
respectă nu poate şi nu trebuie să înceapă ; o expoziţiune lentă, tradiţională, 
răbdurie, exhaustivă. Aparatul de filmat trece cu minuţie (lent à la Colpi) 
dintr-o încăpere în alta, şi abia în ultimul rînd anunţă pe locatari, personajele 
romanului.

Partea a doua, în acelaşi mod clasicizant (Balzac, Tolstoi ş.a.), 
inventariază caracterologic şi tipologic personajele. Unde psihologia „nu 
ţine“, este introdus comportamentismul. Cine sunt creaturile care joacă rolul 
de personaje ale acestui text care pozează în roman ? O familie tihnit-fericită 
compusă din tată (cu trecut încărcat şi preocupări filozoficeşti), mamă (cu 
înclinaţiuni muzicale ca amatoare) şi fiu (care trage după el nu o maşinuţă, 
nu un ursuleţ, ci doar o targă, şi are avere personală). Un trio cît se poate de 
cunoscut: Ce urmează să se întîmple aici ? După toate regulile artei, desigur un 
adulter: Tatăl să-şi „neglijeze sacrele îndătoriri de tată şi soţ“ şi să încerce o 
evadare. Exact aşa se şi petrec lucrurile. În timpul lucrului; Stamate e „distrus 
de o voce femeiască“. După cîteva ulisiace peripeţii,  Stamate aduce lîngă 
domiciliul său pîlnia, al doilea personaj feminin al micro-romanului: (micro, 
ca şi ale lui Beckett). Urmează tăierea legăturilor ce-l „ţineau ataşat de ţăruş” 
(sacral liant, pivotul familiei) şi evadarea propriu-zisă în simbolicul adulter. 
Stamate „dă frîu liber dragostei sale neţărmurite“.

Să urmăm analogia cu romanul-roman. Pot continua astfel lucrurile ?. 
În viaţă, poate; dar în literatură sunt imperios necesare un punct culminant şi 
un deznodămînt.

Le avem pe amîndouă în ultima parte, a IV-a. „Fericirile mari sunt 
totdeauna, de scurtă durată“, începe, sentenţios, acest epilog. „Miroase“ deja a 
punct culminant. Stamate se descoperă, (cu groaza de rigoare) rivalul fiului său 
Bufty. Situaţia e demnă de o tragedie antică sau măcar de o dramă cu implicaţii 
freudiene. Ieşirea din impasul tragic ? Nevasta e, bineînţeles, „cusută într-un 
sac impermeabil“, iar pîlnia trădătoare, împreună cu ingratul fiu Bufty (o fiinţă 
cu acest nume nu poate fi decît ingrată) trimişi printr-un tramcar în ţinutul de 
dincolo al Nirvanei.

Se apropie oripilantul final. Stamate aruncă o ultimă privire Kosmosului, 
după care ia „direcţia spre capul misterios al canalului (...), cu scopul de a 
putea odată pătrunde şi dispărea în infinitul mic“. Cortina cade peste trei 
ipotetice cadavre.

Enigmaticul canal are, după cum cu o savantă tehnică a suspensului ni 

Urmuz, cel mai subtil şi mai 
insolit bufon al literaturii române, este 
de fapt un veşnic posedat de demonul 
tragicului. Nu e o aluzie la sinuciderea 
sa (în stil... urmuzian); dar e de ajuns să 
observi finalurile textelor sale pentru a fi 
sensibil la fiorul tragic aflător în coloana 
lor vertebrală. Pîlnia şi Stamate are un 
sfîrşit de melodramă spiritualizată, cu iz 
metafizic : soţia este întemniţată într-un 
sac, Bufty şi pîlnia sînt exilaţi în Nirvana, 
iar eroul însuşi, Stamate, se micşorează 
la inflnit pentru a se integra în neant. În 
Ismail şi Turnavitu ambii protagonişti 
sfîrşesc tragic : Turnavitu se sinucide, 
Ismail, descompus, cade în stare larvară, 
în decrepitudine. Similar se petrec 

lucrurile în Algazy & Grummer.
Urmuz îşi face parcă un program din a demonstra că, dus dincolo 

de marginile sale, rictusul comic se metamorfozează în grimasă tragică. 
Personajele urmuziene trăiesc într-o irealitate perfectă ; singurul contact cu 
viaţa reală, posibilă, îl iau prin moarte. Aici e paradoxul: simulacrul de viaţă - 
pentru că fiinţele lui Urmuz   s i m u 1 e a z ă   viaţa, sau trăiesc un simulacru de 
viaţă - nu se şi încheie printr-un simulacru de moarte. Absurdul dus la absurd 
nu dă logicul. În litetatura absurdului moartea e nelalocul ei, şi cu atît mai 
reliefată. Murind, personajele urmuziene îşi părăsesc irealitatea.

Din cînd în cînd, Urmuz renunţă la haina sa de croială (aparent) absurdă 
şi oferă, nonşalant, piste de interpretare. Maniera generală nu suferă, totuşi, 
schimbări, dacă ţinem seama că aceste piste-trimiteri sînt făcute în cele mai 
neaşteptate direcţii. Să privim:

Familia lui Stamate „se uită (. . .) printr-o spărtură (. ..) în Nirvana“ 
; nu e greu de presupus aici o insinuare a unei aspiraţii spre ideal. Termenii 
meschini nu fac decît s-o dramatizeze.

Pe corabie, Stamate „îşi astupă urechile cu ceară“ etc. Trimiterea 
sarcastică la Ulise este evidentă şi intenţionată.

Dar suprema plăcere a lui Urmuz este terfelirea locurilor comune 
arhiuzate prin reproducerea lor exactă, „intactă“, dar într-un context atît de 
impropice, încît tot vidul lor iese la suprafaţă. Stamate vede „în aerul cald şi 
îmbălsămat al serii“ o sirenă. Turnavitu făcu cunoştinţă cu Ismail la „o serată 
dansantă“. „Sentimentul puternic şi neînvins de tată“ îl trage pe eroul povestirii 
Plecarea în străinătate la ţărm, obligîndu-l să-şi coase sugativă pe smoking. 
Acelaşi erou, înainte de a se înscrie în barou, „mai privi încă o dată marea 
nemărginită”. În pîntecul lui Grummer „fermenţii băşicii înghiţite începuseră 
să trezească fiorii literaturii viitorului”. Personajul din După furtună se dă jos 
din copac „intonînd cîntecul libertăţii“. Şi multe altele.

Sunt aici poncife romantce, lacrimogen-sentimentale, sociale, literare. 
Textul intitulat Gayk este îmbibat cu expresii-clişeu (toutes-faites) scoase din 
vocabularul diplomatic : Gayk înota 23 de ore pe zi numai de la nord la sud 
(toposul e şi în Jules Verne: Hatteras) „de teamă de a nu ieşi din neutralitate“. 
Nepoata sa, adusă de la pension (şi acesta, tot un clişeu), „cere să i se garanteze 
accesul la mare“.Faptul că Gayk o ciuguleşte i se pare „contra oricărui uz 
internaţional“ şi „fără nici un aviz prealabil se consideră în stare de război“. 
Cei doi luptară „cu foarte mult eroism“ ; apoi convin „să încheie o pace 
ruşinoasă“. Nepoata capătă „o făşie lată de doi cm pînă la mare“. Gayk va 
primi o litră de grăunţe „sub garanţia şi controlul marilor puteri “...

Sunt necesare şi alte exemple ?
Să adăugăm că uneori însăşi compoziţia povestirii este o sarcastică aluzie 

la schema răsuflată a sute de romane. Iată, de pildă, cum s-ar putea rezuma 
Ismail şi Turnavitu substituind pe cei doi prin A şi B pentru generalizare :

„A este aşa. B este altfel. A cunoaşte pe B la o serată. Între ei se naşte 
o legătură. B produce după un timp lui A o neplăcere. A îl pedepseşte. Umilit, 
B se sinucide, nu însă înainte de a se răzbuna pe A, care sfîrşeşte astfel şi el 
într-un mod trist...“.

Se refuză oare Urmuz oricărei logici ? Plutesc textele sale în deplin 
arbitrar ? Nu există nici o organizare, nici o unitate ? Aşa ar sta lucrurile pentru 
lectorul superficial. Opinia curentă e că Urmuz nu are un stil sau, mai exact, 
că stilul său ar consta în lipsa oricărui stil cunoscut (acceptat, catalogat). Or, 
dacă prin stil înţelegem o organizare a materiei, o subsumare a amănuntelor 
unei idei generale conducătoare, vom remarca la Urmuz o aproape perfectă 
consecvenţă cu sine, o manieră stilistică perfect depistabilă şi analizabilă. 
Maşinăria absurdului nu merge la autorul nostru în gol. Totul e angrenat într-o 
structură bine sudată.

PROTEICUL URMUZ
insolit bufon al literaturii române, este 
de fapt un veşnic posedat de demonul 
tragicului. Nu e o aluzie la sinuciderea 
sa (în stil... urmuzian); dar e de ajuns să 
observi finalurile textelor sale pentru a fi 
sensibil la fiorul tragic aflător în coloana 
lor vertebrală. 
sfîrşit de melodramă spiritualizată, cu iz 
metafizic : soţia este întemniţată într-un 
sac, Bufty şi pîlnia sînt exilaţi în Nirvana, 
iar eroul însuşi, Stamate, se micşorează 
la inflnit pentru a se integra în neant. În 
Ismail şi Turnavitu
sfîrşesc tragic : Turnavitu se sinucide, 
Ismail, descompus, cade în stare larvară, 
în decrepitudine. Similar se petrec 

George Pruteanu
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Luna lui martie 2014 a dat la iveală, pe scena Muzicalului Gălăţean, 
o nouă premieră. De calitate! Don Pasquale, celebra opera buffa a lui 
Donizetti, a fost repusă în scenă, într-o regie, scenografie şi montare nouă, 
sub bagheta magică a italianului Paolo Bosisio – „Regista, Cattedra di 
Storia del Teatro nell’università, Direttore Artistico del Teatro Giacosa 
di Ivrea” – după cum îl prezintă cartea de vizită şi site-ul personal şi 
subjuganta baghetă dirijorală a lui Mircea Holiartoc!

Într-o distribuţie de 
excepţie, adunând două 
soprane de „cursă lungă”, 
după cum s-a exprimat într-
un mic interviu acordat, 
însuşi regizorul – Adelina 
Diaconu, cu o voce bună, 
amplă, timbrată, cu o 
coloratură facilă şi talentata, 
graţioasa, experimentata 
şi desăvârşita Cristina 
Simonescu, de la Opera din 
Iaşi, spectacolul, prezentat 
două seri la rând, dând celor 
două soprane posibilitatea 
de afirmare în rolul Norinei 
pe scena gălăţeană, l-a 
propus în rolul titular 
pe consacratul Mihnea 
Lamatic. I-au ţinut hangul 
dorinţelor de însurătoare 
la senectute Mihai Irimia 
– o voce desăvârşită de 
tenor belcantist, în  rolul 
lui Ernesto şi mai puţin 

experimentatul şi, poate, şi muzicalul Gabriel Gheorghiţă, în rolul 
„factotum-ului” Malatesta.

Pentru publicul gălăţean, care de mai bine de douăzeci şi opt de ani nu 
a mai avut posibilitatea de a vedea într-o sală de teatru locală un spectacol 
cu Don Pasquale, premiera a fost mai mult decât o gură de aer proaspăt 
în repertoriul muzicalului Nae Leonard, chiar dacă soliştii n-au mai fost, 
precum în anii ’60 ai secolului trecut, când această operă comică debuta 
absolut la Dunărea de 
Jos, „autohtoni” sau 
angajaţi ai teatrului. Cu o 
punere în scenă cuminte, 
respectând, aşa cum 
însuşi declara regizorul, 
ideea clasică, cel puţin 
în scenografie, mai ales 
decorurile, mai puţin 
în costume, (în această 
direcţie, Andreea Koch, 
scenografa de la Opera 
Naţională Bucureşti, ar 
fi putut găsi o urmă de 
inspiraţie cel puţin în 
varianta din 1994 a teatrului Scalla din Milano!) versiunea regizorală a 
lui Paolo Bosisio nu s-a remarcat prin exuberanţa jocului actoricesc din 
versiunea ZDF, consacrată, a anilor ’72, avându-i în rolul lui Malatesta 
pe Hermann Prey şi Reri Grist în Norina, nici prin apucăturile de-acum 
vulgare ale Annei Netrebko din regia Met-ului, încă jucată sub bagheta 
lui Levine. Cu toate acestea, regia lui Bosisio a scos în evidenţă misterul 
numelui de Corneto, pe care-l poartă şi afirmă cu ostentaţie personajul 

Între Don Pasquale da Corneto şi 
Don Pasquale da “Cornuto”…

comic ce dă numele operei, punând 
în Norina şi Ernesto toată maliţia 
unui cuplu tânăr ce acum înşeală 
aşteptările de „tânăr însurăţel” ale 
lui Don Pasquale, transformând acel 
Corneto în Cornuto (încornoratul!), 
acum îl manipulează după propriile 
interese matrimoniale şi sentimentale. 
Ieşirile la rampă, în faţa publicului, 
pe mantinela fosei orchestrei, ca 
mişcare scenică originală, sau în 
faţa unei cortine-„stambă” menită 
a ajuta la schimbarea în spate a 
decorurilor scenelor următoare, nu 
pot fi considerate ca aducând un suflu 
novator sau complet original în regie. 
Însă folosirea baletului în costume tip 
Commedia dell’arte  şi mişcarea acestuia într-o coregrafie fantomatică, pe 
fondul celebrului cor din actul al treilea, al personalului casei, trădând şi 
exprimând vizual „gli incubi maritali” ai vetustului Don Pasquale, sunt 
cu adevărat elemente originale şi mai mult decât personale (chiar intime) 
ale lui Paolo Bosisio!…  Aceeaşi regie de inspiraţie „italiană” a făcut ca 
artiştii să aibă imprimată foarte multă mişcare, din care s-a închegat un 
joc scenic alert, viu, iute, în acord cu tumultul sentimentelor nutrite de cei 
doi „tineri”,  Norina – Ernesto. Din fericire Mihai Irimia nu a luat alura 
lui Juan Diego Florez, aceea de tânăr de bani gata, jucător de tenis şi nici 
Norina pe cea de femeie văduvă refulată, întruchipată de Isabel Rey în 
montajul lui Grischa Asagaroff de la Opera din Zurich. Cât despre Don 
Pasquale al lui Mihnea Lamatic, bine că Paolo Bosisio i-a acceptat jocul 
scenic cvasi-şters, uşor împiedicat de burta falsă din „vestele” matrimoniale 
şi nu i-a adăugat jucăriile de pluş pe care senilitatea lui Ruggero Raimondi 
a trebuit să le adopte ca urmare a impulsurile originale regizorale ale lui 
Asagaroff. Ca întotdeauna, Lamatic a surclasat mulţi başi(-baritoni) „ai 
momentului”, (printre care şi pe Raimondi sau John del Carlo!), de pe 
scenele mari ale lumii, în ceea ce priveşte prestaţia vocală şi interpretativă, 
scoţând la înaintare tehnica desăvârşită, vocea superbă, admirată în atâtea 
alte spectacole şi concursuri de canto. Graţie lui, celebrul duet Don 
Pasquale – Malatesta (atât de cunoscut ca urmare a interpretării de aur a 

Marilor Dan Iordăchescu şi Constantin Gabor) 
a scos aplauze mai mult decât meritate şi câteva 
strigăte de „Bravo!” în sală.

Aşa cum ne-a obişnuit, bagheta lui 
Holiartoc s-a simţit în interpretarea orchestrei, 
„mâna de oameni” din fosa muzicalului gălăţean 
reuşind cu brio o uvertură deloc uşoară, poate cel 
mai bine pusă în evidenţă  de sensibilitatea lui 
James Levine. Combinând delicateţea lui Ury 
Schmidt şi temperamentul tumultuos şi profund 
sonor al lui Silviu Zavulovici, adăugându-le 
rigoare, seriozitate şi o puternică personalitate 
ce transcende, aidoma lui Muti, mâna fermă a 
lui Mircea Holiartoc scrie istorie în cronicile 
orchestrei teatrului Nae Leonard şi la fel o face 
şi cu „background”-ul instrumental al operei lui 
Gaetano Donizetti.

Pentru publicul de la Dunărea de Jos, 
spectacolul Muzicalului Leonard, sub marca directorilor Teodor Niţă 
şi Ionuţ Negrişanu, ambii artişti „în toată puterea cuvântului”, va lăsa o 
impresie cel puţin la fel de puternică precum versiunea anilor ’60 a lui 
Cornel Sava şi a  Elenei Patrichi - staruri de necontestat în memoria altor 
gălăţeni, ai unor vremi demult intrate în siajul Marelui Timp.

se revelă abia la urmă, două extremităţi. Una conduce spre Eros, cealaltă spre 
Thanatos. Între acestea a pendulat Stamate. Şi nu numai el.

Aşa cum s-a putut probabil observa din această „tendenţioasă“ 
reconstituire a romanului, pe tot parcursul său doar de două ori Urmuz încetează 
a fi Urmuz. Mărturisind - oferind deci cheia - că a scris un roman, şi declarînd 
- comentîndu-se deci singur - că pîlnia este un simbol. Ambiguitatea capătă 
două hiaturi.

Lăsînd însă aceste amănunte la o parte, să observăm autenticul tragism 
(eliberat de parodie) al finalului. Urmuz e absurd în formă, tragic în fond. El 

intră în tiparele romanului ca un incendiator pentru a-l submina, pentru a-l 
arunca în aer. Urmuz nu face literatura, ci o des-face.

Desigur, mai în „spiritul vremii“ ar fi să vorbim la Urmuz de „anti-
literatură“, dar această sintagmă pare a fi un mare fals dacă acceptăm că nu 
poţi fi duşman al literaturii, făcînd-o. Urmuz a procedat, în lupta sa cu scriitura, 
după metode homerice. A pătruns în literatură şi a dislocat-o dinlăuntru. Proza 
lui Urmuz este calul troian intrat în cetatea literelor.  

Cronica, nr. 48, 29 nov. 1969

Don Pasquale da “Cornuto”…

Oana Dugan
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de excepţie a Kabbalei. Creşterea, 
renaşterea, ascensiunea, iată preceptele 
culturii umane dedicate copacului sacru, 
stejarului druidic, laurului apollonian, 
cedrului caldean, alunul irlandez, accacia 
masonică. Rădăcinile cereşti ale arborilor 
le întâlnim la descendenţii continentului 
Mu, maori, polinezieni, azteci şi mayaşi, 
în jurul Pacificului. Lanţurile, scările, 
treptele, clopotele succesive şi sferele 
concentrice amintesc de faptul că 
există o concepţie a seriilor ierarhice 
ale universului, conducând la ordinea 
realizată prin geneză, ordo ab chao, la 
armonie. Transferul dintre diversele 
nivele de conştienţă este astfel realizat, 
într’un spaţiu a cărui formă geometrică 
nu poate fi imaginat de mintea umană, un arc reflex în sinele Spiritului universal, 
al cincilea, atemporal. Scara luminilor moştenită de la egipteni şi tibetani, 
descrisă de alchimiştii medievali poate fi asemuită cu o viziune homerică de o 
înaltă spiritualitate şi al cărei tâlc doar încercăm să’l descifrăm. În Iliada Zeus 
le povesteşte despre puterea sa celorlalţi zei, arătându-le că dacă ar atârna lanţul 
de aur din cer şi ar prinde de el pământul, luna şi soarele, marea şi pe toţi zeii 
împreună, nimic n’ar fi capabil să’l tragă jos din ceruri. Această alegorie antică 
îmbină paradigma ascensiunii spirituale, asemănător cu scara din Ur pe care 
iniţiatul îşi dezvoltă gradele cunoaşterii, asociate ascensiunii lunii şi soarelui, 
asemenea scării lui Iacob1, simbol profund al armoniei cosmice. Dar, aici Iacob 
sugerează legătura arcului reflex noetic, cel mai înalt al fiinţei umane cu cel 
cosmic, întru cunoaşterea de sine. Doar aşa putem cunoaşte regatul cerurilor. 
În centrul castelului brahmanilor, trupul nostru, există un mic altar în formă 
de floare de lotus, iar în ea se găseşte un mic spaţiu. Micul lăcaş din interiorul 
inimii este la fel de mare cât imensitatea universului, Acolo sunt cerurile şi 
pământul, soarele, luna, stelele şi tot ce cunoaştem, şi tot ce nu cunoaştem: 
întregul univers sălăşluieşte în inima noastră2. Putem astfel spune că procesul 
este de reîntoarcere prin reflexe succesive şi redescoperirea marilor secrete în 
noi înşine. Mă confrunt şi identific cu peronajul principal din Robia timpului.3

Cum aş putea să trec prin mine,
reflexe succesive la altar,
divinele secrete care’mi dau de ştire:
eu sunt,
suntem
izvorul şi oceanul
adâncurile-unui mare vid
pe care îl străbat hoinar... ?
Eu cine sunt?
Ce scară am suit?
Sau poate-am coborât în sine... ?
Sunt jos sau sus,
pe norul romboid 
sau pe pământ?
De mă descopăr, iarăşi fug.
Nu am nimic
ci totul e în mine...

Căutarea experienţei divine şi comuniunea cu sinele se regăseşte în toate 
basmele şi poveştile popoarelor lumii. Sir Galahad din istoria Regelui Arthur 
şi a Mesei Rotunde reuşeşte în aceeaşi măsură să întânească într’un castel 
Sfântul Graal. El descoperă cu inima curată templul revărsat în inima sa. De 
aceea inocenţa copilăriei îi conduc pe cei mici mult mai frecvent şi fără chinurile 
adulţilor la cunoaşterea divină. Există un pod între timp şi eternitate şi acesta 
este atman, spiritul omului, nici ziua nici noaptea nu’l străbat, nici bătrâneţea, 
nici moartea, nici întristarea. Este un spirit pur, deasupra bătrâneţii şi morţii, 
deasupra foamei, setei sau tristeţii. Atman este spiritul omului şi toată dorinţa 
sa este adevărul. Pe el trebuie să’l găsim şi să’l cunoaştem. Omul trebuie 
să’şi găsească propriul suflet. Cel care a reuşit, a descoprit toate lumile şi şi-a 
îndeplinit dorinţele.4 

Lumina din adâncul clopotului
1.

“Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi. 
Te afli în ambele tabere” (Voltaire) 

Dacă ne-am închipui pentru o clipă că nu suntem aici, că nu suntem fiinţele 
umane care trăim pe o sferă de pământ ce se învârte prin univers... Nu există 
căldura soarelui, mângâierea vântului, nici izul sărat al aerului la malul mării sau 
ciripitul păsărilor din pădure, nici pe departe atingerea mâinii fiinţei iubite sau 
cuvinte minunate pe care să le citeşti. Orice lucru casre ar avea importanţă pentru 
noi sau ni le dorim nu mai există. Deci, dacă nu am fi, ce-am simţi? Cât de puţin 
ne trebuie să înţelegem starea noastră privilegiată, acasă, pe Terra. Cea mai slabă 
conexiune cu formele complexe de viaţă şi frumuseţile ce ne înconjoară poate 
influen-a profund existenţa pe pământ. O stare de bine, de linişte, pace, e tot ce 
am dori învăţând să convieţuim în armonia acestei lumi. Între adâncul nostru şi 
cel al cerului, între propria conştienţă şi cea cosmică există un mesaj, un amestec 
de dimensiuni spaţio-temporale ce reprezintă în întregul său misterul vieţii. 

Din cele mai timpurii civilizaţii omenirea a realizat existenţa unei puteri 
invizibile pe care a încercat s’o interpreteze. Ceea ce i-a depăşit capacitatea de 
gândire a fost natura şi legile acestei inteligenţe, creatoare şi divină, apreciată 
ca tată sau mamă a tuturor lucrurilor, ordonator şi paznic al existenţei noastre. 
Arta a păstrat în diferitele sale forme de exprimare întregul acestei căutări de 
recunoaştere a puterii, prezenţei şi cunoaşterii universale. Dorinţa noastră de 
comunicare în sensul primitiv şi profan s’a lovit de lipsa unei pregătiri interioare, 
de necesitatea construirii unui spaţiu sacru, sfinţit de divinitate. 

Aşa s’a născut conceptul de templu. Cuvântul latin desemna o zonă 
celestă sau pământeană marcată de cei care practicau divinaţia sau recunoaşterea 
auspiciilor, în special prin interpretarea zborului şi glasurilor păsărilor în 
templum, auguriile celeste aparţinând unei quadraturi a punctelor cardinale, iar 
cele terestre încadrate între arbori şi ziduri. Între acestze limite s’au dezvoltat 
treptele conceptului de templu. Ascensiunea conştienţei umane a pornit într’un 
spaţiu distinct şi sfânt în care omul să poată ieşi din viaţa cotidiană, un loc 
purificator pentru minte şi trup, de integrare, de comuniune cu absolutul. Aşa 
au fost aşezate altarele, tabernacolele, sactuarele, Sfânta Sfintelor, în peşteri, 
sub corana arborilor seculari, în corturi, sub cupole între ziduri, structurile 
devenind din ce în ce mai sofisticate întru măreţie şi frumuseţe, ajungând azi la 
catedralele religiilor lumii. Dar contactul divin s’a păstrat încă doar prin altar, 
legătura dintre pământ şi spirit, cea mai înaltă expresie a aspiraţiilor umane. În 
pădure, înconjuraţi de armonia şi frumuseţea naturii sau în catedrală aceeaşi 
rezonanţă mistică ne cuprinde şi ne dăruieşte liniştea. Locul în care iluziile şi 
greşelile dispar în înţelegere şi pace, dincolo de haosul creaţiei şi al existenţei 
zilnice, e locul iluminării. Dorinţa de a aduce conştiinţa umană cât mai aproape 
de divinitate a început prin recunoaşterea diferenţei dintre bine şi rău, prin 
cercetarea propriului cuget, umilinţă şi acceptarea micimii în care ne putem 
adeseori scălda în viaţă. Este, dacă vrei, dragul meu cititor, o formă esenţială 
de căutare, plină de încercări care ne poate metamorfoza în urcuşul pe care’l 
pornim pentru a atinge cunoaşterea, templul. Cu alte cuvinte, cum spun învăţaţii, 
trebuie să ne pregătim auto-cunoaşterea pentru a putea recunoaşte frumuseţea şi 
perfecţiunea divinităţii. Intrarea în templu înseamnă deja o relaţie cu universul, 
cu marele său arhitect. Este un punct de conexiune între micro şi macro-cosmos. 
Nu este important doar să simţi ci să şi recunoşti unitatea universului, a materiei, 
a sufletelor şi în final a spiritului. 

Oamenii au înţeles că de fapt nimic nu este înafara lor şi că ei constituie 
parte din taina lumii. Dacă templul reprezintă calea de comunicare ce facilitează 
unitatea conştienţei universale, totul s’ar putea structura în jurul transcendenţei. 
Divinitatea eternă existentă în noi nu desemnează oare o altă buclă, un alt arc 
reflex mult mai sofisticat în înţelegere pe cât de simplu în exprimare ar fi? Dacă 
e să ne permitem ascensiunea mistică într’o lume în care acţionează doar legile 
cosmice, antrenând toate planurile existenţiale din univers şi din noi înşine, 
înseamnă că în noi există un templu. Ne învârtim în spirala din clopot, învăţând 
să înţelegem ce există în noi, adevărata lumină a începuturilor...

Am amintit mereu despre peşteri şi fântâni, despre copacul plutitor aflat sub 
podul curcubeu. În adâncul clopotului este firul de aur, cheia înţelegerii noastre. 
Înţelepţii tradiţiei ştiau totul. Pentru că mitologiile aşează copacul sau stâlpul 
sacru unde iniţiatul regăsea realitatea cosmică, punctul de intersecţie, pragul, 
cheia spre alte realităţi. Coloana pe care se sprijină cerul este de fapt puntea 
dintre lumea de jos şi cea de sus, pivotul, axa, sfera. Rădăcinile şi frunzele fac 
legătura între lumea materială şi lumină. Imprejur se învârteşte roza vânturilor, 
pământul şi stelele, destinul zodiacal, într’o permanent permutare informatică 
diseminată prin minunatele arcuri reflexe, cele trei şi al patrulea care acum îl 
descriu în măreţia sa ancestrală. Legătura între cele trei feed-back-uri umane 
şi cel divin era perfect descrisă în arborele sefirotic, încapsulare simbolistică 

____________________
1 Cavalerul cu cinci funde, Editura Contact international, 2012
2 Chandogya ‚Upanishad, citat James Haughez, The Altar of God’s 1974
3 roman publicat în Editura Princeps Edit, 2010
4 Chandogya ‚Upanishad, citat James Haughez, The Altar of God’s 1974
5 Cronica, iulie-august 2011

Liviu Pendefunda

(continuare în nr. viitor)
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satira şi investigaţia psihologică se reunesc. Persiflarea lichelelor de ieri şi de azi 
o face într-un stil inimitabil, acest hâtru autor care performează şi în Blestemul 
şarpelui de piatră, graţie,,substanţei psihologice dilematice, abilităţii de a conferi 
dialogului conotaţie şi demaraje naratoriale”. Aşadar :,,condei inventiv, ludic” 
(p 64). În cazul lui Ion Cozmei se pleacă de la opinia autorizată – a lui Th. 
Codreanu – relevând narcisismul funciar, apoi cronicarul dezvoltă ideea de mai 
sus detaliind pedant şi plusând cu,,atingeri postmoderniste”.

Miturile alegorice şi formula poetică a confesiunii caracterizează volumul 
Mariei Cuşmir, Ard visele şi nopţile de sânziene. 

Ilie Dan, personalitate universitară ieşeană e perceput ca : istoric literar 
(I.I. Mironescu : Scrieri, N. Gane : Scrieri), filolog (Confluenţe), lingvist, 
examinând acribios pe Sextil Puşcariu, Ov. Densusianu....

Criticul Ilie Dan s-a remarcat prin monografia A. Pann şi sinteza Nasc 
şi în Moldova oameni, conţinând o suită de zece studii profunde dedicate lui 
Eminescu, Sadoveanu, Hogaş, Topârceanu etc. Pe deasupra Ilie Dan s-a afirmat 
şi ca un poet prolific, mostrele numindu-se Amurg învins, Curcubeu de suflet...

Mircea A. Diaconu e unul dintre cei mai competenţi exegeţi întru 
literatura bucovineană. Cel puţin Studii şi documente bucovinene  dezvăluie un 
critic scrupulos, polemist, reconstructor, lucid efervescent (p 87).

Se caută lintul între generaţia veche (T.Chelariu, Mircea Steinu, Iulian 
Vesper, Ion Nistor, E.Ar. Zaharia) şi cea contemporană ( Mihail Iordache, 
C.Arcu, Ion Beldeanu, M. Iacobescu…)

Recenzentul C.B face o disociere de fineţe: critica pozitivistă a lui M.D. 
nu se echivalează cu o laudă excesivă, dimpotrivă, când minusurile se înmulţeşc, 
răsar ironia, sarcasmul, admonestrarea.

O istorie a literaturii bucovinene – credem noi – este de neconceput fără 
cercetările lui M.D.

Dorneanca Anica Facina, poetă şi prozatoare, are înclinaţie spre literatura 
pentru copii, uneori abordează o tematică vetustă, parafrazându-l pe Emilian 
Marcu, scriere salvată totuşi de modalităţile de expresie artistică..

Grigore Ilisei, prolific autor de reportaje, povestiri, romane, sondează cu 
talent epic şi descriptiv exoticul în Repede privire asupra miracolului chinez, iar 
ostilitatea faţă de comunism şi-o exhibă în romanul Între linii.

După Clipe împotriva morţii, antologie de tablete, interviuri şi profiluri 
de autori moldoveni şi basarabeni,Gloria Lăcătuşu produce Zăpezile calde, 
aprofundând special interviul, lucru firesc la un redactor de radio. Printre 
personalităţile intervievate acad. Ştefan Milcu, Al. Graur, prof.univ. Ovidiu 
Papadima, prozatorul Fănuş Neagu, cineastul Ion Popescu Gopo.

Emilian Marcu s-a impus ca poet, romancier şi cronicar literar. 
Romanul Iadul diurn constituie o „proiecţie a lumii rurale zdruncinate psihic de 
colectivizarea forţată” Sonetistul E.M. plăsmuieşte în Privilegiul Giulgiului texte 
dionisiace, apoi un buchet liric reflexivo-apollinic, prilej de a avansa o poetică a 
voluptăţilor senzoriale (p100), cu două anotimpuri favorite: primăvara şi vara.

Alt roman Suburbii municipale atestă o complexitate fără previzibiltate, 
o construcţie epică arborescentă, barocă (pp 108-109). Şi în volumul de versuri 
Mormânt în metaforă cronicarul surprinde forma poetică, idealitatea, macrotema 
iubirii, revelând armonia cuplului. Concluzia la cele şase recenzii asupra lui E.M. 
este aceea că binecunoscutul redactor de la Convorbiri literare ar fi îmbogăţit 
literatura română cu romane poematice şi taine lirice.

De generalizări binevoitoare beneficiază Gh.Lupu, Vasile Mohrei, 
Costache Papuc, Ion Paranici,care prin Lumea din preajmă oferă o carte de 
educaţie civică şi morală.

Patru cronici îl fericesc pe Alexei Rudeanu, deşi în opera sa se resimt 
ecouri din Sadoveanu, Stancu, Preda.  

Cornelia Maria Savu posedă o imaginaţie bogată, în vreme ce 
Gh.Solcanu, originar din Gura Humorului, cultivă epigrama şi teatru şcolar.

În general, cronicarul C.B. probează meticulozitate, scrutând de la A la 
Z fie o lucrare, fie întreaga activitate, cu o generozitate explicabilă, numai că 
uneori, agasat de unele rateuri artistice, recurge la obiectivitate şi exigenţă, chit 
că autorul în cauză e unul cu renume. De pildă lui Vasile Tăriţeanu  i se impută 
licenţe poetice nejustificate, explicitările… cu toate acestea, ochiul vigilent al 
recenzentului sesizează şi lucrurile bune.

Din cele şase articole ale primei părţi, semnalăm pe cele dedicate lui 
Dragoş Vicol şi pe cele de literatură comparată. Partea a III-a oferă 20 de profiluri 
interesante, docte, de autori bucovineni, demne de a fi înserate într-un Dicţionar 
literar regional.

Fişa de dicţionar dă senzaţia de saţietate în sens pozitiv, de exhauastivitate. 
De pildă, la Constantin Arcu, se menţionează statutul intelectual, colaborările cu 
presa şi se investighează două opere Cenuşa zilei si Omul şi fiara.

Tematismul critic riguros se îngemănează cu inspiratul recurs la sursele 
livreşti (Adrian Dinu Rachieru, G.Muntean).

Dreptul unei literaturi provinciale –geografic vorbind- la eternitate  nu 
poate fi subminat de către nimeni, dimpotrivă există ghizi instruiţi şi, pe deasupra, 
generoşi, precum, C. Blănaru.

În concluzie, C.B. propune o cronică bogată în idei, axată pe lecturi 
profunde, clementă, reliefând şi aspecte ale scriiturii, cu verdictul edulcorat.

Modestia din titlul cărţii (apărute 
la Ed. Fundaţiei Culturale Alexandru 
Bogza ,  2009, Câmpulung Moldovenesc 
) contrastează cu numărul mare de autori 
investigaţi, fapt care l-ar conduce pe 
cititorul grăbit spre un soi de cronică 
expeditivă, artificială, eterogenă . Nimic 
mai fals ! C.B e un lector atent, serios, 
aplicat, tolerant căruia îi repugnă 
teribilismele şi tumbele stilistice .

Autorul face o selecţie din noianul 
de cronici, studii, articole (publicate in 
Zori noi, Bucovina literara, Curierul de 
Bucovina ) despre scriitorii din Țara de 
Sus acoperind aproximativ patru decenii ( 
1965 – 2008 ) .

Autorul nu-şi arogă mari merite 
în promovarea acestui segment literar, 

recunoscând aportul exegeţilor Adrian Dinu Rachieru (  Poetii din Bucovina  
)  şi Mircea A. Diaconu  ( Instantanee critice din vremea iluziei ), ceea ce nu 
înseamnă că ne afiliem acestei ipostaze . Cartea menţionată are o structură terţiară 
: prima parte, intitulată Articole oferă puncte de vedere personale, studii critice, 
chiar paralele (Denigratorii lui Eminescu,  Dragoş Vicol la a XX-a comemorare 
, Nicolae Labiş şi Mihail Sadoveanu), în timp ce secţiunile următoare, Cronici si 
recenzii literare, respectiv Dicţionar de literatură contemporană, se impun prin 
sobrietate, rigurozitate, adecvarea la obiect . Concret, partea a doua analizează 
peste 30 de scriitori moldoveni, din care unii şi-au făurit un renume : Vasile 
Andru, Ion Beldeanu, Ilie Dan, Mircea A. Diaconu, Grigore Ilisei, Emilian 
Marcu, Cornelia Maria Sava, Vasile Tărâţeanu, Horia Zilieru, C-tin Arcu .

Cronicarul C.B şi-a construit o metodă de lucru circumscrisă criticii 
literare, cu unele inserţii de istorie literară, având câteva escale :

• provenienţa acelui autor, cifrarea operei respective, precizarea 
statutului intelectual si scriitoricesc ; 

• indicarea de teme, motive, deci universul ficţional, raportat la acel 
real;

• depistarea trăsăturilor esentiale, menţionarea originalităţii si axarea pe 
particularităţile scriiturii;

eventual, comparatisme la nivel regional, naţional şi chiar universal .
Practic, pe alocuri impresia rămâne de cronică totala, pertinentă, vidată 

de superficial si calofilismul ieftin . Recenziile suceveanului C.B nu mizează pe 
o scriitură agreabilă, ci au un suport ideatic, destul de amplu, vizându-se atât 
fondul, cât şi forma operei examinate . Verdictul adesea bland, fie in poziţie finală, 
fie la mijlocul cronicii . Semnificativ ramane aspectul de cronica afirmativă, 
lipsită de răutaţi, de imputări grosolane . Trecând la conţinutul in sine al acestui 
op.constatăm ca din cei 30 creatori receptaţi, unii se răsfaţă în cronici  : Ilie Dan 
– 10, Vasile Andru – 9, Ion Beldeanu – 6, Emilian Marcu – 6, Grigore Ilisei – 5, 
Alexei Rudeanu – 4, C-tin Ciubotaru – 3 .

Dacă volumul de povestiri al lui Vasile Andru, Arheologia dorinţelor  
frapează prin problematică si parabolă, lucrarea Noaptea Impăratului denotă 
modernism prin profunzimea demersului scriitoricesc, veridicitate si mobilitatea 
planurilor narative . A şasea carte a lui Vasile Andru O zi spre sfârşitul secolului 
se bazează pe tehnica autenticităţii, pendularea subiectiv – obiectiv . Romanul 
Turnul – crede C.B – îl impune ca unul dintre cei mai de seamă înnoitori 
ai prozei din ultimii ani, iar Progresia Dianei  febrilizează textul si revelează 
tehnica mozaicului in epică . O mutaţie in activitatea lui V.A s-a produs o dată cu 
Operatie pe creier , unde coabitează memorialistica, reportajul cu nuvela şi eseul, 
brodându-se idei interesante despre revolta braşovenilor de la 1987 . Se pare că 
Viaţă şi semne  atinge măiestria, chit că nu aderăm la teza că esteticul nu scade 
dacă se inserează elemente etice . Întâlnire cu maeştrii şi vizionari dă impresia de 
relaxare a penelului, situaţie de ambiguitate prelungită şi in  Grădinile ascunse, 
romanul utopic relevând parodia, revitalizează prin calambur, paronimie lexicala 
si resemantizare .Recezentul se inflacărează la final  :,,Scriitura are  <<marca 
Andru>> : densitate autoreflexivă lapidaritate, relief ” . „(p.42).  

Poetul edifică în Bună seara, poveste,,un lirism sănătos, elevat şi stenic” 
(p. 45), pe când Armura solară e lucrată în registru grav, melancolic.

O altă faţetă a lui Ion Belteanu este aceea de povestitor. Ei bine, După 
amiaza unei amintiri surprinde prin tehnica sugestiei, spiritul de observaţie şi 
unitatea stilistică.

După ce a abordat universul tinerilor, Traian Chelariu concepe un jurnal 
modern bipartit, din care se remarcă instantanee cu T. Arghezi, L. Rebreanu, 
fraţii Teodoreanu, M. Sorbul.

Câteodată generozitatea criticului se topeşte, făcând loc intransigenţei 
: Ion Chiriac e labişian într-o carte, iar în Nopţi cu Ştefan cel Mare, 
formulează,,cuvântări prea lungi, balade cu iz arhaic” (pp 59-60).

Udeşteanul C-tin Ciubotaru plăsmuieşte în La plesneală,, un poem 
de istorie şi critică literară pornind de la gafe involuntare,,(p 61) ale elevilor. 
Persistă senzaţia de prozator incitant. În Pitici pe creier comedia, pamfletul 

Constantin Blănaru -Însemnări despre autori si cărti

la Ed. Fundaţiei Culturale 
Bogza
) contrastează cu numărul mare de autori 
investigaţi, fapt care l-ar conduce pe 
cititorul grăbit spre un soi de cronică 
expeditivă, artificială, eterogenă . Nimic 
mai fals ! C.B e un 
aplicat,
teribilismele şi 

de cronici, studii, articole (publicate in 
Zori noi
Bucovina
Sus acoperind aproximativ patru decenii ( 
1965 – 2008 ) .

în promovarea acestui segment literar, 

Iulian Bitoleanu
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Am mai scris despre poetul  
Constantin Ghiniţă cu mulţi ani în 
urmă, când încă nu trecuse pe malul 
celălalt al Styxului. În vremea care s-a 
scurs de la moartea lui m-am tot gândit 
la el, ca la o prezenţă vie – discretă şi 
calofilă, dar vie, oxigenată şi sfielnică, 
aşa cum mi s-a înfăţişat totdeauna. 
Acum nu-l mai caut, prin celular, dar a 
fost o vreme, chiar şi după depunerea lui 
la subsol, când încă îi făceam numărul 
din instinct. Nici atunci, la cumpăna 
despărţirii noastre definitive, nici mai 
târziu, nu i-am şters numărul din agenda 
mea telefonică şi tot speram să primesc 
un răspuns la apelurile mele nevolnice. 
L-am iubit sincer şi-am crezut în poezia 

lui – simţită, armonioasă şi plină de idei, de substanţă, de conţinut. 
In anul 2006, poetul îşi aduna câteva din risipirile sale prin presa 

vrânceană într-o cărticică liliputană, apărută la Editura Zedax din Focşani 
sub un titlu la care numai un poet se putea gândi: Însetat, sufletul nostru 
– în care sunt adunate câteva din înfrigurările sale la  derapajele României 
postdecembriste şi tânguirile lui sfielnice în implorarea divinităţii ocrotitoare. 
Este încă un indiciu că fibra evanghelică la Constantin Ghiniţă (trecut, cum 
se ştie, printr-o pregătire teologică) nu era deloc formală sau accidentală, ci 
una adâncă şi învăpăiată, căci poetul nu pierde nici o ocazie de a implora 
divinul să-şi îndrepte faţa spre această ţară, traversată de nevoi şi izbelişti.  
În ce chip zoreşte cerbul spre izvoarele apelor, aşa zoreşte sufletul meu spre 
Tine, Doamne. Însetat-a Sufletul meu spre Dumnezeul cel viu; Când voi veni 
şi  mă voi arăta feţii Lui Dumnezeu? (p.15)

Într-un alt articol Ecce homo, publicat în Milcovul liber din 22 
februarie 1991 deplângea starea de indiferenţă, de apatie la nevoile ţării, 
absenţa sentimentului patriotic sub pretextul că prea a fost exacerbat într-o 
perioadă anterioară  poetul scria cu năduf: Ţara de care ne depărtăm atât de 
urât, dintr-o teamă, viermuind de ridicol, că ne este ruşine şi să mai simţim 
în noi acest dumnezeiesc sentiment al reintegrării sufletului nostru  în sufletul 
ei însetat de noi, mai ales acum. 

În acele vremuri tulburi şi învolburate, când ţara era dominată de 
patimi şi păcate politice umbroase, multe moştenite din vremea comunistă, 
C. Ghiniţă  se replia în repere statornice şi verificate, cele biblice, după care 
omenirea se orientează  de două mii de ani. În articolul său, Floarea Ruşinii, 
publicat  în Milcovul liber  din 9 noiembrie 1990, autorul regretă dispariţia 
din flora României a acelei plante cunoscută în popor sub numele de Floarea 
Ruşinii – adevărat barometru pentru starea de moralitate a comunităţii. Se 
vorbeşte de mult timp de dispariţia unei flori ce, acum vreo câţiva ani buni 
creştea din belşug prin toate părţile locuite de Om şi anume Floarea Ruşinii. 
Ir eu cred că sunt foarte mulţi care nici nu au auzit de ea sau nici nu au văzut 
cum arată. Bătrânii noştri îşi amintesc că nu a mai văzut-o nimeni. Nici 
măcar pentru a figura într-un ierbar şcolar, ca material didactic. 

Întregul articol este un elogiu adus celui mai curat simţământ omenesc, 
dragostea, sub orice formă s-ar manifesta – singura virtute  umană care nu 
stânjeneşte pe nimeni şi care nu poate avea decât urmări pozitive. Dragoste, 
spune autorul, a fost şi trebuie să fie sfântă. Este cântecul care a întruchipat 
dintotdeauna cel de al cincilea anotimp, veşnicindu-ne existenţa prin 
înfrângerea Morţii. Şi mai spunea un lucru interesant. Dragostea este liant 
între Dumnezeu şi om şi-şi trage răsuflarea la Porţile Sufletului omenesc. 

În aceeaşi colecţie liliputană a mai publicat, sub un titlu plin de 
candoare, Lamentouri, şi o carte de versuri, de parcă şi-ar fi propus să 
confere  concreteţă şi exemplaritate eseurilor sale genuine. Regăsim în această 
cărticică aceleaşi frământări şi nelinişti care nu i-au dat pace niciodată. Se-
nţelege că nu lipseşte nici dragostea, ca simţământ cald, prezent în toată 
creaţia sa poetică. Transpus din registru eseistic în cel liric sentimentul iubirii 
capătă armonie şi o muzicalitate de bolero executat de un flautist care ştie 
bine meşteşugul. 

Întotdeauna Doi suntem prea mulţi
Pentru aceleaşi legi nemuritoare
Imaginează-ţi Marea sălăşluind în Munţi
Sau luna violată de pătimaşul Soare 

Imaginează-şi Doamne că ai purta în Tine
Fără de voia-ţi sfântă păcatul strămoşesc

Constantin Ghiniţă cu mulţi ani în 
urmă, când încă nu trecuse pe malul 
celălalt al Styxului. În vremea care s-a 
scurs de la moartea lui m-am tot gândit 
la el, ca la o prezenţă vie – discretă şi 
calofilă, dar vie, oxigenată şi sfielnică, 
aşa cum mi s-a înfăţişat totdeauna. 
Acum nu-l mai caut, prin celular, dar a 
fost o vreme, chiar şi după depunerea lui 
la 
din instinct. Nici atunci, la cumpăna 
despărţirii noastre definitive, nici mai 
târziu, nu i-am şters numărul din agenda 
mea telefonică şi tot speram să primesc 
un răspuns la apelurile mele nevolnice. 
L-am iubit sincer şi-am crezut în poezia 

Ionel Necula

Constantin Ghiniţă – poetul în active lucide şi harice

În timpul fără moarte din clipele virgine
O Evă-Dumnezee să-ţi spună: Te iubesc

Imaginează-ţi Doamne că numai o fisură
În marea Ta putere s-ar fi căscat cândva
Ai fi aflat ce-nseamnă un suflet ce îndură
Cenzurile Poruncii de-a nu te asculta. 
          (O Eva-Dumnezee să-ţi spună: Te iubesc)
Nu lipsesc nici din această alcătuire, cum nu lipsesc  din nici o ediţie a 

poeziilor sale, temele religioase,  invocarea divinităţii, a perceptelor biblice 
sub autoritatea cărora s-a derulat întreaga evoluţie a  omenirii în ultimele două 
milenii de istorie. De la Vasile Voiculescu şi Nichifor Crainic, puţini poeţi au 
arătat  o voce mai percutantă şi s-au dovedit reprezentanţi  mai convingători 
şi mai consacraţi poeziei creştine şi genului de antropomorfizare a  datului 
ontologic. 

Cel mai adesea, Constantin Ghiniţă invocă divinitatea suplicativ, ca 
deţinătoare de putere, bunătate, iubire  şi îndurare, ca suprafire care ţine sub 
ocrotire tot ceea ce compune această lume zăludă şi păcătoasă. Dumnezeul 
invocat de poet sălăşluieşte peste tot – într-un fir de iarbă şi într-un grăunte 
de nisip. 

Când plictisit eu mă abat din Cale
Când de-o tristeţe albă sunt prea plin
Când din icoană lacrimi se prăvale
Şi stinge Candela unde mă-nchin

Când mă răpune dorul de plecare
Când gânduri negre se prefac în drog
Când patima mă cheamă şi mă doare
Şi stinge Candela unde mă rog

Când cred că nu mai am nici o scăpare
Când mă trezesc în chip de epilog
Când Clipa ce-o cred ultima tresare
Şi Candela s-aprinde când mă rog

Atunci ştiu că m-ai iertat, Iertare
              (Când din Icoană lacrimi se prăvale) 
A cochetat cu ideea de moarte cum puţini poeţi au făcut-o şi-au 

ţinut-o în graţii lirice. Ca şi când şi-ar fi presimţit sfârşitul prin apropiere 
s-a acomodat aşa de intim cu prăpăstiile  ei, că atunci când a venit l-a găsit 
probabil deja pregătit. Nu-l mai înspăimânta, deşi mai avea încă multe de 
făcut. Ştia că acolo, unde nu este nici ziuă nici noapte şi timpul se dilată 
fluidic îl aşteaptă Cel în care-şi pusese toate nădejdile şi pe care-L cântase în 
versuri simţite şi grave. 

Nu mai este ziuă, nu mai este noapte   
Una câte una stelele se sting
Şi îmi face semne Cineva departe
Şoapte mă-mpresoară, ţipete mă ning

Cine Doamne-mi fură visele pe rând
Cine-mi umple ziua cu prea multă noapte
Cine mă pândeşte ca pe-un hoţ în gând
Cine mă iubeşte Undeva Departe?

Mi se pare numai? Urc, cobor, abdic?
Ei, fir-ar să fie! Unde-i ziua Noapte?
S-a ars siguranţa, mă-ntorc în Nimic
Unde scrie Domnul pe nisip o carte
             (Şoapte mă-mpresoară, ţipete mă ning) 
Conchid. Trifermentul poeziei lui Constantin Ghiniţă l-a constituit 

cele trei idei prădalnice, care-au ventilat lumea din totdeauna: Iubirea, 
Divinitatea, dar mai ales  Moartea Era pregătit s-o întâmpine, nu cu bucurie, 
dar cu convingerea că e vorba de o sentinţă care nu reclamă recurs. Prea 
cunoscuse suferinţa în toate nuanţele ei nevralgice şi prăpăstioase  ca să se 
mai înfricoşeze de flagelul dezintegrării definitive. 

Au trecut de atunci multe toamne şi primăveri şi numele poetului e 
rostit din ce în ce mai rar şi doar la omagieri rotunde. Recunoştinţa a rămas 
tot floarea rară pe care o arborăm la zile festive. Poetul şi-a clădit numai 
soclul, restul trebuia împlinit de noi şi văd că până acum încă nu ne-am 
învrednicit. Noapte bună Ticule, şi iartă nevrednicia noastră. 
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Eu sunt un filozof. Aşa zic mulţi dintre cei care-şi spun ei înşişi fi-
lozofi şi aşa îmi spun şi eu. Am suficiente justificări şi-mi legitimez spusa 
prin zecile de lucrări scrise despre diferite idei care, spun şi eu, spun şi 
alţii, constituie sistemul meu. Sistemul meu filozofic de care sunt mândru. 
Sunt admirat, sunt apreciat şi invidiat în egală măsură, dar niciodată oa-
menii nu sunt indiferenţi faţă de mine. „Autoritate în domeniu”, aşa mă 
numesc ziarele, „cunoscutul filozof”, mă numesc alţi oameni de cultură, 
„exegetul mirabil”, exclamă criticii.

Activitatea mea este încununată de succes şi de beneficii materiale pe 
măsură: mi-am construit într-un adevărat colţ de rai, la ţară, un palat pe care 
l-am numit „Academia”, situat în mijlocul unei grădini încântătoare. Pot fi 
catalogat ca un om bogat, sau chiar foarte bogat, fără a greşi. Sigur nu pot 
fi indiferent celorlalţi. Până într-o zi... 

În urmă cu ceva timp, alături de domeniul meu s-a mutat o familie 
de tineri, sau încă tineri, aristocraţi, judecând după aspectele inevitabil aso-
ciate în vremurile noastre cu bogăţia nobiliară: automobil de serie limitată, 
veşminte de cea mai bună calitate şi alte asemenea semne evidente. I-am 
văzut de câteva ori venind în automobilul lor luxos, purtându-se însă ca şi 
cum totul ar fi fost foarte simplu. Am aflat că au cumpărat mai multe tere-
nuri, în mijlocul cărora, am aflat de la primarul localităţii, intenţionau să-şi 
ridice un palat. Erau deosebit de bogaţi, asta am aflat-o tot de la primar, dar 
alte lucruri nu a putut să-mi spună. Sau nu a vrut?

Mi-am spus că este vorba de alţi noi îmbogăţiţi care, făcând caz de 
bogăţia picată din cerurile moştenitorilor, o vor afişa ostentativ pentru a 
mă egala în strălucire şi chiar pentru a mă depăşi. Cunoşteam, sau aveam 
pretenţia că pot cunoaşte bine asemenea oameni. Mă deranjau ideile despre 
presupusele lor acţiuni şi, mă și vedeam agasat de nesfârşitele atitudini ale 
unor snobi, cum trebuiau să fie ei şi toţi prietenii şi cunoscuţii lor, învăţaţi 
cu balurile, party-urile, chermezele şi alte asemenea puneri în scenă ale 
snobismului manifest. Chiar mă gândeam la imaginea viitoarelor chinuri, 
şi-mi spuneam dacă nu era cazul cumva să mă mut în altă zonă, dar să mă 
asigur mai întâi, - cât îmi blestemam imprudenţa făcută cu achiziţionarea 
domeniului meu în plină zonă populată - că nimeni nu va avea posibilitatea 
să vină lângă mine să-mi tulbure viaţa.  Aşa gândeam atunci. 

Ei au venit de mai multe ori până când a început să prindă contur şi 
să se înalţe ceea ce eu numisem, „palat”. De la început am fost dezorientat 
şi convingerile mele au început să sufere un înalt grad de confuzie, bineîn-
ţeles datorită mie însumi. Era o rupere între ceea ce construisem eu în minte 
şi ceea ce se întâmpla în realitate. Şedeam ore întregi şi priveam lucrările 
conduse ferm de un meşter, care nu se deosebea prin ceva anume de lucră-
torii săi. Nu acesta a fost lucrul care m-a pus pe gânduri ci construcţia care 
se profila deja şi putea fi văzut fără greutate, din ce în ce mai clar, de la 
fereastra dormitorului meu, care dădea exact spre grădina vecinilor, cea mai 
bună zonă, propice ridicării unei construcţii. Construcţia nu semăna deloc 
cu ceea ce-mi închipuiam eu plecând de la premisele stabilite: nu semăna 
deloc a palat sau a ceva de felul acesta ci mai degrabă a ansamblu complicat 
de locuinţe ţărăneşti, care se întrepătrundeau, se separau, pentru a alcătui în 
final, după cum am văzu aproape clipă de clipă, de când nedumerirea, apoi 
stupoarea puseseră stăpânire pe mine, o construcţie inedită prin simplitatea 
ei, dar deosebită de tot ceea ce văzusem până atunci.

Au urmat apoi grădina, heleşteul şi alte amenajări pe domeniul lor, 
despre care aflam de la primar sau de la alte persoane interesate de ceea 
ce se întâmpla, dar nu mai mult ca mine. Stăteam permanent cu ochii pe 
ce se întâmpla acolo. Îmi neglijam preocupările intrate deja în folclorul 
exegeților. Nu reuşeam să înţeleg ce se va întâmpla în continuare. Totul era 
aşa de absurd pentru mine, încât nu puteam crede. Mi-am zis că intenţionau 
să creeze o instituţie pentru săteni sau pentru fii lor, dar ideea mi-a fost 
spulberată odată cu mutarea lor, a acestor aristocraţi pe care nu reuşeam 
să-i introduc în nici o schemă explicativă a sistemului meu filozofic, în 
construcţia terminată.

Proprietatea lor a fost înconjurată cu un gard des de şipci din lemn 
de fag, şipci, care sub efectul căldurii soarelui s-au curbat mai mult sau mai 
puţin într-un mod aproximativ aleatoriu. Nu mă puteam abţine să nu com-
par maiestatea ordonată a ceea ce proiectaseră arhitecţi renumiţi şi a ceea 
ce constructorii la modă ridicaseră în jurul reşedinţei mele, cu acele ostreţe 
negeluite, strâmbe şi roşietice. Sigur, am încercat să-mi calc pe inimă şi pe 
mândrie şi să mă prefac ajuns din întâmplare în preajma porţii lor, la fel 
executată din acelaşi lemn de fag. De la poarta din lemn pornea o alee largă, 
dar nu una pietruită modern, cu piatră cubică, ci doar cu piatră de râu spartă 
şi bătătorită puternic. De o parte şi de alta a aleii se întindea grădina care, 
chiar dacă era clar îngrijită, nu avea rigoarea geometrică şi botanică a gră-
dinii mele. În timp ce priveam uimit, o voce feminină m-a făcut să tresar:

— Ce doriţi dumneavoastră, domnule? Nu vreau să insist pe descri-
eri, dar sunt nevoit totuşi să notez că vocea aparţinea unei tinere femei, 

Ostrete filozofice,
pe care eu o identificasem anterior, 
ca fiind stăpâna casei abia ridicate. 
— Cu respect deosebit doamnă, sunt 
vecinul dumneavoastră profesorul… 
Nu am apucat să-mi termin fraza că 
am fost întrerupt nepoliticos:

— Ştiu cine sunteţi domnule, 
eu vă întrebam ce doriţi? Riposta ei 
fermă, fără pic de simpatie m-a făcut 
să dau înapoi, pradă unei mari uluiri, 
să-mi cer scuze şi să mă îndepărtez 
grăbit fără a încerca să îndrept con-
fuzia asupra scopurilor mele. Femeia 
m-a urmărit cu privirea până m-am 
îndepărtat.

Au urmat apoi acţiuni care 
m-au făcut să-mi pierd totala încrede-
rea în mine şi în virtuţile filozofiei.  Cuplul aristocratic avea oaspeţi, aşa 
cum şi bănuisem că va fi, dar aceştia nu erau nici pe departe de tipul acelora 
la care mă gândisem. Nu erau, nu puteau fi snobi, pentru că erau pur şi 
simplu ţărani. Da, am scris corect, ţărani din localitate, invitaţi la Casa-palat 
a unor aristocraţi. Am făcut tot felul de presupuneri despre ce se întâmpla 
acolo, dar se părea că mintea mea filozofică refuza cu obstinaţie să găsească 
o soluţie rezonabilă pentru a-mi explica ce se petrecea cu adevărat. Desigur 
că l-am abordat pe primar pentru a-l întreba pe el despre ce este vorba, dar 
primarul s-a dovedit a fi extrem de evaziv şi s-a ferit, în afară de câteva 
negări sau precizări, să-mi dea alte detalii. Mi-a precizat că nu este vorba 
decât de simple întâlniri vesele, în care nu se petrece nimic deosebit, se 
vorbeşte, se cântă, se dansează, se mănâncă, se bea cu măsură. 

Nu puteam crede ce auzeam şi eram convins că primarul mă minţea 
grosolan din cine ştie ce motiv, sau poate că era legat prin jurământ să nu 
vorbească.  Celelalte persoane de la care obţinusem anterior diferite infor-
maţii despre ce se petrecea pe proprietatea vecină, s-au abţinut total de la 
a-mi furniza vreun fel date. Nu erau ostili, dar în afară de unele mormăieli 
nu obţineam nimic relevant. M-am lăsat repede păgubaş de la a mai încerca 
să aflu ceva despre vecinii mei de la oamenii din sat. Se pare că încercările 
mele de a-i trage de limbă pe localnici, au fost aduse la cunoştinţa vecinilor 
mei, aristocraţii, aceştia adoptând faţă de mine o indiferenţă absolută, care 
mă măcina mai mult decât dorinţa de a-mi explica ce se întâmpla la casa-
palat. 

Am plecat câteva zile la oraş şi am angajat un detectiv de la agenţia 
cea mai cunoscută. Pentru a nu da de bănuit, mi-am prelungit şederea în 
oraş încă vreo două-trei zile, până când mi-am pierdut răbdarea şi m-am 
întors pe domeniu. Seara am fost vizitat de detectivul angajat de mine cu 
care am avut o discuţie la fel de frustrantă ca şi cu localnicii, deşi mai plină 
de amănunte, dar incredibilă. Detectivul se purta cu mine rece, prea profe-
sional şi uneori am sesizat unde de ostilitate.

— Ceea ce v-a spus primarul şi ceilalţi localnici, este perfect ade-
vărat. La reşedinţa vecinilor dumneavoastră nu se petrece nimic deosebit, 
decât ceea ce vi s-a şi spus. Oamenii din sat vin invitaţi de proprietari, se 
îmbăiază întotdeauna în cabana special construită pentru asta, participă la 
discuţii cu proprietarii şi cu alţi prieteni de-ai lor, se mănâncă, se bea, oa-
menii se distrează, sunt fericiţi. Atâta tot. Nu puteam crede lucrurile aces-
tea. Cum puteam crede că lupul trăieşte în bună prietenie cu mielul, leul 
cu gazela, pisica cu şoarecele când întreaga filozofie scria şi dovedea pro-
pensiunea omului spre egoism, individualism, violenţă, crimă, când istoria 
nu era altceva decât o istorie a violenţei perpetue, iar utopiile nu rezistau 
la proba realităţii. Ceea ce îmi spunea omul acela era imposibil. Şi atunci 
m-am hotărât!

Mi-am îmbrăcat unul dintre costumele mele, nici prea solemn nici 
prea comun şi luându-mi bastonul cu măciulia reprezentând capul lui Pi-
tagora, m-am prezentat la poarta din fag a vecinilor mei. Era seară, o zi de 
sărbătoare şi grupuri de săteni curat îmbrăcaţi, cuviincioşi şi veseli, însoţiţi 
de copii, începeau să apară şi aruncând o scurtă privire, oarecum mirată 
la mine, intrau înaintând pe aleea pietruită spre Casa-palat. Unii întorceau 
capul spre mine, după ce intrau şi apoi şuşoteau cu glas încet ceva spre 
ceilalţi. 

Am intrat şi eu, luând exemplul lor şi încercam să mă arat la fel de 
relaxat ca şi ei deşi inima îmi bătea cu putere. Până la jumătatea aleii nu 
s-a petrecut nimic, dar ajuns aici, dintr-un cochet chioşc de lemn ridicat în 
partea stângă, din acelaşi lemn de fag, a ieşit un bărbat îmbrăcat în straie 
ţărăneşti la fel ca şi ceilalţi, dar din purtările sale era evident că nu este un 
localnic.

— Din păcate pentru dumneavoastră, am indicaţii precise să opresc 
orice încercare pe care aţi face-o de a pătrunde pe proprietate. Se oprise în 
mijlocul aleii, demn, cu mâinile aduse în faţă şi degetele încrucişate. Mă 
privea, mi se părea, cu milă. Mai mult acea privire, decât interdicţia de a 
înainta, m-a făcut să reacţionez cum nu mă aşteptam nici eu. Aşa cum se 

Petrache Plopeanu
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Cu privire la cel de-al doilea 
volum de poeme – după Cerşetorii 
de stele (2011) – semnat de tânăra şi 
talentata poetă, Mihaela  Aionesei, 
Anotimp (i)legal (2013)*, prefaţa Mirări 
de înger, de Calistrat Costin, certifică: 
«Inspirat comunicator de „stări”, unele 
paradoxale, stilul autoarei se mişcă 
lejer în orizontul dramatic al firii [...]. 
Într-un destin revoltat, „cerşetoarea de 
stele” aminteşte de „petecul ăsta de 
viaţă / cu fiecare zi cusută  pe  dos”,  
pomenind  altundeva  de  „jefuiţii  de 
sărăcie”, de „taxa mizeriei”, de „trupuri 
strivite înghiţind disperarea”. Evident, o 
deziluzionată / nemulţumită de mediul 
în care evoluează (şi-

n care „cade biciuită de verdicte”), „pasăre îngenunchiată 
de furtuni”. Totul  în juru-i îi pare apocaliptic, catastrofic 
[...]. Neîndoielnic, în confesiunile acestea tulburătoare se 
spovedeşte o biografie complicată de decepţii („simt gust 
amar de neputinţă”), resemnări şi neîmpliniri („frunza 
vândută pe talanţi / cu umilinţă mă strigă: întoarce-mi 
rădăcina înapoi la cer / şi iartă-mi nerodirea”) [...]. Dar 
dincolo de atari unde de dezolante nelinişti, Mihaela 
Aionesei ştie să se bucure de anii vârstelor sale [...], 
atestând, ca de altfel întreg volumul o îndrăgostită de 
viaţă, cu toate necazurile ei...» (p. 5 sq.).

În macrostructurarea celor cu puţin peste o sută de 
poeme ale secundului volum, Anotimp (i)legal – lumina, 
de Mihaela Aionesei, se relevă binomul newtonian a 
două interesante cicluri: (I) Sub zodia mărului (ce se 
vrea „radiografiat“ deopotrivă dinspre „cel edenic“ şi 
„cel gravitaţional“...; pp. 9 – 69) şi (II) De-atâta aproape 
(până la „aburariu“ [suflet], „aburire“ şi „abureli“ de 
ceşcuţă...; pp. 71 – 130). 

(I) „Eroina liric-ionesiană“ din primul ciclu 
poematic (al mărului din Rai supus gravitaţiei telurice), 
întru mai profund orizont metaforic de cunoaştere, cosmic se încearcă în 
„binomul edenic“, Ea / Eva – El / Adam, atât în cel de „dinaintea căderii 
în păcat“ cât şi „după...“, cu „două inimi stele“ (fără a ni se spune dacă-s 
de „mărimea I“), rătăcind «pe bolta lumii» şi (noaptea cu dor răscolit, 
când «greieri rostogolesc balade până în zori» – p. 11), androginic 
înjumătăţindu-se, mai mult ca sigur (de vreme ce ni se spune clar: «se 
împart doar noaptea, / sângerând lumina...» – lumina, anotimp  [i]legal, p. 
12), pentru ca, în ultimă instanţă, să declare că umblă «...ca un om mort, 

Aproape „paradoxist-expesionistă“ lumină (i)legală
/ fără carne, fără vise», că: «umbra mă strânge, mă frânge – / mi-a mai 
rămas un morman de oase / [care] să macine distanţe / spre mâine, ieri sau 
cine ştie», că «teama se scufundă în valuri / [şi] ia în mâini urechea mării 
şi ascultă, / [şi] speriată se aruncă în mine», că – El / Adamul – este «prea 
departe» ca să-i audă «ţipătul închis // în clepsidra unei eternităţi», pe când 
stă «cu luna la tâmple... » (aştept  un  semn, p. 18).

(II) „Eroina“ poematic-ionesiană din cel de-al doilea ciclu, De-atâta 
aproape (nicidecum „aproapele biblic“, despre care se făcuse viersuire în 
ciclul anterior: «două ore exacte am respirat împreună./ trupurile deveniseră 
un plămân, / ne-am iubit cu toată dăruirea, am / devorat pe rând, / albul de 
alb, materia / de materie, / pântecul meu poartă pruncul nostru / neînfăşat // 
ca o pasăre sălbatecă prinsă în capcană / stai în mine, omule. // n-am unde 
fugi… // te las să mă locuieşti / fără să cobor la prima încercare.// lumina 
urcă treptele schiopătând câine / lovit cu pietre, // de ce aruncaţi domnilor, 
de ce? / nu recunoaşteţi dragostea aproapelui» – dragostea aproapelui, 
p. 55), vrea să sperie „adamicul cotidian“ cu declaraţii mustitoare de 

şocant-autentic lirism, cum este, de pildă, şi cea în 
care mărturiseşte că mai duce povara unor „cocoaşe de 
umbre în loc de sâni“ (p. 107): «nu le dau voie şi totuşi 
nebuniile vin, / ştiu că la mine găsesc un pântec fierbinte, 
/ din care păsări de pradă nasc lighioane, // cu ochii lipiţi 
de vise şi ciocuri deschise larg, / aşteaptă un sân dezgolit 
să-şi hrănească neputinţa; // foamea lor strigă, m-ar rupe 
în două; // din gura unei prăpastii, răspund celor învăţaţi 
/ să înghită întunericul în fiecare zi, în doze mici, / doar 
ei mă văd...». 

Cel de-al doilea volum de poeme semnat de 
Mihaela  Aionesei, Anotimp (i)legal (2013), volum ivit 
într-un prezent anotimp liric, ameninţat de colţii cumpliţi 
ai hienelor unui sistem de învăţământ corupt şi haotizat 
(sistem cu anemic-reformatoare programe de cultivare 
a Sfintei Grădini a Limbii / Literaturii Valahe), ori de 
cancerele inculturii producătoare de „găşti ale imposturii 
premiate / oficializate“ şi de manelism, aduce – pe 
lângă certificarea faptului că ne aflăm în faţa unei poete 
„născute, nu făcute“, de impresionantă originalitate, de 
mare talent – şi dovada indiscutabilă / incontestabilă 
că adevărata Poezie n-a murit, nu moare şi nu va muri 

vreodată, atâta vreme cât aburariul ei vine din azur cogaionic. 

(31 florar, 2013, la piramida extraplată a Timişoarei)

* Mihaela Aionesei, Anotimp (i)legal – lumina, poeme, Bacău, 
Editura Ateneul Scriitorilor, 2013 (pagini A-5: 136; ISBN 978-606-8380-
22-3).
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Ion Pachia-
Tatomirescu

întâmplă, am văzut roşu în faţa ochilor, am urlat puternic:
— De ce eu nu? Am repetat apoi acelaşi urlet de câteva ori şi pe ne-

aşteptate am ridicat bastonul întors cu măciulia în faţă şi l-am lovit cu sete 
pe individul din faţa mea. A apucat să ridice braţele dar, deşi bastonul a alu-
necat pe braţul lui drept, i-a atins puternic şi partea dreaptă a capului, peste 
ureche. Omul nu a reacţionat decât smulgându-mi bastonul şi aruncându-l 
departe în spatele meu, peste poarta din fag. Mă privea în tot acest timp 
parcă insensibil la sângele ce-i şiroia peste piept.

— Vă rog acum, după ce ne-aţi dat seamă de puterea filozofiei dum-
neavoastră, să plecaţi şi să nu vă mai întoarceţi niciodată aici, mi-a spus 
cu ochii ţintă la mine, dar eu departe de a mă resemna cu această victorie 
măruntă, am rânjit ca un nebun şi am rupt-o la fugă în dreapta lui, călcând 
în picioare lujerii subţiri ai florilor. Paznicul, asta presupuneam eu că era, 
după o clipă de buimăceală, se luă după mine, dar se pare că eu mânat de 
vântul nebuniei, eram de neoprit. Mă îndreptam strivind straturile de flori 
spre Casa-palat. Acolo deja oamenii strânşi, aşezaţi pe jos sau la mese, se 
ridicaseră şi urmăreau în tăcere eforturile mele şi pe acelea ale urmăritorului 
meu. Nici un sunet nu ajungea până la mine, nici un strigăt de mânie, sau 
îndemn la violenţă. În această tăcere deplină, în care nu se auzea decât gâfâ-
itul meu şi cel al paznicului, am ajuns pe ceea ce părea a fi o peluză cu iarbă 
deasă şi măruntă, o iarbă banală cu care erau acoperite toate pârloagele şi 
care nu era nicicum folosită la decorarea grădinilor sau curţilor. Aici m-am 
oprit căutând cu ochii rătăciţi şi injectaţi de furie şi efort pe stăpânii acelei 
case, pe cei doi aristocraţi. I-am văzut cu destul de mare greutate, nu numai 
datorită chipurilor numeroase care mă înconjurau, ci şi datorită veşmintelor 

pe care le purtau şi care nu se deosebeau aproape prin nimic de straiele 
sătenilor. Au venit spre mine, mai întâi bărbatul apoi, urmându-l la un pas, 
femeia. S-au oprit în apropierea mea privindu-mă câteva clipe, după care 
femeia, tot ea, mi-a vorbit

— Domnule, prezenţa dumitale nu este dorită aici. Noi suntem oa-
meni simpli, nu filozofi precum dumneata. Te rog să pleci imediat. Am re-
uşit, între timp îmi recăpătasem puţin suflul, să articulez doar un scâncet, 
îngheţat de spusele femeii, dar mai mult de crudul adevăr: eram respins, nu 
cu ostilitate, nu cu ironie ci cu indiferenţă.

— De ce, …de ce…? Mă priveau în continuare cu aceeaşi indiferenţă 
şi cu aceeaşi indiferenţă i-au arătat paznicului să mă scoată în drum. Nu am 
mai avut puterea să schiţez vreun alt gest, de împotrivire sau rugă. Apucat 
uşor de braţ, eu aproape sprijinit pe mâna omului de lângă mine am părăsit 
cu capul în jos şi cu ochii în lacrimi reşedinţa. Dincolo de gard am fost con-
dus încă patru cinci paşi după care poarta s-a închis în urma mea. Am rămas 
în mijlocul drumului cuprins de o deznădejde şi o tulburare pe care nu o mai 
simţisem niciodată. Simţeam că sunt alungat dintr-un loc pe care l-am dorit 
întotdeauna şi pe care nu l-am putut avea. Era o alungare personală din Rai 
şi dacă aşa se simţise şi Adam, atunci ştiam de ce tragismul apăsa puternic 
asupra omenirii. M-am apropiat încet de gard, am apucat două ostreţe cu 
palmele tremurând şi mi-am apropiat faţa de lemn. Ochii mei priveau avizi 
dincolo de împrejmuire, dincolo de ostreţe unde nu se petrecea nimic de-
osebit, dar pentru mine lumina acestui nimic deosebit, avea o tentă divină.  

Ştiam că mie, filozofului, nu mi se cuvine decât să privesc printre 
ostreţe la viaţa lumii.  Jinduind-o!
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(urmare din numărul anterior)

 În acest context, prin literatură 
Fanny pare să fie singura care îşi 
depăşeşte limitările sociale şi îşi 
câştigă libertatea. Maria Bertram se 
căsătoreşte cu un bărbat bogat, însă 
inferior, pentru a se bucura de poziţia 
socială pe care această căsnicie i-o 
poate oferi. În momentul în care 
este surprinsă de Edmund cu Henry 
Crawford, ea îi spune: „Edmund, nu 
am nici o ieşire.”10 Chiar şi Mary 
Crawford este limitată de situaţia ei 
socială, chiar dacă nu realizează acest 
fapt. Mary Crawford are şi îşi asumă 

o mare libertate; orfană şi posesoare a unei averi de 20.000 de lire pe an, 
ea este cea mai independentă femeie din film. Pentru ea, nimic nu este 
grav sau imoral, totul este o sursă de amuzament şi oricine este o pradă 
uşoară, chiar şi Fanny Price. Cu toate acestea, pentru toate valorile ei 
„moderne”, ea, de asemenea, poate gândi doar în termenii succesului 
convenţional – cum ar fi căsătoria cu primul născut şi moştenitorul unei 
familii bogate – prin urmare încercarea ei de a fi o fire liberă eşuează 
tocmai prin limitele sociale pe care şi le autoimpune. Deşi îl admiră pe 
Edmund, nu acceptă ideea de a nu se căsători cu moştenitorul familiei. 
Ea vorbeşte despre moartea anticipată a lui Tom şi despre efectele 
pozitive pe care aceasta le va avea asupra lui Edmund, şi de rezolvarea 
problemei create de fuga Mariei cu Henry, prin organizarea de cine şi 
petreceri.11 Spre deosebire de orice alt personaj, feminin sau masculin, 
Fanny, ca scriitoare, îşi câştigă libertatea faţă de Mansfield Park şi chiar 
faţă de căsnicia cu Edmund.

În finalul acestei lucrări aş dori să revin cu câteva menţiuni asupra 
problemei transpunerii în film a personajului principal, Fanny Price, din 
dorinţa de a nu lăsa impresia favorizării personajului recreat de Patricia 
Rozema faţă de original. Puţini sunt criticii literari care o consideră 
pe Fanny Price ca fiind plăcută şi chiar mai puţini cei care o găsesc 
interesantă. În film, Fanny este fără îndoială o apariţie exuberantă, 
plină de viaţă, care captează atenţia publicului pe tot parcursul acţiunii 
şi pune în umbră prin vitalitatea sa toate celelalte personaje, chiar şi 
pe Mary Crawford. Vivacitatea actriţei Frances O’Conner contribuie 
în mare măsură la imaginea pe care Fanny o prezintă spectatorilor, 
atrăgătoare, cu o constituţie fizică sănătoasă, plină de viaţă. Însă 
mai mult decât reconstruirea aspectului fizic, ceea ce frapează este 
reconstrucţia mentală. În film, Fanny are mai mult caracter şi totodată 
mai puţin decât originalul creat de Jane Austen. Are mai multă forţă şi 
strălucire, însă mai puţină convingere şi pasiune. În film, Fanny este 
ironică şi cuvintele ei sunt pline de forţă, atitudinea ei fiind cel mai bine 
surprinsă de descrierea surorii ei, Susan: „Limba ţi-e mai tăioasă decât 
o ghilotină, Fanny”.12 În comparaţie cu aceasta, în roman Fanny este 
un personaj care are puţine de spus, reacţionează puternic, însă discret.

Fanny Price, aşa cum a fost creată de Jane Austen, este un 
personaj interesant vioiciunea ei manifestându-se la nivelul gândirii13; 
Fanny este o fire serioasă, contemplativă, profundă, care meditează 
asupra tuturor situaţiilor cu care se confruntă pe parcursul romanului. 
Ea pare să aibă capacitatea de a judeca cu corectitudine orice personaj 
sau situaţie. Problema cu care se confruntă este cum să aleagă şi să îşi 
urmeze judecata în mod consecvent. Fanny seamănă mai degrabă cu 
Elinor Dashwood decât cu orice alt personaj al lui Jane Austen în ceea 
ce priveşte cunoaşterea naturii umane, precum şi prin faptul că depune 
eforturi pentru a-şi urma principiile. Ambele eroine, deşi au o educaţie 
aleasă, întâmpină dificultăţi în menţinerea integrităţii morale când sunt 
înconjurate de persoane care exercită presiuni asupra lor pentru a se 
conforma aşteptărilor societăţii. 

PERSONAJUL FEMININ DE LA TEXT LA IMAGINE
MANSFIELD PARK

Fanny este puternică, independentă şi dornică să evolueze. 
Decizia de a nu răspunde voinţei familiei şi a nu se căsători cu Henry 
Crawford demonstrează cât de mult preţuieşte puterea raţiunii. A o privi 
pe Fanny ca pe un element pasiv înseamnă a o privi prin ochii fraţilor 
Crawford şi a familiei Bertram. Este adevărat că vocea naratorului este 
mai plină de viaţă decât cea a lui Fanny, însă asta nu înseamnă neapărat 
că naratorul împărtăşeşte modul de a fi a lui Mary Crawford.14 Critica 
literară a marginalizat-o pe Fanny Price, la fel cum a făcut şi familia 
Bertram şi la fel cum ar fi procedat şi publicul modern cu două secole 
mai târziu, dacă ecranizarea ar fi transpus imaginea fidelă a eroinei 
romanului. Intervenţia Patriciei Rozema în transformarea personajului 
principal a fost necesară pentru ca filmul să poată avea succes comercial, 
însă, poate cu atât mai mult, acest fapt ar trebui să ne întoarcă spre 
original. Fanny Price, aşa cum a fost ea gândită de creatoarea ei, nu 
este nici lipsită de viaţă, nici pasivă. Este temperată, cu un grad ridicat 
de problematizare şi ar putea fi chiar cea mai puternică eroină a lui Jane 
Austen.

Mansfield Park în regia şi scenariul Patriciei Rozema constituie, 
fără îndoială, o reinterpretare inovatoare a romanului lui Jane Austen, 
care include pentru prima dată în istoria adaptărilor realizate după 
romanele scriitoarelor britanice critica literară dedicată romanului.  

Aşa cum am văzut, modificările faţă de sursa literară sunt 
numeroase şi de profunzime, afectând atât acţiunea şi personajele, cât 
şi mesajul transmis publicului. Cu toate acestea, în cazul ecranizării 
Patriciei Rozema, fidelitatea faţă de original, sau lipsa acesteia, nu 
trebuie tratate ca un indicator de valoare. O astfel de comparaţie în 
cazul adaptării romanului Mansfield Park nu ar conduce la nici o 
concluzie creativă. Tocmai prin lipsa de fidelitate şi caracterul său 
controversat, ecranizarea are marele merit de a ne readuce în atenţie 
aspecte definitorii ale societăţii de la începutul secolului al XIX-lea şi 
totodată de a ne face să conştientizăm că, în ciuda unei aparente evoluţii 
şi a unei inerente diferenţe de viziune, problemele fundamentale au 
rămas aceleaşi.
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socială, chiar dacă nu realizează acest 
fapt. Mary Crawford are şi îşi asumă 

Maria Cătălina Radu

______________
10 Ibid. 5.
11 Ibid. 3.
12 Ibid. 5.
13 Emsley, Sarah Baxter. Jane Austen’s philosophy of the virtues. 

New York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 108.
14 Ibid. 13, p. 109.
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î

dec.1867 (Anuarul oficial al învăţământului primar pe 1897, p. 296-297).
În toamna anului 1889, sub numele de stare civilă Vasiliu D. Gheorghe, în 

vârstă de opt ani, George Bacovia  va fi înscris ca elev în clasa întâi la şcoala nr. 
1 de băieţi (situată în vecinătatea Spitalului orăşenesc „Pavel şi Ana Cristea”, dar 
şi a casei părinteşti) cunoscu sub denumirea de „Schola Domnească” înfiinţată 
prin hrisovul lui Vodă Mihai Sturdza. La deschiderea cursurilor,  venise special 
Gheorghe Asachi – referentul şcolilor naţionale din Moldova – cu care prilej a 
ţinut un discurs festiv de inaugurare, profesor fiind numit Constantin Platon, ajuns 
celebru nu numai în urbe („Albina românească”, Iaşi, 1839, p.318).

Acum, la împlinirea unei jumătăţi de veac de la acel eveniment fast,  nu 
a fost sărbătorită şcoala cu tot dichisul, cum se cade. Nu a catadicsit să vină 
nicio notabilitate de la Primărie, nici de la Prefectură. Directorul Nicolai Roman 
(institutor la cls. a IV-a, înconjurat de ceilalţi institutori – Nicolai Bibiri (cl.I), 
Dimitrie Mancaş (cl.a II-a) şi Ştefan Ţirţescu (cl. a III-a) – a ţinut un spech de toată 
isprava, menţionând faptul că este cea mai veche şcoală din judeţ, clădirea arată 
jalnic gata să cadă, iar Primăria dă din umeri.

Curtea este plină de elevi şi de părinţi, rude, cunoştinţe. Gălăgia s-a ostoit 
după ce elevii au intrat în clase, iar însoţitorii lor s-au îndreptat spre casele lor.

Într-adevăr, imobilul şcolii era vechi şi trebuia scos din uz.  Fusese 
proprietatea Epitropiei Învăţăturilor Publice a Moldovei transferată Ministerului 
Cultelor – Instrucţiunii Publice, după  Unirea Principatelor Române şi apoi Primăriei 
locale. Clădirea a fost cumpărată,în 1842, de un localnic de vază, F. Braun („Albina 
Românească”, Iaşi XIII, 1842, p. 158). Cu indemnizaţia de scutelnici ce o lua de 
Vistierie vornicul Alex. Sturdza-Miclăuşan dăruită pe viaţă Epitropiei Învăţăturilor 
Publice pentru achiziţionarea clădirii şcolii băcăuane. („Albina românească”, 
Iaşi,X, 1841,p. 149).

De abia în 1895, Primăria avea să ridice un nou edificiu, corespunzător. Până 
atunci observaţiile înscrise în procesele verbale rămâneau litere moarte, consemnări 
pentru posteritate: „E o necinste pentru oraşul Bacău că a nesocotit atâţia ani o 
instituţie, mai înainte de toate de a forma tinerimea. Consideraţia este extrasă din 
procesul-verbal de inspecţie încheiat la 22 oct. 1890, semnată de revizorul şcolar 
judeţean. Adaosul este şi unul critic: „Camera cl. A IV-a e mizerie  strigătoare la 
cer”. ( Îndrumător în Arhivele Statului, Judeţul Bacău, Bucureşti, 1889, vol. 
II, p. 75-77).

 De altfel, nu se prea pot scrie multe lucruri despre viaţa acestei instituţii de 
învăţământ. Datorită vicisitudinilor vremii (incendii, inundaţii, războaie) prin câte 
a trecut oraşul, din arhiva şcolii s-au păstrat doar registrele proceselor verbale de 
inspecţie (anii 1885-1893, 1894-1938) şi ale matricolelor şcolare (anii 1932-1980). 
Din întâmplare, ne-a mai parvenit situaţia statistică din anul şcolar 1891/1892: la 
cl.I, frecventaseră cursurile 111 elevi; la cl.II-a în care se afla şi George Bacovia), 77 
elevi; la cl. a III, 61 elevi; la cl. IV, 51. Total: 300 elevi. (Îndrumător în Arhivele 
Statului. Judeţul Bacău, 1989, p.76).

În felul acesta, nu vom cunoaşte niciodată colegii de serie al poetului, cu 
două excepţii: Grigore Tăbăcaru (14 martie 1883-9 martie 1939), văr după bunica 
paternă, universitar specializat în psihopedagogie şi dr. Herşcu Aroneanu (1881-
1921), militant socialist.

Fosta „Shola Domnească” îşi va închide definitiv porţile, prin încetarea 
activităţii, la sfârşitul anului şcolar 1979/1980, după 141 de ani de funcţionare 
neîntreruptă. (Îndrumător în arhive, op.cit., p. 77).

Casa comersantului Dimitrie V. Vasiliu şi a soţiei sale Zoe era plină de copii, 
în 1889, formată din cinci fete şi trei băieţi. Primii patru aveau vârsta şcolară: Maria 
(1876-1949), în cl. a IV-a; Ana/Aneta (1877-1930), în cl. a III-a; Gheorghe/Iorgu 
(1881-1957), în cl. I-a. Ceilalţi patru erau preşcolari: Elena/Lina (1883-1965), 
Virginia/Barbara (1885-1945), Ioan/Eugen (1886.1975) şi mezinul Constantin/
Costică (1888-1952). 

În vreme ce capul familiei se preocupa de asigurarea unui trai decent 
numeroşilor săi copii, ţinând prăvălie situată în inima târgului, cu dever substanţial, 
soţia lui, mamă vrednică şi înţeleaptă, de abia îşi vedea capul cu aceştia, dintre care, 
cel mai mare avea 13 ani, iar cel mai mic un an. Energică şi plină de iniţiativă, 
stăpână pe situaţie şi-a povăţuit copiii, pe fiecare după temperamentul şi posibilităţile 
lor, iertându-le ieşirile fără rost, atenuându-le pe cele grave, scoţându-i să-şi termine 
studiile începute prin finalizarea cu o diplomă, deşi niciunul/una nu a strălucit la 
învăţătură! Târâş-grăpiş, cu pauze, cu repetenţii / corigenţe, toţi au ajuns la liman. Şi 
nu a fost uşor! Fuseseră opt…

În casă era o atmosferă liniştită, cu aspect intelectual. Cititul şi cântul, 
brodatul sau oricare lucru de mână ocupa majoritatea timpului. Asemenea obicei 
văzuse Zoe şi la verii soţului ei, la Eliza Mustea de la Bogdăneşti, scriitoare, ori la 
Eugen Vaian şi Laura Vampa, publicişti  şi de asemenea, scriitori. Pe Ana/Aneta, 
care arătase aptitudini muzicale, a dat-o să studieze în particular vioara şi pianul. 
Aşa a ajuns şi poetul să se iniţieze pe furiş, mai întâi cu sora, să deprindă să cânte 
la vioară, devenindu-i prieten nedespărţit până la sfârşitul vieţii. De asemenea, se 
întreceau la desen şi la gimnastică.

Dintre toţi copiii ei, slăbiciunea mamei Zoe va rămâne Iorgu/Iorguţ, poetul, 
mai firav decât ceilalţi, cu o sensibilitate evidentă pentru reverie, semănându-i şi 
în această privinţă. Niciunul n-a făcut practică  în prăvălie, la tatăl lor, dar nici la 
alt negustor. Mai ales, după ce a fost cumpărată casa în care, actualmente, este 
amenajat muzeul. Pe cale de consecinţă, nici poetul. Poate astfel se şi explică lipsa 
de orice preocupare practică a sa. (Dar să nu anticipăm). În fond, Zoe era fată de 
pârcălab, cu educaţie aleasă!

În învăţământul primar românesc, anul şcolar, împărţit în trei trimestre, era 

Bacăul, oraşul natal al poetului 
George Bacovia, era, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, după cum arată recensământul 
populaţiei din anii 1830-1891, format din: 
3.911 capi de familie, respectiv, 12.675 
suflete(6.299 b. şi 6.376 f.), dintre care, 
ştiutori de carte – 4.481( 2.561 b. şi 1618  
f.).  După felul naţiei / etniei: 5.110 români, 
6.122 evrei, 560 germani,485 unguri, 
218 armeni, 33 greci, 25 bulgari, 20 ruşi, 
20 italieni, 15 polonezi, 14 francezi, 12 
elveţieni, 1 turc. (Niciun ţigan nu apare 
recenzat, deşi în oraş era mahala / suburbia 
ţigănească!). După religie: 5.170 ortodocşi, 
6.122 mozaici, 1.133 catolici, 218 armeni, 
1 musulman. După protecţie de stat:382 
austro-ungari (371 austrieci + 11 unguri), 33 
eleni, 23 bulgari, 14 francezi, 13 germani, 
12 elveţieni, ceilalţi fiind cetăţeni români, 

inclusiv etnicii evrei şi ţigani. ( Marele dicţionar geografic al României, vol. I, 
Bucureşti, 1898).

Astfel, comunitatea urbană băcăuană se prezenta ca un conglomerat  de 
limbi şi etnii, de culte şi de alte cetăţenii decât cea autohtonă, pe cât de diversă, pe 
atât de convergentă /tolerantă. Mai degrabă s-au constatat dese inundaţii, incendii, 
epidemii – flagele datorate unor cauze  naturale / criminale, decât suspiciuni faţă de 
vecini, teama de alogeni, care să conducă la conflicte  etnice / confesionale.

În pofida traiului cotidian în condiţii de respect  reciproc, nu s-a petrecut 
nici fenomenul frecvent în atare situaţii de aculturaţie, de trecere a unui grup sau a 
unui individ dintr-un mediu cultural în altul, înstrăinându-se de vechile valori şi de 
asimilare a celor noi, cum este descris acesta, în genere, de antropologia culturală. 
Ci, dacă trebuie să definim momentul, a existat un proces de acumulare / creştere 
culturală în fiecare grup etnic / confesional şi un altul, interdependent, la nivelul 
întregii comunităţi urbane. Căci coordonatele compartimentului etnic / confesional 
echilibrat a condus la grija pentru afirmarea identităţii naţionale, etnicitatea fiind 
sinonimă supravieţuirii; însă fără a o finaliza într-un naţionalism exacerbat.

Situaţia s-a menţinut la nivel economic –social - cultural, inclusiv şcolar, 
până după Primul Război Mondial (1916-1918).

Acesta a fost mediul în care s-a format şi instruit Bacovia.
De menţionat faptul că popularea Moldovei şi, implicit, a Bacăului cu evrei 

s-a produs, în câteva decenii, la mijlocul secolului al XIX-lea, prin imigrarea lor 
masivă în valuri succesive din Galiţia rusească de teama pogromurilor. Şi cum au 
venit, aşa s-au tot dus spre Eretz Israel / Ţara Sfântă, după al Doilea Război Mondial 
(1940-1945), mânaţi de chemarea pământului străbun al Făgăduinţei.

Foarte puţini au rămas în Bacău, dar şi în alte aşezări.
Născut la 4/5 septembrie 1881 (stil vechi), George Bacovia urma să fie 

înscris, în clasa întâi primară, la vârsta de şapte ani în toamna anului 1888, deşi legea 
permitea frecventarea şcolii începând  de şase ani. („Monitorul oficial”, nr. 197 /15 
august 1889). Cum s-a întâmplat să se îmbolnăvească de  (im)paludism, maladie 
destul de periculoasă, cunoscută sub mai multe nume (malarie, friguri, friguri 
palustre, infecţiune paludiană, apud dr. Vasile Bianu. Dicţionarul sănătăţii, Buzău, 
1810), răspândită endemic în zone mlăştinoase (rovină, smârc, baltă, mocirlă, tău, 
lac) de ţânţarii anofeles, purtători de paraziţi / hematozoari, a căzut grav la pat şi a 
fost izolat imediat de restul familiei, spre stupefacţia acestei.

Tratamentul medicamentos  prescris de doctorul urbei şi aplecat de mama 
îngrijorată / speriată, la care a adăugat ierburi la sfaturile unor doftoroaie pricepute, 
a început să-şi facă efectul.

Medicul urbei nu era altul decât Vasile Mancash (14 nov. 1844 – 15 febr. 
1896), cu faimă în epocă, având studii absolvite în Franţa, cu o teză de doctorat  
privind  Quelques considérations practiques sur le pronostic et le traitement 
des facteures compliquée de la jambe (Paris, 1874). Într-o lucrare dedicată chiar 
propriului său oraş intitulată Studiu asupra populaţiei urbei Bacău (Tip. Tăutu, 
Bacău, 1885, 19 p.) prezentată sub formă de comunicare ştiinţifică la Congresul 
medical din 1884, printre mai multe consideraţii de strictă specialitate,face 
observaţii pertinente referitoare la motivele epidemiilor provocate de locuinţele 
insalubre, străzile strâmte şi casele aglomerate, precum şi de curenţii naturali ai 
celor două râuri învecinate oraşului, Bistriţa şi Siretul: „Din cauza acestor curente, 
afecţiunile căilor respiratorii sunt foarte  frecvente şi mlaştinile ce apa Bistriţei şi 
Siretului lasă, fac ca febre palustre să decimeze populaţiunea. Ftizia pulmonară, 
nu numai ereditară, dar deseori şi câştigată, ocupă aproape cel mai întâi rang pe 
tabelele statistice de decese”. Observaţiile reputatului medic cuprind şi alte zone 
ale igienei sociale.

Convalescenţa lui George Bacovia a durat ceva mai mult decât îngăduiau 
prevederile regulamentare şcolare în cazuri similare, pentru înscriere la cursuri, fapt 
pentru care i se va întârzia şcolaritatea cu un an.

Dar anul 1888 a fost aprig pentru toată ţara: greve, răscoale, schimbări de 
guverne, alegeri parlamentare etc. În Bacău, mişcările social-politice au marcat rău 
viaţa oraşului, afectând fiecare familie.

Funcţionau atunci în urbe: trei şcoli primare de băieţi (nr.1, înfiinţată în 
1839; nr.2, în 1859; nr. 3 în 1870), două de fete (nr. 1 în 1859; nr. 2, în 1870), două 
profesionale ( de băieţi şi fete), o alta privată şi un gimnaziu clasic de băieţi, de la 1 

Şcolaritatea lui George Bacovia (1889-1894)
George Bacovia, era, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, după cum arată recensământul 
populaţiei din anii 1830-1891, format din: 
3.911 capi de familie, respectiv, 12.675 
suflete(6.299 b. şi 6.376 f.), dintre care, 
ştiutori de carte – 4.481( 2.561 b. şi 1618  
f.).  După felul naţiei / etniei: 5.110 români, 
6.122 evrei, 560 germani,485 unguri, 
218 armeni, 33 greci, 25 bulgari, 20 ruşi, 
20 italieni, 15 polonezi, 14 francezi, 12 
elveţieni, 1 turc. (Niciun ţigan nu apare 
recenzat, deşi în oraş era mahala / suburbia 
ţigănească!). După religie: 5.170 ortodocşi, 
6.122 mozaici, 1.133 catolici, 218 armeni, 
1 musulman. După protecţie de stat:382 
austro-ungari (371 austrieci + 11 unguri), 33 
eleni, 23 bulgari, 14 francezi, 13 germani, 
12 elveţieni, ceilalţi fiind cetăţeni români, 

Mircea Coloşenco
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cuprins între 15 august – 30 iunie, cu vacanţe de iarnă (24 dec. – 7 ian., Naşterea 
Domnului), primăvara (Săpt. Patimilor şi Săpt.Luminată, Învierea) şi vară ( 1 iulie 
– 15 august). Sărbătorile bisericeşti erau în număr de 18 ( de la Naşterea Maicii 
Domnului, la Sf. Corifei Apostoli Petru şi Pavel, 8 sept. -29 iunie).Sărbători 
naţionale erau trei: 10 mai (Întemeierea Regatului României), 8 aprilie (ziua naşterii 
Regelui), 24 aprilie (Ziua numelui Regelui).

Anii de studii erau 5 în 4 clase: cl.I, formată din două secţiuni – A – 
pregătitoare, un an, şi B – înaintată, alt an; celelalte trei clase, fiecare câte un an. 
Examenele de corigenţă pentru clasele a III-a şi a –IV-a se susţineau în orele de 
clasă, oral, de faţă cu toţi elevii, în zilele de 17-19 august. Notele, la învăţătură sau 
purtare:1-10. Asupra atenţiei şi a silinţei, calificative anuale privind caracterizarea 
elevilor trebuiau făcute în 2-3 cuvinte.

Programul: iarna (oct.-mart.), 9-12, 14-16; în celelalte luni, 8-11, 15-17. La 
cl. I, amândouă secţiile, 3 ore a.m.; secţia pregătitoare, 2 ore p.m.

Pentru pauza, ordinea şi uşurarea institutorului, se pune un monitor la 10 
elevi, cei mai înaintaţi în vârstă şi de bună credinţă; peste monitori un general.

Penalităţile erau ierarhizate: dojenire, şederea în picioare 1/4-1 oră, oprirea de 
a merge la prânz acasă, notarea rea în catalog şi în matricolă, arestarea în cancelaria 
şcolii între  12 şi 14 cu obligaţia de a memora / copia pasaje într-o carte, înştiinţarea 
părinţilor pentru a lua măsuri, gonirea provizorie (o săpt., trei luni) şi definitivă, 
când nu s-a îndreptat culpabilul. (Regulamentul şcolilor primare de băieţi şi de fete, 
„Monitorul Oficial”, nr. 107/15 august 1889). 

Clasele cuprindeau elevi de toate naţiile / etniile şi religiile oficiale recunoscute 
de stat, cu deosebirea că orele de religie se făceau separat de fiecare confesie în parte. 
(Circulara Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 4047/17 mai 1866, 
semnată de C.A.Rosetti, în „Monitorul Oficial”, nr. 108/19 mai 1866).

În clasele frecventate de G. Bacovia, preponderenţa ca 
număr de elevi o aveau evreii, cu cca. 1/5 în plus.

Programa studiilor din şcolile primare urbane de băieţi 
fusese votată, în unanimitate, de cei 21 membri ai Consiliului 
Permanent al Ministerului de profil prezenţi, la 28 sept. 1877 şi 
contrasemnată de Ghenadie, episcop de Argeş, viitor mitropolit 
primat al Bisericii Ortodoxe Române, modificată în anul 1893 
şi ulterior, în 1898.

Obiectele de studiu erau: cl. I, limba română, caligrafia, 
religia, aritmetica, învăţământul intuitiv, desenul liniar; cl. a 
II-a, acelaşi obiecte, cu înlocuirea învăţământului intuitiv cu 
geografia judeţului; cl. a III-a, aceleaşi obiecte, cu înlocuirea 
geografiei judeţului cu cea a României, în plus istoria naţională 
(de la Traian şi Decebal până la Petru Rareş); cl. a IV-a aceleaşi 
obiecte, cu înlocuirea aritmeticii cu geometria, a geografiei 
României cu cea a Europei şi continuarea istoriei patriei de la 
Mihai Viteazul până la regele Carol I. La obiectele cântul şi 
gimnastica, se propunea  să fie predate de un institutor deosebit 
(„Monitorul Oficial”, nr.239/26 oct. 1878).

De menţionat că elevii şi institutorii erau obligaţi să 
participe, în zilele de duminică şi sărbătorile bisericeşti oficiale, 
la slujbele religioase, fiecare la confesiile lor.

Manualele erau alternative, valabile fiind numai cele 
autorizate de Ministerul de resort.

De pildă, circulau în epocă: Povăţuitoriu la cetire prin 
scriere după sistema fonetică de institutorii Gheorghe Ienăchescu şi Ioan Creangă, 
Jassy,1876 (ed.I), 1889 (ed. a XX-a), a cărei valoare pedagogică a predării graduale 
a fost remarcată de M.Eminescu (1876); Învăţătorul copiilor: Carte de cetit în 
clasele primare de ambe secse cu litere şi slove cuprinzând învăţături morale 
şi instructive. Partea I, de institutorii G. Grigorescu, I. Creangă şi V. Răceanu, 
Jassy 1871 (ed.I), 1889 (ed. a IX-a), 1893 (ed. a X-a); Abecedariu românesc lucrat 
după metodul scriptologic şi intuitiv, de Petre Arsenescu, Craiova, 1889 (ed. a 
III-a Abecedar sau prima carte a elevului pentru a-l iniţia în desen, scriere, cetire, 
caligrafie, calcul, în raport cu învăţământul intuitiv de Mihail Mihăilescu, Bucureşti, 
1889 (ed. II-a); Aritmetica elementară pentru şcoale primare de ambe secse, de Titus 
D. Mărdărescu, Iassy, 1877 (ed.I), 1889 (ed. VI-a), 1891 (ed. a VIII); Aritmetica 
elementară pentru clasele primare, de Spiru Haret, Bucureşti, 1888 (ed.I), 1889 (ed. 
III-a), cu hărţile oraşului şi judeţului.

Şi alte manuale, nu numai la obiecte menţionate, circulau liber în epocă, însă 
nu putem preciza care sunt cele după care au învăţat carte elevul – viitor poet George 
Bacovia, lipsind orice minimă sursă de informaţie în acest sens din perioada lui 
şcolară.

Totuşi, un distins universitar biograf băcăuan bacovian a încercat imposibilul 
dând cu o nonşalanţă demnă de invidie numele autorilor manualelor folosite de 
elevul viitor poet George Bacovia şi de către generaţia lui: Ion Manliu (română), 
Zamfirescu, (caligrafie), A.T. Laurian (istorie), Dimitrie Iarca (istoria sacră), Gavriil 
Musicescu (muzica),  (Constantin Călin. Dosarul Bacovia. I. Bacău, 1999, p. 71-
72).

Culmea este că performanţa biografului e hilară, fiind manuale altele 
decât cele legale anilor 1889-1894, fie că erau epuizate / scoase din uz didactic de 
peste treizeci de ani, fie că erau alcătuite pentru clase mai mari sau care încă nu 
fuseseră editate: a). A.T.Laurian (1810-1881) are ultima ediţie de manual publicată 
în 1857, pentru şcolile din Moldavia, de dinainte de Unirea Principatelor; b). Ioan 
Manliu(1841-1916), autor de manuale pentru şcoli secundare (1891, ed. a 54-a), 
editează o variantă pentru clasele primare în 1892, iar citatul Povăţuitor,în 1896; c). 
Gavriil Musicescu (1847-1903) este autorul unui Curs practic de  musică vocală 
pentru usul gimnasiilor, şcoalelor normale şi institute private, Iaşi, 1877 (ed.I), 
alte zece până în 1912, dar niciuna pentru cursurile şcolare primare. (Bibliografia 

românească modernă (1831-1918). Vol.III (L-Q), lucrare elaborată de Biblioteca 
Academiei Române, Bucureşti, 18â989 (A.T.Laurian), p. 26-29; Ioan Manliu), 
p.178-194; (G. Musicescu), p. 518-519.

Îi cunoaştem în schimb, institutorii.
În clasa întâi, în ambii ani de studii (1889-1891), precum şi în clasa a IV-a 

(1893-1894), i-a fost institutor Nicolai I. Bibiri; în clasa a II-a, Dimitrie Mancaş 
(1891-1892), iar în clasa a III-a, Gheorghe Martinescu (1892-1893).

Nicolai M.BIbiri (Bacău, 1861 – 3 febr. 1929, Câmpulung Muscel), fiul 
unui basarabean stabilit în Bacău, elev la şcoala primară de băieţi nr.1 şi la Gimnaziul 
băcăuan, absolvă cursurile Liceului Naţional din Iaşi, intră în învăţământul primar 
ca institutor, la Buhuşi, transferându-se, în Bacău, la aceeaşi şcoală absolvită, în 
anul în care îl va avea ca elev pe  George Bacovia  (1889). Dăduse examenul de 
definitivat în învăţământ, la 28 apr. 1880, ajungând până la gradaţia a  4-a. A fost 
numit directorul şcolii, la 1 apr. 1892, pe care post a stat până la pensionare, în 1921. 
S-a evidenţiat la catedră prin calităţi didactice deosebite, iar între colegii de profesie 
ca un bun manager, fiind ales mulţi ani preşedinte al Societăţii Corpului Didactic 
Primar din judeţ, organizând  o loterie pentru construirea unui cămin al fiilor de 
învăţători. A colaborat la periodicele locale: „Revista economică şi culturală” (1909-
1910), „Vestea” (1913-1914), „Curierul Bacăului” (1915-1916), pe diferite teme 
cotidiene cu conţinut didactic / social. Într-un articol a susţinut, de pildă, extinderea 
educaţiei naţionale: „Prin educaţie naţională, multe ţări mici sunt neîntrecute şi stau 
înaintea altora /…/, se infiltrează patriotismul, se respectă legile, lucrul public şi 
privat /…/, mila de cei în lipsă şi neputincioşi, precum şi mila faţă de animale etc.” 
(„Curierul Bacăului, 15 mai 1916). A editat broşura Călăuza către meserii (Bacău, 
1900, 46 p.), în care îşi prezintă principiile de om al şcolii referitoare la educaţia 

fizică, organizarea învăţământului, ajutorarea copiilor săraci, 
şcoalele de adulţi, înfiinţarea de ateliere şcolare, influenţa 
caselor asupra sănătăţii etc.

Dimitrie Mancaş (1843 - ?) era absolvent de Şcoală 
Normală, definitivat în învăţământ, la 23 ian. 1864. Când i-a 
fost institutor elevului de cl. II-a George Bacovia (1891-1892), 
avea 27 de ani vechime în profesie, trecut  prin ciur şi dârmon, 
cunoscător al sufletului de copil. Este coautor, alături de  Gh. 
Crăiniceanu, al manualului Elemente de geografie pentru cl. 
a Ii-a primară rurală şi urbană, Iaşi, 1895 (87 p. + 2 h.). Era 
originar din judeţul Roman, iar manualul fusese dedicat 
judeţului de baştină.

Gheorghe Martinescu, institutorul în cl. III-a al 
elevului George Bacovia (1882-1883), a lăsat prea puţine urme 
scrise în arhivele vremii pentru a i se face un medalion. Doar 
Gr. Tabacaru, fostul său elev şi coleg de an cu George Bacovia, 
l-a menţionat ca pedagog capabil şi surprinzător de spontan în 
răspunsuri cu proprii şcolari.

Nu se poate spune despre ei, ca despre  Nicolai I. Bibiri, 
că ar fi fost nişte dascăli modeşti, cum a insinuat acelaşi distins 
biograf citat hilar.

Aceştia sunt institutorii elevului viitorului poet George 
Bacovia în anii copilăriei şcolite, încheiată cu următoarea 
situaţie, după examenul de absolvire a şcolii primare, 

consemnată în diploma semnată de directorul ei, Nicolai I. Biberi: cl. I – 8,98 foarte 
atent, foarte silitor; cl. a II-a – 7,92; atent, silitor; cl. a III-a – 8,78; atent, silitor; cl. a 
IV-a – 7,77; atenţiune mare, silinţă îndeajuns. Purtarea: 10, 8, 8, 9 – a variat în fiecare 
clasă. (Anuarele Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 1892-1897; Arhivele 
Naţionale Bucureşti, Fondul Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni Publice, anii 1889-
1894; Sava Ariton, în „Bacăul”, 18 martie 1929).

Reflecţia din primii ani ai copilului şcolar a rămas imprimată poetului „Şi 
noaptea se lasă / Murdară şi goală;/ şi galbeni trecu bolnavi / Copii de şcoală”. 
(Moină, 1904); „C-un zmeu copiii aleargă,/ Copil ca ei, te vezi, / şi plângi… Şi-i 
frig de toamnă…/ şi-i pâclă prin livezi” (Alean, 1904); „Da, plouă… şi sună umil / 
Ca tot ce-i iubire şi ură - / Cu-o muzică tristă, de gură./ Pe-aproape s-aude-un copil.// 
Oh, plânsul tălăngii când plouă!” (Plouă, 1907), „Amorul, hidos ca un satir,/ Copil 
degenerat - / Învineţit, transfigurat, ieri, a murit în delir”. (Proză,1927); „Tu blond 
copil de vise, sfios şi veşnic trist” (Tu ai murit…. Memoriei lui Ştefan Petică, 1911); 
„Toamnă… iar sunt copil, / Prezenţa mea am pierdut-o” (Nervi de toamnă, 1914).

Toate aceste versuri, în care poetul evocă / invocă cuvântul copil, cu excepţia 
poeziei Plouă, datează de dinainte de anii 1900, din vremea şcolarităţii liceene, când 
au fost copiate într-un caiet alcătuit la cumpăna dintre secolele XIX-XX, apărute 
ulterior,în periodice şi în volume separate la date diferite.

Cuvântul şcoală, care face pereche cu cuvântul copil în poezia Moină, 
apare în creaţia bacoviană doar de trei ori. Primele două datează de dinainte de 1900, 
în timp cea de-a treia, substituie cuvântul liceu şi aparţin perioadei de creaţie matură, 
fiind citit viitoarei soţii în 1921, inclusă în caiet olograf din 1924 şi publicată în 1925.

Aşadar este vorba de poeziile Moină (1904), Toamnă (1908) şi Scântei 
galbene (1925), singurele în care se regăseşte cuvântul şcoală.

Trecerea de la vârsta şcolarităţii copilului la aceea a puberului / adolescentului 
se va produce la George Bacovia în mod brusc, ca ruptură, introducând în trăirea / 
spiritualitatea acestuia în formare un adevărat vacarm care va schimba complet felul 
de intrare / recepta a vieţii cotidiene / sociale.

Opera lui poetică rezonează tocmai aceste returnări de planuri / situaţii atipice.
George Bacovia a decedat, împăcat cu sine şi cu lumea, în ziua de 22 mai 

1957, orele 8 a.m., la Bucureşti.
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se mai putea cumva respira, 
când veneau să vizioneze 
aceste expoziții Petru Groza, 
Gheorghiu Dej, Chișinevschi, 
Ana Pauker, alți lideri PCR 
care  căutau popularitatea..  Nu 
lipsea ambasadorul sovietic 
Kaftaradze. Vigilența era 
necesară. Alexandru Solomon 
și Radu Igazsag au realizat 
două documentare despre 
acele vremuri – „Strigăt în 
timpan” (1993) și „Cronică 
de la Zurich”(1996). În paralel amintim că profesorul Vasile 
Robciuc de la Moinești, unde funcționează de ani buni Asociația 
TRISTAN TZARA  a lansat  un frumos DVD „ Musique, meme 
pour les nouveaux DADA”. Este admirabil cum avangarda a 
știut că coaguleze forțe creatoare provenite din diverse etnii – 
români, evrei, unguri, francezi, germani, ș.a.

Boris Marian

De câteva vreme descopăr cu 
uimire că poeţi de care aud prima oară, 
sunt autori cu cinci, şase sau chiar cu 
o bibliografie impresionantă. Cum 
e posibil aşa ceva, când am măcar 
pretenţia că urmăresc atent fenomenul 
literar şi un obiectiv important rămâne 
”noutăţi editoriale”? Şi pare că, paralel 
cu fenomenul de globalizare, există 
un curent de neprovincializare, de 
marginalizare, de o idee centrifugă.

În urmă cu aproximativ cinci 
, şase luni am întâlnit prima oară-
deficienţa mea- numele Kapitza pe o 
carte care, în loc de curriculum, oferea 
o bibliografie suficientă să susţină 
intrarea unui autor în istoria literaturii.

O imaginaţie abundentă se dezlănţuise pe fundalul unei scăzute, 
modeste conştiinţe estetice, alcătuind un parteneriat mai deschis spre 
prolificitate decât spre existenţă. Poezia energică, autentică, fundamentată 
pe trăirea cu sinceritate a unor situaţii limită şi a unor stări de eclipsare a 
umanului. Autorul privilegiază poemul de mari dimensiuni,încât ceea ce 
citim sunt, uneori, doar fragmente din texte de dimensiuni necunoscute.

Poetul Kapitza evocă melancolic copilăria unui ”băiat de Bucureşti”, 
mai mult, de Centru Istoric de pe la Hanul lui Manuc, Curtea Veche şi 
Cafeneaua Domnească, alcătuind un spaţiu sacralizat, echivalent în 
conştiinţa copilului arhetipal, ca şi Humuleştii lui Ion Creangă.

Kapitza nu e primul poet care descoperă ” bucureştismul ”creator şi 
semnificant.

Regretatul Traian T. Coşovei şi-a construit o identitate din mitologia 
Marelui Târg, ca, de altfel şi simboliştii începutului de veac XX. Tema 
literară nu e susţinută de dominante poetice în afară de enigmaticul 
Schwartz, o vedenie de pe la Curtea Veche. Nici atrăgătorul ciclu-prin titlul: 
Epistole Dilibauiste-nu aduce nimic nou. Autorul nu prea are încredere în 
sine, de aici o anume suficienţă şi nevoia de a fi susţinut de nume sonore, 
care îi oferă laudative portrete convenţionale. Impozanta ”bibliografie” 
(care nu e chiar o ”bibliografie”) de la sfârşit e făcută fără rigoare critică, 
cam după ureche. Faptul că autorul a ajuns să-şi tipărescă ”Opera Omnia” 
nu înseamn nimic, dacă nu e susţinută de valoarea poeziei.

Sentimentul concluziv de insatisfacţie nu-l pot abandona chiar dacă 
poeziile individuale sunt frumoase. Inserţia cotidianului în construcţii 
ficţionale posibile dă o notă de particularitate de absorbţie superioară a 
biografiei reale.

Specificul poeziei lui Kapitza ascunde un sens moralizator şi 

Constantin Kapitza-Între biografie reală şi proiecţie imaginară
AŞTEPTARE, Colecţia Opera OMNIA, Poezie Contemporană.Editura Tipo Moldova

relevarea umbrei lui Nichita, în poeme rotunde plăcute la lectură: 
”Viaţa noastră îşi sorbea lumea doar înăuntru /şi când crezusem în 

prăbuşire /
cu îngeri cu tot peste noi, / o chemare de sus / ne-a străbătut liniştea 

fără hotare. // Strigătul era un animal ce încă mai respira / florile deschise 
de apărarea amintirilor, / ca polenul aşezat peste destin. // Durerile 
dispăruseră, ca un pribeag / în urcuşul muntelui, / coagulându-se într-o 
coajă de fiinţă // O singură chemare mai aveam de aşteptat / în pierderea 
timpului grabnic / şi număram lucrurile numindu-le / pentru aducere 
aminte. / (Chemare)”

Poemul merită citat fie şi numai pentru complexitatea penultimului 
vers şi chiar pentru harababura din text şi eludând impresia falsă de dicteu 
automat.

Poemele cu vers clasic evident că sună altfel, dar logica poezie 
rămâne aceeaşi, în versurile împerechiate ca într-o orologie argheziană:

Şi tu să ne cânţi / la focul aprins de cei frânţi / şi pietrele noi puse 
ca legi / erau călcate de toţi acei regi/cu blănuri curgând pe pământ / 
intonând cu graţie ce-i sfânt. // Şi tu mai poţi să   vânezi /

întreaga lume de haos, ce crezi? / Căci vântul, purtător de seminţe 
/ virgine, va răsădi noi fiinţe / şi le vom crede toată stârnirea putinţei/
călcândune uimirea. // Şi tu, amintire purtată de vânt / 

ca praful olarului, aştepţi suflul sfânt/şi astă-seară când ţi le spun / 
erai fenomenul, cuţitul cel bun!/ (Fenomenul)

În afara volumului selectiv apărut în această prestigioasă colecţie, 
în ultimul timp, autorul a mai publicat patru volume: Linişte de ceară (Ed. 
Granada, 2009), Călători fără hartă (Ed. Granada, 2010), Străin lângă vise 
(Ed. Granada, 2011) şi Când erau sălbatici caii (Ed. Betta, 2013).

Autorul nu s-a făcut cunoscut prin colaborările sale în perioade, 
şi a explodat odată cu apariţia primului volum şi poate cu prezentarea 
superlativă pe care i-a făcut-o G.Aştaloş în noiembrie 2011 şi, în parte 
măcar, adevărată.

În relativ scurt timp (peste un deceniu) Constantin Kapitza a publicat 
14 volume - dacă am numărat bine-a apărut în şapte antologii tematice, şi 
s-a bucurat de atenţia unor personalităţi ale culturii actuale: Irina Mavrodin, 
George Astaloş, Mircea Micu, Mihail Grămescu, Boris Marian Mehr, 
Emil Lungeanu, Geo Călugăru, I.C. Ştefan, Florin Costinescu, Florentin 
Popescu, etc.

Din nefericire, nici un susţinător nu este critic literar profesionist, 
în sensul filologic al cuvântului, şi, în afara unor frumoase fraze laudative, 
nu se pot decela nici măcar câteva fraze cu spirit exegetic care să-l 
particularizeze în generaţia `70 postnichitistă şi neafectată de textualism.

Faptul ca a debutat aşa de târziu, incluzând şi etape comprimate, 
acordă poeziei lui Constantin Kapitza, şansa unor posibile deveniri ori 
metamorfoze imprevizibile.

Un bun cercetător al fenomenului avangardist, Igor Mocanu 
a inițiat cu ajutorul Arhivei Naționale de Filme  o  tradiție – ne 
aflăm la a patra ediție a  Festivalului Avangarda revizitată, astfel 
că joi 19 dec. 2013 și sâmbătă 21 dec. 2013 au fost prezentate 
la Cinemateca din str. Eforiei  pelicule edificatoare pentru 
istoria avangardismului. Acțiunea a început din noiembrie și se 
referă la anii 1945-1948, când regimul comunist „a sugrumat 
avangarda” în favoarea realismului proletar-socialist, deși 
avangardiștii erau artiști cu vederi de stânga. Dintre numele 
care au fost evocate în luările de cuvânt și în documentarele  
prezentate se numără – Jules Perahim ( plecat cândva la Paris) 
, Louis Aragon, Elsa Triolet, Iosif Iser ( nu era avangardist) 
, autori- Titina Călugăru, regizorul Alexandru Solomon ( fiul 
poetului Petre Solomon, apropiat prieten al lui Paul Celan) , 
apoi poeții Dolphi Trost, Gherasim Luca, Paul Păun, Gellu 
Naum, Virgil Teodorescu, Sesto Pals, Paul Celan ș.a.Au fost 
expuse și proiectate imagini de la expoziții din 1945-1947, când 

Avangarda revizitată

uimire că poeţi de care aud prima oară, 
sunt autori cu cinci, şase sau chiar cu 
o bibliografie impresionantă. Cum 
e posibil aşa ceva, când am măcar 
pretenţia că urmăresc atent fenomenul 
literar şi un obiectiv important rămâne 
”noutăţi editoriale”? Şi pare că, paralel 
cu fenomenul de globalizare, există 
un curent de neprovincializare, de 
marginalizare, de o idee centrifugă.

, şase luni am întâlnit prima oară-
deficienţa mea- numele Kapitza pe o 
carte care, în loc de curriculum, oferea 
o bibliografie suficientă să susţină 
intrarea unui autor în istoria literaturii.

Aureliu Goci
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Vă rog…

Iertare
Că v-am scris scrisoare
Pe trei petale de-ntuneric
Confuz treceam
Prin trei regate
Vag desprinse dintr-o 
carte
Unde zidirile-s precare
Şi luminile-s primite
Doar la moarte
Dintr-un muc de lumânare.

Iertare
Că n-am scris un cântec
Sau să murmur
Un descântec
La boala lumii 
azi nebune
ce vă are drept cobai
şi vă duce
în genune
agăţaţi doar de-un pai.

Pierdere 

N-aţi văzut femeia aceea 
Cu părul ca smoala
Şi ochii de foc
Cu sânii zvâcnind
Până-n buza dorinţei
Sădind nenoroc?

mi-a fost zână
şi cântec de rouă
în timp depărtat 
când nu simţeam 
decât pornirea
spre ancestralul păcat.

Mă chem eu pe nume
să cred că sunt viu
Şi nu am ars în focul privirii
Din ochii aceia noptatici
Ce alintau zodia naltă
Din zori închinată iubirii. 

Întrebări

Stai acolo ca un ţipăt
Adunat în dreapta nopţii
Şi nu ştii a cui e vina
Că nu te-ai topit în vrajba
Zilelor cu reci amurguri
Ce ţi-a pus mirarea-n cuget
Ca un steag uscat, bicisnic.

Şi te-ntrebi 
Şi azi şi mâine 
Cum o să te întrebi mereu 
Cine sunt
Şi vin de unde
Şi de ce mă cheamă: Eu.

POEZIE

 Elena Andreea Ion IOAN MITITELU Victor Michail StigniTeanu
SOMNUL TĂU

Miroşi a somn iubită,
Şi te-am legănat
Când ai adormit
Pe un ochi de stea
Şi capul ţi l-ai pus
Pe un fir de ederă
Ca să-ţi fie
Somnul verde.
Şi când te vei trezi
Pe o aripă de ciocârlie
Luată dintr-un vârf de cer,
Vei lăsa o urmă de buză
Pe un fir din părul tău
Şi el îmi va aminti
Odată cu începutul
Mirosul somnului tău.

DESPRE ORHIDEE

Duminică seara orhideele mele au petale
Ca nişte urechi de liliac,
Iar în tulpinele lor se produc fenomene 
astrale
Prinse cu semn dintr-un ascuns zodiac.
De luni, mugurii într-o stare solară înfloresc
Cu ochi de pisică sălbatică
Şi-apoi, o să-mi se pară firesc,
Ca să-i pot încadra într-o nouă stare 
botanică.
Restul zilelor, chiar până vineri,
Florile par să miroasă a sărbători
Şi se adună-n ciudate buchete cu gineri
Pentru mirese albite de prea multe ninsori.
Numai sâmbăta orhideele mele pulsează,
La pieptul de fete cu urme de sâni care să 
semene
Cu umbre dorite care acum vegetează
Pe ţărmul păzit de maluri şi cremene.
...........................................................
Orhideele mele le-am moştenit
Dintr-o seară unde săptămâna se repetă la 
infinit.

TE-AM CĂUTAT

Te-am căutat, tată, 
Şi nu te-am găsit la început
Nici în casa veche cu albul cerdacului,
Nici în vântul mirositor
Al începutului de primăvară,
Şi nici prin ramurile plopilor
Din care ţi-ai făcut învelitoare de strană.
Nu te-am găsit nici prin pârâul secat
De atâta cânepă lăsată la muiat
Şi nici prin porumbul verde înfoiat
Cu miros de lapte de vară.
Te-am găsit însă, mai târziu,
Pe colinele blânde ale unui sat oltenesc,
Cuibărit la un capăt de drum,
Podit cu iarbă sălbăticită
De atâta necălcare.
Acolo îţi aveai ochii
Parcă la înălţimea brazilor
Sădiţi de tine
Şi-n vârful dealurilor copilăriei tale,
Erai lângă un gând adunat şi în mine
Cu amintirile florilor de salcâm
Uitate la urechile iubirilor tale.

Vânt de primăvară
 
Adie vânt de primăvară
amorţit, printre primele 
frunze,
plăpânde,
din ochii mei,
abia crăpaţi.
Îmi decojeşte scoarţa,
aşteptarea.
O suliţă din soarele îngălbenit
îmi ucide răsuflarea
din primul gând,
însângerat,
alergând agale,
răsucită,
printre aceiaşi munţi.
 
Am furat primăvara
din ochii tăi
ca să te văd,
să mă vezi,
să ne privim miraţi
că încă nu ne-am văzut
şi n-am simţit miros
de verde crud,
n-am auzit şuierând
 
acelaşi cântec de vânt...
  

Se mai aud...
 
Se mai vede o lumină la capăt de drum.
Farul uitat mai pâlpâie singuratic
în noaptea albă, bătută de soarele
înroşit ca macul din câmpie,
bătut de vântul primăverii încremenite
în suflarea-mi parcă vie.
 
Se mai simte o umbră zbârcită,
răsturnată prin cenuşa abstractă
a copacilor din pădurea înţepenită,
împodobită cu haina timpului nemuritor
 
dintre viaţă şi moarte
 
Se mai aud şoaptele aceluaşi bătut din 
palme
când rădeai ascunzându-te prin nopate.
Îţi rostogoloşti glasul în timp
ca o nălucă din ce în ce mai slabă,
venind... plecând...
ca întâia dată.
 
Mi-e sufletul aceeaşi floare de primăvară
când bate clopotul în dungă
şi visul îmi alungă
 
peste munţi!
 

 Suspin
 
Mi-am pus lacrima în roua dimineţii.
În firele de iarbă am croşetat
un şir adânc de boabe, fără margini,
un colier de pietre din cristal.
 
Am aruncat un văl de ziuă peste ele
ca tu să vezi pe unde mi-au rămas
ochii dulci ce te-au privit aievea,
dar n-ai văzut că au căutat
pasul tău rătăcitor prin crânguri,
în respirul primăverii crude
 
care ne-a chemat... 
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jos, de teamă să nu o înlocuiesc cu inima mea. Fiindcă eu aş putea trăi şi 
fără inima mea. Am făcut-o de atâtea ori, dar tu nu şti.

 Tot ce vreau este să fiu mai înaltă decât munţii aceia. Ştii, atunci şi 
ferestrele ar fi mai înalte, cărţile ar fi mai mari, iar epilogurile s-ar întinde 
pe mai multe pagini. Însă nici asta nu ar fi o soluţie, dacă aş fi mai înaltă 
decât munţii aceia, ce-ar face marea? Şi tu ştii ce dor îmi este mereu de 
mare, poate că nu mi s-ar mai părea albastră, poate că nici n-ar mai fi, poate 
că valurile s-ar opri înainte de a-mi atinge gleznele, sau poate că scoicile 
s-ar încurca între degetele mele, iar când pielea mea s-ar usca şi ar redeveni 
albă, n-ar înţelege ce caută ele acolo. 

Aşa că vezi, nu ştiu ce să fac cu munţii aceia. Acum nu mai par aşa 
mari, doar extrem de vizibili şi le aud pietrele...se prăvălesc prin sângele 
meu şi nu ştiu unde ajung, fiindcă nu le aud căzând pe podea. Ah, sunt plină 
de pietre, nici nu ştiu pe unde mi-e inima, iar munţii sunt în faţa mea, nici 
nu mă mir că tu nu eşti aici. Dar m-am mirat, când în locul tău, a început 
să crească încet câte un munte în faţa mea, când a început să cadă câte o 
piatră în mine. 

Cu timpul m-am scuturat de mirare şi am încercat să adun pietrele 
din mine, să mă îndepărtez de munţi, crezând că astfel se îndepărtează 
ei de mine, desigur, niciodată nu am adunat toate pietrele, deşi puteam, 
întotdeauna am mai lăsat câte una, două, aproape de inimă, chiar dacă 
lovirea de ele, îi redeschidea rănile, uneori, o sacrificam, pentru că nu 
puteam să adun toate pietrele care-mi aminteau de lipsa ta, de toate pietrele 
care căzuseră din locul care ar fi trebuit să fie al tău.

În locul acela, acum sunt munţii şi chiar dacă ai fi şi tu acum, nu te-
aş putea vedea, atât de înalţi îmi par în seara aceasta. Şi tu îmi pari cel mai 
înalt dintre ei.

Şi nu, nu am suficientă credinţă ca să-i mut din loc şi ţi-am zis, nu 
vreau să-i mut, mi-e frică de faptul că dacă i-aş muta, inima mea ar începe 
să alerge în urma lor, după tine. Tot ce vreau este suficientă putere cât să 
ocolesc pietrele. Iar cele care au mai rămas, să le adun şi să le las la malul 
unui râu, sigur vor veni copii să se joace cu ele, pentru că ştiu că râul sigur 
ar curăţa orice urmă de inimă de pe ele.

Şi poate că ocolind într-una pietrele ce cad, într-o zi nu vor mai fi nici 
munţii. Şi poate atunci tu ne mai fiind munte, vei redeveni om, pentru mine.

   În seara aceasta cred că trebuie să adorm cu munţii în faţa mea, aşa 
cum sunt. Nu-ţi spun că mâine am să îmi iau inima în mâini şi am să caut 
soarele, mâine am să stau într-un hamac, în hamacul cu soare care era în 
luna iulie, în speranţa că, fiind mai sus, pietrele nu mă pot ajunge.

Iar dacă munţii vor fi mâine prea înalţi pentru mine, ştiu sigur că nu 
pot fi mai înalţi decât Dumnezeu.

  Se spune că un om dacă ar crede în Dumnezeu  ar poate muta 
munţii, iar dacă ar mai fi şi înţelept, i-ar lăsa acolo fiindcă nu l-ar încurca 
nici un pic. 

Când eram mică îmi aminteam mereu citatul respectiv din Biblie şi 
încercam să-mi imaginez cum aş putea să mut, doar privind, un munte, să 
se ridice şi apoi să se trântească obosit la câţiva metri distanţă. Acum nu, 
acum nu aş vrea să-i mai mut, acum vreau să-i las acolo, dar să nu mai fie 
atât de înalţi...

Ai habar ce înalţi sunt munţii uneori, în unele zile? Atât de înalţi 
încât uneori nu pot vedea soarele şi tu ştii cât iubesc eu, soarele.

Sunt unele seri, când îţi aminteşti că dimineaţa, soarele era pe cer, iar 
acum când vrei să priveşti apusul, munţii dintr-o dată sunt mai înalţi şi sunt 
mai aproape, mai aproape de fereastra ta, de mirarea ta, de însingurarea ta 
care-ţi dădea pace, sau cel puţin linişte, iar acum ei vin şi strigă: „Suntem 
aici. Lângă fereastra ta, lângă mirarea ta, lângă însingurarea ta.” Îi văd, îi 
înţeleg şi îi simt. Şi odată cu ei, nu mai văd nici apusul, nu mă mai înţeleg 
nici pe mine, nu mai simt nici liniştea. De ce? Să fie de vină ei? Sau eu 
pentru că rămân în faţa lor, consternată, în loc să trag perdeaua, pentru a 
nu-i mai vedea, să iau o carte, pentru a nu-i mai înţelege, să ating pereţii, 
pentru a nu-i mai simţi pe ei? Ştii...ei tot acolo rămân. Perdeaua e atât 
de subţire încât dimineaţa devine transparentă, cartea până la urmă are un 
epilog, iar pereţii, ei mereu se simt la fel, fie că sunt eu şi munţii de-afară, 
fie că sunt doar eu şi însingurarea mea, sau mai este şi altcineva.

Ştii, ştii prea bine că noaptea nu se vede nimic în jur fără lumină şi 
totuşi dacă ai ştii că sunt nopţi în care văd munţii, îi văd tăcând, aşteptând 
şi parcă nici nu pot fi mai aproape de mine de-atât.

Sunt dimineţi când mă trezesc şi încă nu-mi amintesc de munţi, iar 
când mă ridic din pat, ei par totuşi departe, învăluiţi în ceaţă şi pare totul 
bine, soarele se poate ridica şi el...dar de la oră la oră cade câte o piatră de 
pe ei şi ajunge la mine, până când în faţa atâtor pietre, rămân blocată şi nu 
mai ajung la gânduri, ca şi când ele sunt de partea cealaltă şi le văd cum 
se rănesc în încercarea lor de a ajunge la mine şi până când ajung, până 
când le apuc cu mintea, deja sunt sfărâmate, până când în faţa atâtor atâtor 
pietre, rămâne blocat sângele şi nu mai ajunge la inimă, ca şi când inima 
este de partea cealaltă şi nici nu o mai vede sângele meu şi nici eu nu o văd, 
se retrage tot mai mult, fiindcă-i deja rănită, deja cunoaşte toate pietrele, a 
călcat pe ele de atâtea ori încât mă mir cum nu a murit deja, fiindcă nimeni 
nu a ridicat-o de jos când a ajuns pe partea noastră. Nici eu, nici tu. Eu, 
pentru că am sperat că o ridici tu, tu, fiindcă n-ai văzut niciun munte, nicio 
piatră, nicio inimă.

Eu nu vreau să distrug munţii, nu vreau să-i mut, nu vreau să-ţi 
rănească inima, pietrele lor, fiindcă nu aş putea să merg şi să ţi-o ridic de 

Când munţii sunt prea înalţi...
Iulia Maria Iosif

Arheologii români au făcut o descoperire de senzaţie în judeţul 
Hunedoara! Aici a fost descoperit un oraş imens, cel mai vechi din 
Transilvania, şi chiar mai vechi decât piramidele egiptene!

De cele mai multe ori, arheologii români au ocazia de a descoperi 
istoria României, ascunsă sub 
straturi de pământ, doar când 
autorităţile vor să mai construiască 
una-alta. E şi cazul celui mai vechi 
oraş din Transilvania, ridicat pe la 
anul 4.200 î.Hr, înainte să apară 
piramidele din Egipt (2.630 - 2.611 
î.Hr.). Aşezarea a fost descoperită 
în timp ce muncitorii săpau pentru 
amenajarea autostrăzii Sibiu- 
Nădlac. 

DESCOPERIRE FABULOASĂ, 
la Hundeoara! 

Ce s-a găsit sub pământ te va 
pune pe gânduri!

Se întinde pe 100 de hectare
Situl aflat în Turdaş, Hunedoara, se întinde pe 100 de hectare, are 

fortificaţii, cartiere, iar printre ruine au fost găsite multe vase şi statuete 
valoroase. “Un sistem de apărare din acea vreme, pe o aşa mare suprafaţă, 
nu s-a putut cerceta în Europa: costă foarte mult. Noi am avut această 
şansă datorită autostrăzii”, a declarat Sabin Adrian Luca, coordonatorul 
cercetărilor. 

Scrieri de 7.000 de ani în aceeaşi zonă
Civilizaţiei Turdaş îi aparţine şi cea mai veche scriere din lume 

(aproximativ 7.000 de ani). Este vorba despre celebrele tăbliţe de lut 
(foto) descoperite, în anul 1961, la Tărtăria, localitate situată între Alba 
Iulia şi Orăştie. Acestea sunt inscripţionate cu semne asemănătoare cu cele 
ale scrierii sumeriene, dar cu cel puţin o mie de ani mai vechi decât orice 
alfabet. Scrierea a rămas, deocamdată, nedescifrată.
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Traducere şi glosă de IOAN DUMITRU DENCIU

Sfinţii au fiecare o căsuţă de-a lungul ţărmului, cu un balcon care dă spre ocean, şi acel ocean e 
Dumnezeu. Vara, când este cald, pentru a se răcori ei se scufundă în apele proaspete, şi acele ape sunt 
Dumnezeu. 

La vestea că va sosi curând un sfânt nou, numaidecât se construieşte o căsuţă alături de celelalte. Ele 
formează astfel un foarte lung şir pe malul mării. Spaţiul nu lipseşte, desigur.

Şi Sfântul Gancillo, cum ajunse la post după numire, îşi găsi căsuţa gata, la fel ca celelalte, cu 
mobilă, rufărie, vase de bucătărie, câteva cărţi bune şi tot ce mai era necesar. Exista şi, atârnat pe perete, o 
graţioasă alungătoare de muşte, căci în zonă vieţuiau destule muşte, nu tocmai supărătoare totuşi.

Gancillo nu era un sfânt vestit, trăise umil ca ţăran şi numai după moartea sa cineva, gândindu-se la 
el, îşi dăduse seama de harul care umplea pe acel om, iradiind în jur cel puţin trei-patru metri. Şi parohul, 
fără prea mare încredere în adevăr, făcuse primii paşi pentru procedura de beatificare. De atunci trecuseră 
aproape două sute de ani.

Dar în adâncul sân al Bisericii, cătinel-cătinel, procesul merse înainte. Episcopi şi papi mureau 
unul după altul şi se înscăunau alţii noi, şi cu toate acestea dosarul lui Gancillo trecea ca de la sine din 
oficiu în oficiu, tot mai sus, mereu mai sus. Un suflu de graţie rămăsese în chip misterios agăţat de acele 
hârţoage decolorate şi nu exista prelat care, mânuindu-le, să nu fie atins de el. Asta explică de ce treaba nu 
fusese lăsată baltă. Până când într-o dimineaţă imaginea ţăranului, înconjurată de o brână de raze de aur, fu 
urcată în bazilica San Pietro la mare înălţime şi, dedesubt, Sfântul Părinte însuşi intonă psalmul de glorie, 
ridicându-l pe Gancillo la maiestatea sacră a altarelor. 

În satul său se făcu mare sărbătoare şi un cercetător al istoriei locale crezu că a putut să identifice casa 
unde Gancillo se născuse, trăise şi murise, casă care a fost transformată într-un soi de muzeu rustic. Însă, 
cum nimeni nu-şi mai amintea de el şi toate rudele lui dispăruseră, popularitatea noului sfânt dură foarte 
puţine zile. Dintr-o vreme pierdută de amintire, în acel sat era venerat drept patron un alt sfânt, Marcolino, 
la a cărui statuie, cu faimă vindecătoare, alergau s-o sărute pelerini şi din ţinuturi îndepărtate. Chiar alături 
de somptuoasa capelă a Sfântului Marcolino, mişunând de ex voto-uri şi lumini, a fost construit noul altar, 
al lui Gancillo. Dar cine îi dădea atenţie? Cine îngenunchea acolo să se roage? Era o figură aşa de palidă, 
după două sute de ani! Nu avea nimic care să lovească imaginaţia.

Oricum, Gancillo, care nu şi-ar fi închipuit niciodată atâta cinste, se instală în căsuţa sa şi, aşezat la 
soare pe balcon, contemplă cu beatitudine oceanul ce respira liniştit şi puternic.

Numai că în dimineaţa următoare, sculat devreme, văzu un poştaş în uniformă, sosit pe bicicletă, 
intrând în căsuţa vecină şi purtând un pachet mare; şi apoi trecând la casa de alături pentru a lăsa alt pachet; 
şi aşa la toate celelalte, până când Gancillo îl pierdu din vedere. Însă lui nu-i aduse nimic.

Faptul repetându-se şi în zilele ce au urmat, Gancillo, curios, făcu semn factorului să se apropie şi 
îl întrebă: «Scuzaţi-mă, dar ce duceţi în fiecare dimineaţă colegilor mei şi mie nu-mi aduceţi?» «Poşta» 
răspunse insul scoţându-şi respectuos şapca «fiindcă eu sunt poştaşul». 

«Ce poştă? Cine o trimite?» La care poştaşul surâse şi făcu un gest ca pentru a arăta pe cei din partea 
cealaltă, de dincolo, din vechea lume. 

«Petiţii?» mai întrebă Gancillo care începuse să priceapă. «Petiţii, da, rugăminţi, cereri de tot felul» 
zise factorul cu ton indiferent, ca şi cum ar fi fost nişte inepţii şi spre a nu-l necăji pe noul sfânt. 

«Şi în fiecare zi sosesc atâtea?»
Poştaşul ar fi vrut să spună că acela era mai degrabă un sezon slab şi că în zilele de vârf veneau de 

zece-douăzeci de ori mai multe. Dar, gândindu-se că lui Gancillo i-ar face rău, ieşi din încurcătură cu un: 
«Păi, după caz, depinde». Şi găsi un pretext pentru a o şterge. 

Fapt e că Sfântului Gancillo nimeni nu i se adresa. De parcă nici n-ar fi existat. Nici o scrisoare, 
nici un bilet, nici măcar o ilustrată nu-i sosea. Şi el, văzând în fiecare dimineaţă acele plicuri către colegi, 
nu c-ar fi fost invidios, căci de sentimente urâte nu era capabil, dar se simţea mâhnit, aproape cuprins de 
remuşcarea că stătea acolo fără să facă nimic, în timp ce alţii nu pridideau să soluţioneze o grămadă de 
probleme. Pe scurt, avea impresia că mânca pâinea de pomană, pe spatele altora (o pâine specială, mai bună 
decât a simplilor fericiţi). 

Această suferinţă îl împinse într-o zi să iscodească în preajma unei căsuţe nu prea îndepărtate, de 
unde se auzea un curios ţăcănit. 

«Dar pofteşte înăuntru, dragă, fotoliul de colo e destul de comod. Scuză-mă că trebuie mai întâi să 
aranjez un lucruşor. Vin repede» îi zise prietenos colegul. Şi trecu în camera alăturată unde, cu o iuţeală 
stupefiantă, dictă unui stenograf o duzină de scrisori şi diverse ordine de serviciu, pe care secretarul se grăbi 
să le bată la maşină. După care se întoarse la Gancillo: «Ei, dragul meu, fără o minimă organizare ar fi o 
muncă serioasă, la câtă corespondenţă soseşte. Dacă abia ai venit de dincolo, hai să-ţi arăt noul meu fişier 
electronic, cu fişe perforate». 

A fost într-adevăr foarte amabil.
Desigur, nu de fişe perforate avea nevoie Gancillo care se înapoie la căsuţa sa mohorât. Cugeta: «E 

posibil ca nimeni să nu aibă nevoie de mine? Fireşte că aş putea fi folositor. Dacă, de exemplu, aş face o 
mică minune spre a atrage atenţia?» 

Zis şi făcut. Îi dădu prin minte să facă să se mişte ochii de la portretul său din biserica satului natal. 
În faţa altarului Sfântului Gancillo nu se afla mai niciodată cineva, însă atunci din întâmplare trecu pe acolo 
Memo Tancia, prostul satului, care văzu portretul rotindu-şi ochii şi se apucă să strige a minune.

Simultan, cu fulgerătoarea viteză îngăduită lor de poziţia socială, doi-trei sfinţi se prezentară la 
Gancillo şi cu multă bunătate îl sfătuiră să înceteze: nu că ar fi ceva rău în ce făptuia, dar acel tip de 
miracole, din pricina frivolităţii lor, nu era prea plăcut în loc înalt. O spuneau fără umbră de maliţie; însă 
era posibil ca tocmai acel ultim venit să croiască aşa, cu dezinvoltură, minuni care pe ei îi costau eforturi 
groaznice?

Sfântul Gancillo încetă fireşte şi jos în sat lumea ce alergase la strigătele prostului examină portretul 
şi nu găsi nimic anormal. De aceea oamenii plecară dezamăgiţi şi puţin lipsi ca Memo Tancia să capete o 
ciomăgeală bună.

Sfintii,
Dino Buzzati

Atunci Gancillo se gândi să le recâştige 
atenţia cu o minune mai mică şi mai poetică. Făcu 
să crească un frumos trandafir din piatra vechiului 
său mormânt, care fusese reamenajat pentru 
beatificare dar acum era din nou în paragină. Însă 
destinul nu-l ajută să se facă înţeles. Capelanul 
cimitirului, văzând întâmplarea, se năpusti la gropar 
şi îl luă la rost. «Măcar la mormântul Sfântului 
Gancillo puteai să fii atent. E o ruşine, leneşule! Am 
trecut adineaori pe acolo şi l-am văzut acoperit de 
buruieni.» Şi groparul se grăbi să smulgă plăntuţa 
de trandafir.

Spre a fi mai sigur de reuşită, Gancillo 
recurse la cel mai tradiţional dintre miracole. A 
redat vederea primului orb care nimeri la altarul 
său.

Nici de data asta nu-i merse bine. Deoarece 
nimănui nu-i veni să creadă că minunea era opera 
lui Gancillo, toţi o atribuiră Sfântului Marcolino, 
care avea altarul chiar alături. Ba încă, aşa de mare 
a fost entuziasmul, încât au luat în spate statuia lui 
Marcolino, ce cântărea multe chintale, şi au purtat-o 
în procesiune pe străzile satului, în sunet de clopote. 
Iar altarul Sfântului Gancillo a rămas mai uitat şi 
mai pustiu ca niciodată. 

În această situaţie Gancillo îşi zise: mai bine 
să mă resemnez; se vede treaba că niciunul nu vrea 
să-şi aducă aminte de mine. Şi se aşeză din nou pe 
balcon să privească oceanul, care în fond era o mare 
uşurare.

Şedea contemplând pierdut valurile, când 
auzi bătându-se în poartă: Cioc cioc! Se duse să 
deschidă. Era nimeni altul decât Marcolino în 
persoană, ce venea să se justifice.

Marcolino, un zdrahon exuberant şi plin de 
veselie. Spuse: «Ce să-i faci, dragul meu Gancillo? 
Nu sunt eu de vină. Am venit, ştii, fiindcă n-aş vrea 
să crezi uneori că...» 

«Ţi se pare asta?» făcu Gancillo, foarte 
consolat de vizita aceea, râzând şi el.

«Vezi tu?» mai zise Marcolino. «Eu sunt 
un tip cam aiurea, şi totuşi ăia mă asediază de 
dimineaţă până seara. Tu eşti mult mai sfânt ca 
mine, şi te neglijează. Trebuie să ai răbdare, frate, 
cu lumea asta câinească.» Şi-i dădea lui Gancillo 
afectuoase bătăi pe spate.

«Dar de ce nu intri? Curând va fi întuneric 
şi începe să fie frig; am putea aprinde focul şi cina 
împreună.»

«Cu plăcere, cu foarte mare plăcere» 
răspunse Marcolino. 

Intrară, tăiară câteva lemne şi aprinseră 
focul, cu oarecare dificultate, căci lemnele erau 
încă ude. Însă, suflând-suflând, reuşiră să înalţe o 
flăcăruie frumoasă. Atunci Gancillo puse deasupra 
focului oala plină cu apă pentru supă şi, aşteptând 
să fiarbă, se aşezară amândoi pe bancă, încălzindu-
şi genunchii şi sporovăind prieteneşte. Din horn 
începu să iasă un subţire fuior de fum, şi acel fum 
era şi el Dumnezeu.

Glosă 

Numele din această povestire sunt 
semnificative: 

Gancillo vine de la gancio „cârlig”, cuvânt 
italian foarte important, deoarece a dat noţiunea 
fundamentală „a agăţa” (agganciare) şi a pătruns 
până şi în limbajul tehnic: furca telefonului, 
dispozitivul de tracţiune / cuplare în automobilistică, 
aeronautică... Sfântul acesta e deci un cârcel, un 
Agăţilă! Cât despre colegul şi concurentul său 
Marcolino, el este un San Marco mai mititel, un 
Mărculeţ? (Buzzati era din regiunea veneţiană. Iar 
la Milano a locuit în Piaţa S. Marco.)

În ceea ce priveşte pe Memo Tancia, prostul 
satului, notez: prenumele lui se raportează la 
memorie – şi să se observe că scriitorul nu-i zice 
Mim(m)o, cum i-ar fi fost mai la îndemână, fiindcă 
ar fi implicat mimarea, simularea. Numele, în 
schimb, trimite la cuvântul popular italian tanca 
„ţarc, ocol de vite”.
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După ghioceii oferiţi de G.A.N au urmat lalelele roşii oferite 
de Lili Goia. Aşa a  început primăvara cenaclului în acest an, în 
această nouă locaţie...Şi, nu zadarnic locul întâlnirilor noastre 
se tot schimbă. Probabil, în ton cu propriile căutări, redefiniri, 
destinul ne aduce în faţa acestor modificări locative ca o măsură 
de protecţie(?!). Totuşi...De această dată, schimbarea s-a produs 
numai dintr-o încăpere în alta. S-a petrecut, de fapt, la începutul 
anului şi, în sfârşit, pare că ne-am acomodat în noul spaţiu destinat. 
Se poate bea o cafea caldă în ritmuri prozo-poetice...Martie a fost 
...aproape integral, o lună splendidă din toate punctele de vedere, 
exceptând finalul care a adus o undă de întristare în inimile noastre.
(voi specifica la final despre ce întristare vorbesc). Prima întâlnire 
din martie a fost dedicată aniversării zilei de naştere a colegei 
noastre Elena Stroe-Otavă, căreia îi mai spunem încă o dată ,,La 
mulţi ani!,,. Au citit, în arome de co(n)feturi, Diana Popa şi Janina 
Vadislav texte cu acceaşi temă:înmormântarea, sau, pregătirea 
pentru acest eveniment.De dimensiunea unei pastile proza Dianei 
Popa ,,Înmormântarea,, -  trebuie re-gândită, rescrisă.  O temă 
mare expediată grabnic.  Care a fost mesajul, a fost curios Gheorghe 
Andrei Neagu să afle, pentru că, în afara unei relatări, literare, fără 
discuţie, textul nu transmite nimic altceva.  La polul opus,  Janina 
Vadislav a citit o mega-proză-scurtă – Pasărea Dodo - uimind prin 
final. Scrisă ireproşabil(autoarea a recunoscut că, după publicare a 
revenit asupra textului, îmbunătăţindu-l) ,,Pasărea Dodo,, e o proză 
de atmosferă, stil în care Janina excelează. N-am putut să nu remarc  
textul pe care l-am regăsit publicat în paginile revistei Oglinda cu 
vreo doi ani în urmă. N-am putut să nu subliniez uimitorul final 
în care muribundu-l invocă sprijinul tutoror sfinţilor, or abundenţa 
metaforică a descrierii personajelor sale. Redare cinematografică, 
imagine după imagine, proza a captat, aşa cum a subliniat şi 
Elena Stroe-Otavă. Lili Goia face un adevărat laudaţio, în care 
meritele prozei şi calităţile autoarei sunt indisolubile. De departe 
stilul autoarei este unul personalizat,  făcând-o recognoscibilă 
între autorii vrânceni, prin  modul de exprimare. Despre cel de-al 
doilea text citit de Janina ,,Papesa Ana sau anul calului,,- s-au 
spus tot lucruri bune, Gheorghe Andrei Neagu remarcă detaşarea 
autoarei de ambiguităţile de altădată. Dialogul e punctul forte al 
prozei, creionând personajele prin acest procedeu stilistic. Dana 
Ţolea, la următoarea noastră întâlnire de lecură a reorganizat 
lumea protopiticimii adăugând şi clarificând prin  schiţe şi desene, 
prezentându-ne lumea misterioasă a protopiticimii în nuanţe şi lumini 
noi. Secvenţial: La picul crăcănat;Sărbătoarea melcului;Legenda 
gemenilor. Pertinentă sau impertinentă întrebarea,,cărui segment 
de vârstă se adresează?,,- textele propuse de Dana Ţolea nu-şi 
aleg cititorul în fucţie de vârstă, ci mai curând după compatibilităţi 
de lectură, după percepţie afectivă. Cred că, Petrache Plopeanu 
a fost unul din ascultătorii prinşi de lectură, impactul oferindu-i şi 
oferindu-ne următoarea  justificare:,,am ascultat anul trecut fel de 
fel de textuleţe naive şi naiv-amuzante, nepublicabile ale danei 
Ţolea. Acum,azi, Dana Ţolea a prezentat un text bun,  care nu se 
adresează copiilor. Este un text serios şi frumos însoţit de desene 
şi schiţe, în care nu trebuie să găsim mesaj. Prezintă o strălucire 
a unei lumi pe care o crează. Este o cosmogonie, dar, atenţie, 
personajele trebuie să se dezvolte într-o acţiune.,, Au subscris 
la opinia poetului Petrache Plopeanu şi Elena Stroe-Otavă, Ioan 
Dumitru Denciu(venind cu noi sugestii), Ionel Mony Constabtin. 
Cât despre puterea somniferică  a textului, rămâne de văzut. Cine 
ştie, asupra copiilor poate avea acest efect, cum a spus Gheorghe 
Andrei Neagu, dar...asupra adulţilor?! Elena Stroe-Otavă, tot mai 
mult poetă decât prozatoare, a citit câteva din noile ei încercări: 
Izvorul, Pădurea, Scoruş. Depăşind perioada surprizei, Elena nu 
a mai surprins la fel de intens cu aceste poeme aşa cum au reuşit  
Joimăriţele şi altele prezentate în cenaclu...Poezie de atmosferă, 
dintr-un ciclu vast, încadrate într-un volum de serie,  poemele vor 
plăcea mai mult atunci când vor fi citite în liniştea şi starea necesare 
lecturii de acest gen. Personal o felicit şi-i doresc să-şi finalizeze 
visul. Petrache Plopeanu, cu Sonet1, Sonet2 Sonet3 şi Sonet4, 
ca de obicei ne-a captat toată atenţie, creînd, prin lectură, prin 
consistenţa şi esenţa textului  încă o dată starea, atmosfera, bucuria 

CRONICA LUNII MARTIE
ÎN CĂUTAREA LOCULUI SORTIT

specifice poeziei de înaltă calitate. 
Dacă poezia Elenei Otavă te trimite 
direct în visare, sonetele lui Petrache 
Plopeanu te ciupesc de suflet, te ţin 
treaz, invintându-te la implicare. ,, 
Nu pot trece indiferent pe lângă un 
asemenea text – are profunzimi, 
schimbă registrele şi le schimbă bine, 
frumos, are imagini formidabile ,, -  a 
spus Gheorghe Andrei Neagu. Nina 
Plopeanu a vrut să ne surprindă 
cu o proză a la maniere...şi a citit 
,,Ventilatorul şi păunii albi,,. Proză 
simbolistică, acţiunea petrecându-se  
într-o mină atemporală, cu personaje 
palpabile dar misterioase, unde ventilatorul are un rol important, 
proza Elenei Nina Plopeanu trimite la visare, cum a precizat Elena 
Otavă. Dacă mai trebuia tensiune, fior, şoc? ...cine ştie, domnii 
scriitori sunt  mai greu impresinabili,  noi, d(o)amele suntem mai 
...impresonaibile? Să zicem. Personal, ofer ELenei Nina Plopeanu 
un mare DA, o bilă albă...Gheorghe Sucoverschi a citit câteva 
poeme:Blestem, Beţiva, Firul lacrimii, Fulguraţii, Ezoterică. 
Poeta Constaţa Cornilă îl asigură pe autor că are stilul său propriu, 
recunoscându-l de departe. Poezia ,,Blestem,, este foarte reuşită.
Şi dacă poeta este ,,suavă,, în exprimare, Gan n.-are îngăduinţă, 
taxându-i scăderile şi nereuşitele cu duritate, ferm:,,nu mai ai 
mirajul poetic cu care ne-ai obişnuit. Ai expresii minunate, dar nu-i 
de-ajuns. Tu poţi mai mult.,,Cu sugestii pe text, Ştefania Oproesci şi 
Elena Otavă dau câteva sugestii autorului. Mai lucrează, ai imagini 
frumoase, pot fi salvate, au fost îndemnurile. Constanţa Cornilă 
a recitat două din poeziile ei,,Urechea se încruntă,, şi ,,Eu nu 
mai exist,,. Fără comentarii. Luna martie s-a încheiat cu un eseu 
filosofic citit de GAN:,, Tribulaţii paseiste,,.Înainte de a reda sumar 
opiniile colegilor de cenaclu, datorez explicaţii gestului meu (im)-
pertinent de a-l opri pe lector din citire: am surprins comentarii(şi 
hlizeli) neprincipiale vizavi de text. Politicos am cerut întreruperea 
lecturii. În fine...Autorul a auzit tot ce ar fi trebuit să audă.Publicarea 
sau nepublicarea textului e o decizie care-i va aparţine. Spuneam 
despre finele lunii care a îndoliat doi dintre colaboratorii noştri de 
suflet,  pe  Teodora Fîntînaru şi pe Stănică Budeanu,  pe care-i 
asigurăm de toată compasiunea noastră.

EVENIMENTE:
La mijlocul lunii martie au avut loc trei lansări de carte:prima, 

,,Identităţi critice,, - semnată Ana Maria Cornilă Norocea, 
discipolul regretatului critic Mircea Dinutz. Cartea a fost prezentată 
de scriitorul Ioan Culiţă Uşurelu, care situează cartea şi stilul 
autoarei între cel al lui  Perpessicius şi Manolescu(afirmaţia 
aparţine scriitorului Ioan Culiţă Uşurelu);Despre volum au mai vorbit 
scriitorii Gheoghe Andrei Neagu şi Ioan Dumitru Denciu. Discursul 
de încheiere al autoarei, deconspiraţia identităţii sale(identităţilor 
aş spune) a creionat un portret de autor serios, sigur pe sine, sigur 
pe visurile şi destunul său.despre Ana Maria Cornilă în postura 
criticului în devenire absolută se va(mai) auzi, este  faţeta sa 
definitorie la care ,,şlefuieşte,, temeinic.La eveniment au participat 
elevi şi profesori, membri ai cenaclului Duiliu Zamfirescu.Dintre 
colegele de cancelarie ale autoarei, amintesc pe  dna prof.Silvia 
Livia Marcu şi pe dna prof.Ana Piţu care au ţinut să o felicite pe 
autoare pentru reuşită, exprimându-şi felicitările public, în alese 
discursuri.

Apoi, a urmat o dublă lansare, cartea de versuri Cafeneau 
rondelurilor semnată de Gheorghe Sucoverschi – volum 
prezentat de prefaţatorul ei, Elena Stroe-Otavă şi,  cea a anuarului 
LSR/filiala Vrancea – Dodekatheon – volum colectiv, coordonat 
de Mariana Vicky Vârtosu. Cei doisprezece semnatari ai anuarului, 
Adelina Cristiana Bălan, Marina Raluca Baciu, Ion Croitoru, 
Gheorghe Stroia,Constanţa Cornilă, Ion Micheci(prezent spiritual)
Dumitru K.Negoiţă, Diana Flavia Sava, Elena Stroe-Otavă, Vasile 
Buruiană, Fănică-Voinea Ene şi Mariana Vicky Vârtosu au fost 
susţinuţi şi aplaudaţi de colegii de cenaclu şi mulţi alţi focşăneni. 
Editorul Gheorghe Stroia a vorbit despre volum şi autori, 
coordonatorul venindu-i în ajutor şi, subliniind conturul portretistic al 
autorilor antologaţi.  Despre lansarea şi prezentarea Dicţionarului 
scriitorilor vrânceni, volum semnat de Petre Abeaboeru, 
eveniment la care a participat şi prefaţatorul volumului,  scriitorul 
Eugen Simion, voi aminti doar în treacăt,  la acest eveniment fiind 
absentă(ne-motivat!)...Acesta a fost martie...

Mariana Vicky Vârtosu

Mariana V. Vârtosu
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şi globale. Nu vorbim cu autorul ci 
cu ori despre cărţile şi ideile lui, 
despre opiniile transmise prin scris 
ori prin imaginea lui publică, în 
declaraţii de presă, în profesiuni 
de credinţă, în reportaje şi emisiuni 
tv etc. Ne delectăm la distanţă 
de sute de km, cu bunul cultural 
ce a devenit personalitatea sa.  
Sensibil, interiorizat, profund şi de-o 
excepţională acuitate intelectuală 
– copilul ai cărui ochi filmau atent 
tot ce vedea, depozita în sine ce-l 
tulbura şi-l înfricoşa, născut într-o 
dată cu adânci semnificaţii cel 
puţin pentru noi românii, 24 
ianuarie, a devenit un intelectual-
reper care nu şi-a negociat opiniile, nici adevărurile pe care i le-a 
livrat realitatea, ci a înfruntat în felul său, un real nu tocmai familiar şi 
ocrotitor. Scene, chipuri, evenimente memorabile, înmagazinate în sufletul 
de copil au fost restituite apoi în articole, cuvântări, apariţii televizate, 
la orele de curs. Articolele sale sunt diagnoze ale obsedantelor decenii 
parcurse. Absolvă mai întâi Institutul Politehnic ‘’Serghei Lazo’’ din 
Chişinău, iar în 1984 cursurile postuniversitare în jurnalism. Este 
conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova, iar din 1999 doctor 
în sociologie, specializarea ecologie socială şi umană, domeniu din care 
l-am auzit des cuvântând. Puţin ştiu că este cofondator al mişcării 
ecologiste din ţara soră-Republica Moldova, dar şi conducător de 
proiecte ecologiste finanţate de Centrul de Mediu REC Moldova, 
Fondul Ecologic Naţional, USAID, Ambasada Olandei în Kiev. Este 
laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al Concursului 
republican ‘’Ecofolc film’’, iar în 1998 al Concursului Internaţional 
de programe radio, TV pentru statele CSI şi Mongolia Kiev. Să nu 
omitem cariera sa didactică de excepţie, desfăşurată atât la Chişinău, 
căt şi la Universitatea Apollonia Iaşi, dar şi vocaţia de lider al 
Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni, de la 
manifestările căreia, de multe ori iniţiate personal, n-a prea absentat. 
Iată la ce bun cartea, lectura, profesorii universitari: campioni ai 
adevărului, ei sunt de fapt campionii vieţii. Învăţământul bun e o formă 
de terapie a socialului, de perpetuare a valorilor pe care politicul, puterea, 
diplomaţia chiar, businessul le ratează frecvent. Oameni ai Cetăţii 
precum Andrei DUMBRĂVEANU pun degetul pe răni dureroase, 
diagnozează patologii ce-ameninţă sănătatea socialului, a naţiei, a etniei. 
Jurnalismul activ nu se dezminte, oricât de dificil traseul lui, nu dă îndărăt, 
nu se ascunde, ci înfruntă realul depistând formele de alterare ce ameninţă 
fiinţa şi lumea. Ca un veritabil medic psihiatru, OMUL ANDREI 
DUMBRĂVEANU îşi continuă diagnoza sa asupra lumii noastre şi în 
prezent.

La ceas aniversar, LA MULŢI ANI, frate Andrei!
Cu plecăciune,
Pompiliu COMŞA

Terezia Filip

Uimirea mea şi nedumerirea  sunt  legate de comentariul intitulat 
ECOU LA O ANIVERSARE - ANDREI DUBRAVEANU 60 a 
Domnului Pompiliu Comşa.

Ce adaugă uimirii mele revolta este compilarea jenantă a 
textului şi  ştergerea comentariului meu scris ca reacţie şi uimire la 
acel  articol, publicat în dimineaţa acestei zile. L-am readăugat şi iar 
a fost şters. Articolul Domnului Comşa e o compilaţie de 90  la sută  a 
articolului meu  dedicat SCRIITORULUI şi ACADEMICIANULUI 
AUGUSTIN BUZURA. Consider(am) reteaua literară un spaţiu curat 
în care frauda şi compilaţiile nu au ce căuta. Nimeni nu te obligă să 
exprimi idei şi atitudini dacă nu le ai. E un nonsens şi o pierdere de 
vreme.   Nu ştiu cine şi-a permis să şteargă micul comentariu de reacţie  
readăugat şi şters succesiv, aşa ca într-un joc . Nu aceasta e literatura 
şi nu aceasta e critica şi nu astfel se face cercetare.  Asemenea gesturi 
compromit grav reţeaua literară.

Public aici, mai jos al doilea comentariu al meu şi articolul  D-lui 
Comşa fraudat din  ECOU LA O ANIVERSARE - AUGUSTIN 
BUZURA ŞI CERCURILE EXPERIENŢEI AUCTORIALE.

Textul meu -  italic, cu roşu - aşa îi corectez şi pe elevi sau pe 
studenţi

Textul D-lui Comşa  cu negru - bold
 
Atât din acest comentariu omagial vă aparţine, domnule Pompiliu 

Comşa - ceea ce e scris cu bold. Restul e compilare jenantă a articolului meu 
de pe reţeaua literară,  publicat la sfârşit de octombrie 2013,  ca evocare 
LA ANIVERSARĂ  a  prozatorului şi academicianuluI  AUGUSTIN 
BUZURA.

VEDEŢI MAI JOS:
ECOU LA O ANIVERSARE – ANDREI DUMBRĂVEANU 60
 

Când un profesor universitar împlineşte 60 de ani, în mentalitatea 
comună se spune că e vorba de senectute, nu însă şi în cazul lui Andrei 
DUMBRĂVEANU, prietenul meu şi al nostru parcă de-o viaţă din 
Chişinău, căci parafrazând latinescul “Non omnis moriar”, el se aplică şi 
vârstei – nu toţi îmbătrânesc. Când, l-am ascultat la o conferinţă la Iaşi pe 
academicianul G. Bulgăr afirmând că pentru un intelectual abia după 60 de 
ani vine creaţia matură şi profundă, am rămas destul de contrariată. Mai 
târziu am înţeles că intelectualitatea este o formă de vitalitate care rodeşte 
uimitor la cifre mari. Şi ce altă probă de fidelitate şi de valoare a scrisului 
este mai plenară la un universitar de valoarea lui Andrei decât a depune 
mărturie despre lumea şi evenimente pe care le-a traversat ca martor ori 
actor pe scena lumii ce i-a fost date. La un moment dat pierdem prezenţa 
fizică a celor iubiţi, valoroşi şi geniali pe care, chiar dacă i-am vrea mereu 
în preajma noastră, nu-i mai putem avea aproape şi nici beneficia de 
prezenţa lor fizică, de cuvintele şi de privirea lor. Căci personalitatea e un 
fenomen de câmp ce operează cu distanţa. Când celebritatea devansează 
limitele persoanei fizice, le amplifică pe cele spirituale, absorbind persoana 
într-o fenomenalitate vie de tip cultural şi spiritual care activează şi 
radiază pe distanţe mari. Personalitatea e în fond un câmp magnetic şi 
energetic generat de fiinţa creatoare ce se disipează într-un areal ce se 
măsoară de la dimensiuni imediate, regionale, până la cele continentale 

INTEROGATII, UIMIRE, NEDUMERIRE

Nicolai Tăicuţu:
Pasămite, ed. Valman, 
Râmnicu Sărat, 2008

Motivele esenţiale prezente în versurile 
acestui volum sunt: erosul, trecerea implacabilă 
a timpului, cunoaşterea şi logosul creator. 
Logosul stă în concepţia lui Nicolai Tăicuţu 
sub semnul luminii – precum la Blaga – care 
e rădăcina tuturor lucrurilor, prin ea, doar 
fiind posibilă dăinuirea. Confesiunea ori 
biografismul, transformându-se în emoţie, într-

un fel de energie declanşatoare a actului artistic, este parcurs într-un mod 
extrem de intim. Poetul Nicolai Tăicuţu ne oferă variante interpretative 
cu juxtapuneri emoţionale. Astfel de poezie excelează atât prin frenezia 
cognitivă, cât şi prin profunzimea observaţiei, caracterul lor memorabil, 
fiind atins de sublimarea ideatică. Nostalgic, meditativ, erotic şi reflexiv, 
poetul trece cu uşurinţă de la o poezie contemplativă la o poezie a clipelor 
eterne:

„Femeile care nu au răspuns când trebuia / chemării mele / le vezi 

Gheorghe Păun: Haina Arlechinului, ed. 
Tiparg, Piteşti, 2009.

Poemele din această carte se încheagă pilduitor şi relaţional în 
contexturi insolite uşor redundante, dar şi inepuizabila mirare în faţa vieţii. 
Perpetuu dornic în a experimenta o totalitate a suprafeţelor sensibile, poetul 
Gheorghe Păun posedă un presentiment al adâncimilor implicate. Un drum 
invers ca sens, mereu invers trasează viaţa poetului prin destinul implacabil. 
Autorul parcă ne spune un monolog continuu sub – măşti suferinde – 
interferându-se cu realitatea spiritului său. Reacţiile afective marcate prin 
cuvânt , capătă dimensiuni subiective în cristalizarea adevărului în raport 
cu realul obiectiv:

„Nu vreau să-nvăţ să mor frumos, / Nu am putere, nici chemare, / 
Sunt doar un om  şi-ncă fricos / şi lacrimi am cu-ndestulare./ Am şi dureri, 
regrete mii, / Şi planuri, doamne, câte încă! / Nu plâng, dar tare mi-ar prii, 
/ Pe suflet parcă am o stâncă./ Ştiu că nu e vreun folos, /Dar vraja nu vreau 
să se rupă. / Nu pot să-nvăţ să mor frumos, /Mi-e teamă de nimic, de după” 
(Declaraţie).

acum, în arenă, / sub ochii mei, autopedepsindu-se, / aruncând pietre una 
într-alta” (Revelaţie).

acestui volum sunt: erosul, trecerea implacabilă 
a timpului, cunoaşterea şi logosul creator. 
Logosul stă în concepţia lui Nicolai Tăicuţu 
sub semnul luminii – precum la Blaga – care 
e rădăcina tuturor lucrurilor, prin ea, doar 
fiind posibilă dăinuirea. Confesiunea ori 
biografismul, transformându-se în emoţie, într-

Victor Sterom
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Consider că lectura a fost şi continuă să fie una dintre valorile cu adevărat pozitive ale vieţii noastre, 
cartea fiind aceea care proiectează o lumină fascinantă asupra lumii, inducând tentaţia aproape irezistibilă a 
sintetizării unor gânduri, meditaţii şi cunoştinţe. Chiar dacă există puncte de vedere diferite, toate tind a fi 
convergente către o singură concluzie: lectura îşi are un loc bine definit şi distinct în multitudinea preocupărilor 
omului fiind o valoare indiscutabilă care se impune prin ea însă iar a şti să citeşti este o artă, poate chiar o 
ştiinţă. Lectura devine astfel, indubitabil, un stimulent esenţial în educarea spiritului de aceea sunt de admirat 
popoarele, naţiunile, care luptă pentru promovarea culturii şi artei şi, mai ales, pentru eliminarea analfabetismul 
din viaţa lor.

Iar aceste ultime cuvinte sunt o formă de admiraţie faţă de evrei, cei care, în toată lumea, au militat 
pentru învăţătură ca fiind calea cea mai sigură spre civilizaţie, numindu-se în mod tradiţional, dar şi pe bună 
dreptate, popor al Cărţii. Desigur nu la acestea mă gândeam citind volumul de nuvele: Acei ochi ameţitori, cel 
mai recent al prolificului scriitor Harry Ross. 

Ba chiar, pe parcursul lecturii mi l-am închipuit pe autor ca fiind maestru de ceremonii la un dineu de 
gală unde cu gesturi de expert, având eleganţa unui spadasin şi precizia unui chirurg, împarte distinşilor oaspeţi 

feliile unui tort. Fiecare invitat primeşte o felie cât mai egală cu a altuia. 
Dar, atunci când feliile vor desfăta papilele, între ele vor fi, inevitabil, 
unele diferenţe. Una mai dulce fiindcă are un miligram mai mult de 
ciocolată, alta mai însiropată, o alta cu un o savoare distinctă deoarece are 
o altă bucăţică dintr-un fruct exotic şi aşa mai departe. Nu mai spun ce ar fi 
dacă fiecare invitat ar trebui să povestească ce a mâncat. Am avea surpriza 
să constatăm că fiecare a mâncat câte o felie din alt tort, atât de mari ar 
putea fi diferenţele cauzate de subiectivismul, experienţele diferite, sau 
chiar de practica artei gastronomice, plină şi ea de termeni specifici. 

Însă Harry Ross deși nu este maestru de ceremonii gastronomice 
împarte, precum cel despre care am fabulat, felii de cultură, inteligenţă, 
farmec, înţelpciune şi măiestrie scriitoricească îndelung exersată. Ceea 
ce am putea povesti noi cititorii după acest regal de cultură, nu ştiu. Ştiu 
însă că vom avea acea satisfacţie rafinată aferentă lecturii dar şi fericirea 
clipelor despre care maestrul, ca orice maestru care se respectă, nu a spus 
nimic înainte, lăsându-ne pe noi să ne delectăm cu descoperirile făcute şi 
oferindu-ne astfel o minunată aventură intelectuală.

Dar despre ce povesteşte Harry Ross în această carte? Ca de 
obicei, despre oameni simpli şi întâmplări care pot părea obişnuite şi 
despre care putem spune că am auzit de multe ori în viaţă. Este foarte 
adevărat, fiindcă vieţile noastre sunt un şir mai mare sau mai mic de 

întâmplări pe care le numim banale, mai ales atunci când le trăiesc alţii. Fiindcă, spre exemplu, o neînţelegere 
familială poate fi extrem de neinteresantă dacă ne-o povesteşte un cunoscut şi cu totul altfel dacă o trăim noi şi 
avem convingerea că ne poate schimba cursul vieţii.

Sau avem convingerea că, aşa funcţionează clişeul, un bărbat poate destructura o familie şi cuceri o 
femeie căsătorită, dar timpul va pedepsi cu străşnicie această încălcare a normelor. Poate, numai că Harry Ross, 
fin observator al realităţilor, are o cu totul altă părere, mai ales că el nu se lasă influenţat de aparenta soliditate a 
respectivei familii şi ne face să vedem şi noi ce se ascunde în spatele aparenţelor. 

Prin miezul povestirilor din această carte trec o mulţime de fete sau femei. Unele tinere şi frumoase, 
altele mai încercate de valurile vieţii, sau dintre acelea care te lasă cu răsuflarea tăiată chiar dacă ai depăşit vârsta 
marilor entuziasme lirice. Ele trec prin experienţele fireşti ale vieţii, iubiri, trădări, alte iubiri, bărbaţi fascinanţi 
ori cu un suflet aparte, se despart de familie sau doar de o relaţie pasageră, trec de la fericire la durere, ori de 
la disperare la linişte şi împlinire. Uneori constată că un căţel valorează mai mult decât relaţia maritală sau că 
un pian aflat în casa unde s-au mutat de curând le poate încurca existenţa. Sunt, poate, stewardese strălucitoare 
şi în contact profesional cu sute de bărbaţi, iar a reacţiona precum eroina din Acei ochi ameţitori pare a fi cam 
ciudat, dar perfect logic. 

Întâlnim, aşa cum este firesc, şi bărbaţi. Oameni simpli sau actori cam instabili emoţional dar care ajung 
să vadă adevărata iubire doar la o răscruce a vieţii, fotbalişti (este o temă la modă, indiferent cum o privim) 
care nu pot înţelege cum o femeie, iubita, poate să fie fotomodel şi în acelaşi timp fidelă, iar rezolvarea vine din 
recunoaşterea faptului că a fi prost nu este un avantaj, ori personaje ciudate precum acela din Lordul vagabond, 
un gen de neliniştit care se regăseşte, într-un târziu, tot sub privirea blândă a celei pe care o părăsise cu ani în 
urmă. Cupluri sau oameni singuri care trec prin acea unică întâmplare, da, da, aparent banală, însă capabilă să 
schimbe o viaţă. Întâmplarea devine subiect şi numai ochiul atent la detalii şi posibilele evoluţii, acel „ochi” 
al scriitorului, singurul care o poate pune în pagină în aşa fel încât să devină nu numai recognoscibilă ci şi 
memorabilă.

Uneori Harry Ross propune exerciţiul lecturii interactive. Duce naraţiunea şi dezvoltă conflictul până 
la un punct, dar în nici un caz la final, şi sugerează mai multe căi de rezolvare a conflictului. S-ar putea crede 
că acest gen de experiment este sortit eşecului. Ei, bine, nu-i deloc aşa! Cititorul este tentat să vină cu varianate 
pentru continuarea poveştii în funcţie de ceea ce îşi doreşte. Prin urmare, nu m-ar mira ca, într-o zi oarecare, 
exact din acest exerciţiu să se dezvolte pasiunea de a scrie pentru unul dintre cititori. Şi abia atunci, deşi nu avem 
şanse prea mari de a afla vreodată cum stau lucrurile, Harry Ross va avea sentimentul împlinirii, tocmai pentru 
că, odată, cândva, a stimulat creativitatea, prin felul său de a fi scris. Desigur răsplata pentru acest gen de gesturi 
se găseşte numai în ceruri. Acesta însă nu este un motiv ca să nu mulţumim autorului pentru intenţie şi pentru 
delicateţea cu care a făcut-o. 

Ce vom afla însă din această carte cu un titlu atât de tentant depinde, aşa cum am spus, numai de noi 
înşine. Dar, presupunând că nu vom afla prea multe lucruri noi, tot vom câştiga ceva. Câteva ceasuri de tihnă 
intelectuală în compania cuvântului frumos scris, ceea ce vă asigur stimaţi cititori că este un miracol într-o lume 
răscolită de nelinişti şi conflicte. De aceea recomand din toată inima acest volum 

* Harry Ross, Acei ochi ameţitori (nuvele), Israel 2013

HARRY ROSS - UN ARTIST 
AL CUVÂNTULUI SCRIS

Mihai Batog-Bujeniţă
Cum am mai scris, mă-

ncearcă fel de fel de bănuieli 
când citesc jurnale publicate 
antum, mai ales acelea în 
care se sugerează insistent o 
timpurie disidenţă a autorului, 
urcând până către perioada 
intra-uterină. Trebuiau să 
existe şi excepţii; una dintre ele 
se intitulează „Scene din viaţa 
literară” şi este datorată lui 
Ion Lazu, geolog de profesie 
şi, prin vocaţie, neîndoielnic, 
merituos scriitor. Într-o cărţulie 
cât un paşaport, Lazu izbuteşte 
să resusciteze amintirea vieţii literare bucureştene a anilor ’79-
’89, cu epicentrul la Casa Monteoru. Acolo unde, la etaj, cuplul 
Macovescu-Iancu încerca să „orienteze” destinele scrisului 
românesc, în vreme ce la parter, în animata parohie a doamnei 
Candrea, se consumau revelatoare scene literar-lumeşti sub 
privegherea duo-ului Shapira-Miţi.

 O lume în aparent dezordonată agitaţie browniană, dar, de 
fapt, funcţionând un singur sens al tuturor zbaterilor: accesul la 
tipar. I-am cunoscut îndeaproape pe toţi cei evocaţi în carte şi-i 
de mirare că tocmai pe autor nu-l ştiu decât din filele acestui 
jurnal atipic, despre care spune că a fost scris „cu respect 
oarecum fanatic pentru faptele de viaţă” „şi într-o încredere 
funciară în posibilele semnificaţii ale celor reale, mai mult decât 
în roadele unor ticluiri meşteşugite, bine aduse din condei.” În 
altă parte îşi declară „inaptitudinea de a fantaza”, defect pe 
care izbuteşte, până la urmă, să şi-l preschimbe în „veritabil 
avantaj”. Şi chiar aşa-i.

Toată floarea cea vestită a literelor române defilează 
pagină de pagină, într-un fel confirmându-se zicerea că pe 
scriitor este bine să-l citeşti, nu să-l şi cunoşti îndeaproape. Lazu 
are un spirit de observaţie cu totul ieşit din comun şi-i capabil de 
sinteze caracterologice „dintr-un şfichi”. Iată-l, intrând pe uşa 
restaurantului scriitorilor, pe Ion Grigorescu: „scund, roşcat, 
bondoc şi cu chelie la discreţie, altfel foarte sigur pe el.” „Foarte 
sigur pe el” este observaţia definitorie pentru conduita generală 
a personajului, iar Lazu a nimerit-o dintr-o ochire-n cadrul uşii!

Am fost coleg şi prieten cu Marin Sorescu; pur şi simplu 
n-am băgat de seamă  că toarnă şi ţine furculiţa cu stânga, dar 
scrie cu dreapta. Cum să-i scape amănuntul lui Lazu? Îl trece la 
catastif: „Ajuns acasă, laşi sacoşele, pachetele, ca să te eliberezi, 
în hol, de toată povara. Tot astfel procedezi şi cu impresiile de 
peste zi: le deşerţi în jurnal (un fel de hol al literaturii) şi scapi 
de ele – le dai în grijă neantului.” Alintătură recursul la... neant, 
fiindcă Lazu are o credinţă tonică în literatură: „De ce scriem 
şi tot scriem, chiar dacă s-ar părea că repetăm sau copiem din 
alţii? Pentru că adevărurile vieţii sunt câteva, nu prea multe, 
însă ele trebuie(sc) spuse şi răs-spuse mereu.” Nu-şi ascunde 
îndoielile faţă de propria-i înzestrare (uneori am sentimentul 
stresant că nu numai toţi scriitorii sunt mai dotaţi ca mine, dar 
până şi oamenii cei mai simpli...”)

 Iar când, „după lupte seculare”, Lazu izbuteşte să-şi 
tipărească scrierile, este nevoit să constate că „Nu e suficient 
să scrii o carte bună, nici să reuşeşti publicarea ei după ani 
de lupte şi amânări – criticii nu vor să te citească, sau nu 
scriu, sau nu li se publică recenzia.” Asta era în 1988. În anul 
de graţie 2010, este de adăugat la dezinteresul criticii (faţă 
de cartea neînregimentată) şi, mult mai trist, dar din ce în ce 
mai marcat, acela al cititorului... Acest colorat „a fost odată” 
propus de Ion Lazu prilejuieşte întâlnirea cu o tipologie 
de-a dreptul pitorească şi oferă istoriei literare sumedenie de 
amănunte-argument pentru mai exacta conturare a portretelor 
scriitoriceşti. Chiar dacă aveau „să se scutur’ multe moarte”, 
oricare dintre măştile aduse-n horă spre a juca fie şi rolul 
pionului pricăjit a avut partea de contribuţie în constituirea 
unui peisaj spectaculos, populat şi de altitudini, şi de câmpie 
plată, şi de adevărate prăpăstii. Perioada, care n-a dat numai 
rebuturi în literatură, merită în continuare investigată, inclusiv 
prin astfel de portretizări memorialistice inteligente, sincere şi 
nonconformiste. Bună carte!

 
P.S. Revista israeliană „Jurnalul săptămânii” (Haifa, 

13 mai a.c.) reproduce articolul nostru „Validări”, apărut în 
„Monitorul de Suceava”

Exceptii

Mircea Radu 
Iacoban
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nuanţe păzite// arată-mi că nu eşti acolo// Urmuz în lume încă” (Nuanţe 
păzite)

Acum putem urmări caracteristicile suprarealismului pigmentate 
cu simboluri esoterice, specific poeziei lui Octavian Mihalcea.

Multe dintre poeziile autorului nostru imaginează picturi 
suprarealiste, de genul celor realizate de Giorgio De Chirico, Juan Miró, 
Salvador Dali etc, în care chipuri, cuburi, păsări, peşti, scaune singure 
pe plajă, table de şah în deşert etc se amestecă după logica visului. Să 
exemplificăm cu versurile poetului: „mâine când nu mai respiră nici 
plumbul/ penele sfintelor vor dansa imense/ la ceasuri târzii în cinstea 
portretelor/ pe triste pământuri plutitoare// (...) // roşu pe roşu întors” 
(Se va apropia încet); „muzica valului topeşte albastru în albastru/ (...)/ 
albastru – cub interior ondulând” (Voiaj); ”doar pluteau cuburi catifelate/ 
pe când violetul/ plângea fără îngeri” „...tortura pereţilor goi” (Bulgăre).

Cuburile abstracte oferă oarecare stabilitate în universul 
pulsator şi în pământurile plutitoare aflate în curgere 
heraclitică. Unele imagini se petrec sub privirea 
ochiului divin închis în triunghi. Cercurile ne închid 
în ciclul samsarei, fără scăpare. Cifrele ne influenţează 
destinele: „şi poartă lângă plete lungi umbra lui trei”  
(Umbra lui trei) şi provoacă: „înverzirea cu şapte a 
sângelui” (Sinceritate în poezie) Oglinda reflectă 
golul existenţei.

Trăim „... în zori nunţilor de fier” în vârsta de 
fier, ultima a actualului ciclu temporar şi se arată 
semnele apocalipsei, iar ca să ne protejăm, trebuie: 
„... să intrăm în ascunzători”, în adăposturi subterane:  
„poate o casă subterană învie/ ruinele evitării/ senzaţia 
neprimirii” (Sub tuşe groase); „ în pământ poate fi 
drumul uitării” (Crochiu)

Şi iată  două trimiteri directe la metempshihoză: 
„mereu altul trăieşte/ în suflet/ după roata ascunderii” 
(Vertij tăiat); „fuga dimineţii/ pe ascuns/ e o vină din/ 
altă viaţă opusă” (Chip).

Lumea esenţială pare inaccesibilă (cenzurată ca 
la Blaga), vedem doar aparenţa şi simbolurile care trimit spre adâncuri, 
fără să le dezvăluie: „intrarea lumii noastre se vrea singură” (Singura 
intrare);  „pulsez peste drumul închis/ de acolo/ îngheţă-mi trecerea/ în 
jurul porţilor” (Am lăsat urme).

Lumea pare o sferă în care nu putem pătrunde, vedem doar 
exteriorul acesteia, aparenţa, pe care sunt incizate simboluri esoterice. 
Intrarea prin poarta vieţii a fost predestinată:  „ai păşit ai fost trimis/ 
pe uşa deformată/ din faţa triunghiului/ aproape tremurând” (Deschis). 
Întrebările despre sensul existenţei omeneşti rămân fără răspuns: „cine 
eşti sau cine vei fi/ ecoul necunoscutelor/ spume verzi” (Pielea rezistă). 
Doar memoria trecută şi viitoare a sângelui consacră istoria existenţei: 
„trupul ca o pată roşie/ rugăciune topită/ a cărnii” (Sfânta Taisia); „să nu 
mai rupi cerul/ unit lângă pământ// cuvintele sărută trupuri/ mai sus de 
sânge” (Mai sus de sânge). 

Iubirea străluminează existenţa: „a săruta înseamnă/ a răstigni 
limpede” (Limpede).

Istoria ne povesteşte despre efemeritatea condiţiei umane: „pe 
când eram siluete de scoici/ în vase cioplite/ viaţa cercului aruncă umbre/ 
fără salvare pe urmele/ cetăţii sfârşite// aşa cum trece istoria/ fumul nu 
aduce liniştea/ varului stins eliberat/ în piatră” (Muza de piatră).

Existenţa reprezintă pentru fiecare dintre noi un naufragiu, o 
cădere: „traiul serilor în vernil/ peste orice vene albe plutitoare//.../ 
undeva se învaţă prăbuşirea la fix/...// cifrul adoarme deja tăiat/ pietre 
negre/ oase sub cerul adânc” (Vene plutitoare). 

Eliberea din constrângera contingentului se obţine întâi prin 
dicteu automat, apoi prin asocierea imaginilor astfel create, cu ajutorul 
simbolurilor. 

Poezia elitistă a lui Octavian Mihalcea, transmisă prin ceremonialul 
liric, singularizează autorul în contextul postmodernismului cultivat 
asiduu de poeţii noştri şi provoacă delicii cititorilor răbdători.

Octavian Mihalcea – un suprarealist

Octavian Mihalcea s-a născut la 3 septembrie 1976, în Bucureşti,  
a  absolvit Facultatea de Filosofie (în anul 2000) şi a obţinut masteratul 
în Teoria literaturii şi Literatură comparată (în anul 2011), la Facultatea 
de Litere din cadrul Universităţii din capitală. 

A publicat următoarele volume individuale de versuri: Bărbatul 
artei sângerează fluturi (Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 
2004); Flagel (Editura Tritonic, Bucureşti, 2008), Epicriza (Editura 
Semne, Bucureşti, 2011) şi Poezii (Ed. Fundaţiai Culturală Antares, 
2012) pe care îl comentez în continuare.

Aşa cum ne-a obişnuit din volumele anterioare, Octavian Mihalcia 
scrie o poezie ermetică, în care realitatea este ocultată, la suprafaţă 
răzbat doar simbolurile esoterice:  fierul, sângele, triunghiul, cercul, 
cubul, poarta, podul, tunelul, zăpada, oglinda etc 

  În postfaţa bine aplicată volumului de sonete Flagel, Emil 
Niculescu detectează înfluenţe din Ion Barbu, Mateiu Caragiale, Gérard 
de Nerval. Lăsând la o parte pitorescul balcanic şi 
imaginarul descântat barbian, putem regăsi în lirica 
lui Octavian Mihalcea sintagme stranii cu sonorităţi 
metalice, cum ar fi:  „ca un tremur pios/ salvarea în 
profiluri posibile” (Un tremur pios) sau: „rouă lucind 
în/ răni de rouă” (Poem lucind).

Un vag aer nobiliar şi ceremonios, cu iz de Craii 
de curtea veche, detectăm în Portretul marchizei: 
„închizi o vară în suflet/ după gratia umedă/.../ luceşte 
lama minunată a zâmbetului/ detaliu încifrat pe nobila 
dantelă”. 

În volumul Poezii, la care ne referim, autorul 
face trimiteri la Nerval şi Urmuz, între care există o 
succesiune  tematică de la onirism la suprarealismul 
caracteristic liricii lui Octavian Mihalcea. De la 
scriitorul francez, care a trăit în sec. al XVIII-lea, 
provin apetenţele pentru: ocultism, simbolismul 
numerelor, transmigraţia sufletelor, vis, crearea unei 
suprarealităţi compensatorii. În volumul amintiti, 
întâlnim o poezie dedicată magistrului francez: 
“Direcţia modifică dubla/ ieşire din corp/ egală cu astrul căzut/ în 
visul lui Gérard// spânzură-mă de foc/ aşteaptă jos drumul Orientului/ 
întregit cu întuneric/ sau unicul templu clădit/ afară din lume// bogăţia 
nu ajută pe nimeni” (Visul lui Gérard) Exemplificarea trimite nu numai 
la metempsihoză, ci şi la focul cainic (cel ce mistuie sufletele urmaşilor 
lui Cain), căruia Nerval i-a dedicat lucrarea Fiicelor Focului (în 1855)

Gérard de Nerval este considerat unul dintre precursorii 
suprarealismului, definit astfel în DEX: “Curent artistic și literar de 
avangardă din sec. XX, care neagă gândirea logică și își îndreaptă toată 
atenția asupra iraționalului, inconștientului, viselor și fenomenelor de 
automatism, considerându-le ca fiind unica modalitate revelatoare a 
veritabilei noastre esențe și potențialități.” 

Primul care a utilizat termenul a fost  Guillaume Apollinaire în Les 
Mamelles de Tirésias, subintitulată “dramă suprarealistă” (reprezentată 
în 1916).

Începuturile mișcării se leagă de grupul  de la revista pariziană 
Littérature (1919) condusă de André Breton, Louis Aragon și Phillipe 
Soupault, care îi revendică printre predecesori pe Arthur Rimbaud, 
Lautréamont și Stephane Mallarmé. 

În 1924, André Breton publică primul său “Manifest al 
suprarealismului” care elogiază  automatismul psihic (uneori Dadaist),  
prin care gândirea funcţionează liberă, în absența oricărui control 
exercitat de rațiune, estetică sau morală. Mișcarea se extinde în medii 
artistice diverse (cuprinzând artiști plastici, cineaști etc.) și în mai toate 
țările Europei.

În România, suprarealismul a fost teoretizat și practicat de 
revistele Alge și Urmuz. Între reprezentaţii suprarealismului românes 
camintim pe: Urmuz,  Gherasim Luca şi mai ales Gellu Naum (cel mai 
important reprezentatant al curentului). Primului de pe listă, poetul 
îi dedică o poezie: „pereţii lucizi înving linia curgătoare/ aproape de 

Lucian Gruia
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Suhrkamp şi Paul Zsolnay - cu care are un contract de cesiune a drepturilor 
de autor pentru întreaga lume. Subliniind faptul că traducerile „se vând 
decent şi aduc un succes de stimă şi de critică, fără a avea şi un succes 
comercial”, Cărtărescu spune că îi revin aproximativ 70% din vânzările pe 
alte pieţe. Din vânzările la Humanitas, procentul este de 10%.

Nu a negociat niciodată. „Nu mă consider un negustor al operei 
mele”, explică scriitorul. Banii din scris nu i-au îmbunătăţit viaţa peste 
noapte. „Eu numai în ultimii cinci ani am început să simt că se schimbă 
ceva în statusul meu social. Până atunci, am fost doar unul din majoritatea 
scriitorilor şi nu am câştigat aproape nimic din scrisul meu”, spune 
Cărtărescu. Nici acum nu câştigă din scris mai mult de jumătate din 
veniturile completate de salariul de profesor şi de colaborările în presă.

Aşezat pe fotoliul din living, în mijlocul lucrurilor familiare, dar 
stânjenit de ipostaza de intervievat, Mircea Cărtărescu recunoaşte că 
singura extravaganţă împlinită cu banii din scris este chiar casa în care 
locuieşte acum, împreună cu familia. Casa, deloc extravagantă însă, a 
fost cumpărată, în urmă cu trei ani (spre finalul boom-ului imobiliar), pe 
credit. „Când depăşisem 50 de ani, m-am gândit că meritam să am această 
casă, o curticică în care să pot pune un măr şi un cireş, aşa cum mi-am 
dorit întotdeauna”, explică el. A plătit, deja, anticipat, o bună parte din 
împrumutul în franci elveţieni.

Cărtărescu se descrie drept un om drămuit, raţional când vine 
vorba de bani, în general. Iar când vine vorba de banii din scris, admite 
că, dincolo de valoarea intrinsecă, dincolo de simboluri, o carte nu este 
decât un produs. „Ce câştig nu este de pe urma talentului, ci de pe urma 
vânzărilor.” Vânzări care - pe mica piaţă editorială românească hărăzită de 
o monedă, pe un aeroport american, în urmă cu 20 de ani - îi asigură primul 
loc în topul celor mai bine plătiţi scriitori români în viaţă.

LOCUL 2: GABRIEL LIICEANU
Cea mai vândută carte a scriitorului Gabriel Liiceanu (69 de ani) 

este „Jurnalul de la Păltiniş”. Volumul a apărut în 1983, la Editura Cartea 
Românească, şi a devenit fulgerător un best-seller în anii de întuneric ai 
dictaturii ceauşiste. Potrivit calculelor „Forbes”, onorariul autorului ar fi 
fost de 36.000 lei, reprezentând la acea vreme în jur de 2.500 de dolari 
americani. Cifra n-a fost confirmată de autor. Gabriel Liiceanu a refuzat 
interviul solicitat de „Forbes”, răspunzând că „nu merită să vă pierdeţi 
timpul cu interviul cu mine. V-ar plictisi îngrozitor”.

A doua ediţie a „Jurnalului de la Păltiniş” a apărut în 1991, la 
Humanitas, editura lui Gabriel Liiceanu, înfiinţată pe infrastructura fostei 
Edituri Politice (care a funcţionat până în 1990). Această ediţie a fost 
vândută în 60.000 de exemplare. Au urmat alte trei ediţii (1996, 2004 şi 
2005). De pe urma vânzărilor de până acum ale „Jurnalului de la Păltiniş”, 
scriitorul Gabriel Liiceanu ar fi câştigat 50.000 de dolari, dacă directorul 
editurii, Gabriel Liiceanu, i-ar fi oferit ca drepturi de autor un procent de 
12% per exemplar vândut.

Sunt destul de greu de evaluat veniturile din scris ale scriitorului 
Gabriel Liiceanu, de vreme ce este şi patronul Editurii Humanitas. El este 
acţionarul majoritar al Editurii Humanitas (88,1%), care a înregistrat în 
2009 o cifră de afaceri de 2,8 milioane de euro şi un profit la sfârşitului 
anului de 162.000 de euro.

LOCUL 3: D.R.POPESCU
La vârsta de 76 de ani, Dumitru Radu Popescu se bucură de o operă 

impresionantă (zeci de nuvele, romane, scenarii de film şi piese de teatru) 
şi de zarva nepoţilor care-i umple casa. Ultimul preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din perioada comunistă a refuzat cu delicateţe să acorde un 
interviu pentru „Forbes”.

Două dintre romanele sale au fost considerate curajoase în anii în 
care au apărut - „F” (1969) şi „Vânătoare regală” (1973). Pentru primul, 
„Forbes” a calculat un onorariu de 84.000 lei, reprezentând la acea vreme 
5.600 de dolari americani. Pentru al doilea roman - 92.000 de lei (6.000 de 
dolari). De altfel, „Vânătoare regală” a fost succesul de vânzări al autorului 
(peste 80.000 de exemplare, înainte de 1989). Pentru că a fost membru 
în Comitetul Central şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor, D.R. Popescu a 
beneficiat pentru onorariile cărţilor scrise şi de „sporul de personalitate”, 
aşa încât „Forbes” l-a evaluat la 4.000 de lei pe coală (20 de pagini de 
tipar). A primit de cinci ori Premiul Uniunii Scriitorilor, dar aceste venituri 
(un premiu era în valoare de 10.000 lei) nu au fost luate în calcul.

LOCUL 4: ANDREI PLEŞU
Andrei Pleşu adoră să povestească cele două anecdote care fac 

deja parte din folclorul ţesut în jurul succesului editorial „Despre îngeri”. 
(Cartea a fost publicată la Editura Humanitas în 2005 şi a fost vândută 
în peste 54.000 de exemplare.) Prima: Un cititor din provincie a sunat la 
editură, cerând cu vehemenţă să cumpere cartea „Despre ingineri”... A 
doua: La câteva zile de la apariţia cărţii, Andrei Pleşu a întrebat un angajat 
al Humanitas cum se vinde „Despre îngeri”. Răspunsul a căzut sec: „Se 
vinde în draci!”. Cele două anecdote îi produc, de fiecare dată când le 
spune, aceeaşi bucurie.

După ce se aşază pe un scaun în biroul său de la Institutul Independent 
de Studii Avansate „New Europe College”, Andrei Pleşu (62 de ani) ne 

Au trudit o viaţă întreagă pentru cărţile lor. Au fost lăudaţi, criticaţi, 
premiaţi şi contestaţi. Câţi bani au câştigat scriitorii români din lupta pentru 
a-şi vedea obsesiile şi gândurile tipărite?   

LOCUL 1: MIRCEA CĂRTĂRESCU
Poate că nici nu l-am fi cunoscut, astăzi, pe Mircea Cărtărescu (54 de 

ani), dacă nu ar fi decis acest lucru o... monedă. 
Liderul generaţiei ‘80, autorul voluminoasei cărţi „cu mustaţă» 

(„Postmodernismul românesc»), profesor la Facultatea de Litere din 
Bucureşti, romancierul fantast al întortocheatelor labirinturi din trilogia 
„Orbitor» şi, uneori, chiar pretextul unor discuţii despre cultură ale unor 
personaje publice dezorientate, scriitorul Mircea Cărtărescu nu ar fi 
reprezentat nimic din toate acestea dacă destinul său nu ar fi fost jucat pe 
o monedă.

În 1990, Cărtărescu pleca în SUA, în Iowa City, invitat al programului 
pentru scriitori International Writers Program. „Am fost uluit de America. 
Am trăit, atunci, ca Alice în Ţara Minunilor», îşi aminteşte scriitorul. 
După două luni şi jumătate, lumea nouă în care păşise îi punea la picioare 

posibilitatea unei alte vieţi: „Mi-am pus întrebarea dacă are rost să trăiesc 
mai departe în România sau dacă să rămân acolo». Astfel că, pe aeroportul 
John F. Kennedy, românul Mircea Cărtărescu a scos o monedă din buzunar 
şi, mai în glumă, mai în serios, a dat cu banul. Banul a căzut pentru România. 
„Nu îmi pare rău. Eu cred că toate lucrurile vin când trebuie să vină în viaţă. 
Mă întreb, uneori, cum aş fi fost dacă nu m-aş fi întors. Şi îmi este imposibil 
să răspund», spune el. 

Lui Mircea Cărtărescu nu-i face nicio plăcere să vorbească despre 
banii câştigaţi din scris, dar nici nu le neagă importanţa în construirea unui 
trai decent, în acea pătură socială tot mai subţiată în România, numită clasa 
de mijloc. „Eu cred că un scriitor trebuie răsplătit după valoarea muncii lui, 
şi chiar după cantitatea muncii sale», afirmă Cărtărescu.

Pentru „Faruri, vitrine, fotografii” (1980), primul volum de versuri, 
editat într-un tiraj de 1.000 de exemplare, tânărul Cărtărescu a primit „o 
sumă frumoasă”, adică „de trei ori cât un salariu normal pe-atunci”. (Ca 
profesor la o şcoală din Bucureşti, Mircea Cărtărescu avea atunci un 
salariu de 1.780 de lei.) Pentru volumul colectiv „Aer cu diamante” (1982), 
lucrurile n-au mai stat la fel, şi cei cinci autori (patru poeţi şi desenatorul) 
au trebuit să aducă, fiecare, 3.000 de lei de-acasă.

După 1990, norocul i-a surâs repede lui Mircea Cărtărescu şi a venit 
(când trebuia) sub forma unui plic mare, alb („ca un Cadillac”) de la Editura 
Humanitas, semnat de chiar editorul Gabriel Liiceanu. Din 1993, Mircea 
Cărtărescu a devenit autor al Humanitas şi 429.000 de exemplare (peste 20 
de titluri) i-au fost editate aici. Pentru apariţiile în străinătate (are peste 35 
de titluri apărute în alte limbi), scriitorul lucrează cu două edituri germane - 

Câţi bani au câştigat 
scriitorii români din 

opera lor? Top 10
Raluca Bâra-Iacob, Petre Barbu

Cu banii câştigaţi din scris, Mircea Cărtărescu şi-a plătit o parte din 
creditul ipotecar  Foto: Sorin Stana
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explică, încă o dată, că întrebările noastre nu sunt tocmai potrivite şi că, 
la cele mai multe (legate de onorarii, tiraje, vânzări), răspunsurile sunt 
aceleaşi: „Nu ştiu”. „Eu nu trăiesc din banii de pe cărţi”, ne asigură Andrei 
Pleşu.

Primii bani câştigaţi din articole publicate în revistele „Amfiteatru” 
(1968) şi „Contemporanul” (1969) - câteva zeci de lei - sunt evocaţi cu 
duioşie de directorul fondator al revistei „Dilema veche”. Vocea eseistului 
a răzbătut la marele public (într-un tiraj de cel mult 5.000 de exemplare, 
câte reveneau pe atunci unei cărţi de eseuri) odată cu „Minima moralia”, 
apărută la Editura Cartea Românească în 1988. Cartea s-a bucurat, apoi, 
de  patru reeditări la Editura Humanitas şi de 24.000 de exemplare vândute. 
Andrei Pleşu face parte din grupul select de scriitori al editurii conduse 
de prietenul său, Gabriel Liiceanu. În calitate de ministru al Culturii în 
România postdecembristă, a semnat, în 1990, documentul prin care fosta 
Editură Politică devenea Editura Humanitas. La această editură, la care 
are un contract de exclusivitate, a publicat şi a reeditat, până acum, 11 
titluri, vândute în 210.000 de exemplare. „Pe lângă o prietenie de 45 de 
ani care mă leagă de Gabriel Liiceanu, am ales Humanitas pentru că eu am 
înfiinţat-o”, spune Andrei Pleşu, cu o mândrie nedisimulată. Dacă vânzările 
depăşesc un anumit număr de exemplare, scriitorul Andrei Pleşu primeşte 
12% pe exemplarul vândut - cel mai mare procent de pe piaţa editorială 
românească.

Despre sine, Andrei Pleşu spune că nu este tipul negociatorului, ci, 
mai degrabă, al norocosului. Are şi o explicaţie astrologică pentru acest 
fapt: Casa a II-a, cea a banilor, este în Zodia Săgetătorului, patronată de 
planeta Jupiter! „Cei care au Casa banilor legată de Jupiter nu trebuie să 
facă un efort special pentru a avea asigurată o sumă decentă de bani. Când 
intră în criză, apare ceva”, explică  el foarte serios.

Totuşi, Pleşu nu poate trece cu vederea faptul că, în România, 
nu există, încă, reflexul remunerării scriitorului: „Onorariul face parte 
din mecanismul capitalismului. Nimeni nu livrează munca degeaba”. 
Colaborările şi joburile pe care le are (la NEC, în presa scrisă şi la TVR, 
timp de „50 de minute” pe săptămână, cu prietenul său de-o viaţă, Gabriel 
Liiceanu) sunt, toate, resimţite ca un sabotaj la adresa creativităţii. „De fapt, 
mă autosabotez”, admite Pleşu. Din scris, dar şi din aceste joburi, duce o 
viaţă decentă. „Nu îmi lipseşte nimic”, spune el.

Andrei Pleşu susţine că nu are nici instinctul economisirii. „Sunt mai 
curând risipitor, cu mici momente de panică. Nu pot pune bani de-o parte”, 
spune el cu o undă de sinceritate. Poate că una dintre cele mai mari investiţii 
ale sale este reprezentată tot de cărţi, aproximativ 8.000 de exemplare 
aflându-se în biblioteca personală. Multe dintre „rarităţi” au fost cumpărate 
cu bani grei din străinătate. 

LOCUL 5: NICOLAE BREBAN
În anii ‘60-’70, Nicolae Breban era o vedetă a lumii literare: autorul 

unor romane de anvergură - „Francisca” (1965), „Animale bolnave” 
(1968), „Bunavestire” (1977) - şi o figură controversată a lumii literare. 
(Recent, CNSAS a cerut Curţii de Apel să constate calitatea lui Nicolae 
Breban de colaborator al fostei Securităţi.) „Regimul comunist plătea foarte 
bine scriitorii, dar se punea mare preţ pe propagandă”, spune scriitorul şi ne 
precizează la telefon că se află în sudul Spaniei (începutul lui martie). Are 
un Mercedes vechi de opt ani, cumpărat la mâna a doua, cu care bate Europa 
în fiecare an. Îşi permite. Este membru titular al Academiei Române, de pe 
urma căreia beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1.000 de euro. Are şi o 
pensie de 1.000 de lei. Veniturile îi sunt completate şi de drepturile de autor.

Mai toate romanele sale, înainte de 1989, au depăşit lejer 30.000 de 
exemplare. Romanul „Bunavestire” a fost criticat în forurile superioare 
de partid, motiv pentru care nu a mai fost reeditat. În schimb, „Animale 
bolnave” a fost un succes de librărie. „Forbes” a calculat că pentru cele 450 
de pagini ale romanului, Nicolae Breban a luat un onorariu de 90.000 de lei 
(echivalentul a 6.000 de dolari). „Pentru romanul «Drumul la zid», publicat 
în 1984, am luat în jur de 40.000 de lei, adică jumătate din cât ar fi trebuit 
să iau”, se plânge Nicolae Breban. Scriitorul, care era obişnuit să primească 
pentru un singur roman, înainte de 1989, de la 20 la 40 de salarii medii 
(1.500 de lei era salariul în anii ‘80) se vede acum nevoit să accepte şi 1.500  
de euro pentru o carte publicată. Capitalismul a ajustat pretenţiile financiare 
ale scriitorului Nicolae Breban (77 de ani). Din  Spania, îi dă mâna să 
spună: „În comunism a fost mult mai bine în ceea ce priveşte banii, dar şi 
mult mai rău în privinţa libertăţii”. Autorul romanului „Animale bolnave” 
recunoaşte că, dacă ar fi fost mai chivernisit, poate şi-ar fi cumpărat cu banii 
din scris o casă şi o maşină. Nouă!  

LOCUL 6: NEAGU DJUVARA
Istoricul, filozoful şi diplomatul Neagu Djuvara (94 de ani) se 

numără printre autorii ale căror drepturi se află sub contract cu Editura 
Humanitas. Cele 14 titluri apărute la această editură au înregistrat vânzări 
de peste 200.000 de exemplare. Cea mai vândută carte este „O scurtă istorie 
a românilor povestită celor tineri” (ajunsă la a noua ediţie), care s-a vândut 
într-un tiraj total de aproape  50.000 de exemplare. „Forbes” a calculat că 
onorariul său de pe urma acestei cărţi atinge 60.000 de dolari.

O altă carte bine vândută este „Cum s-a născut poporul român”, care 
a totalizat până acum 19.000 de exemplare. Prima ediţie a apărut în 2001. 

Onorariul pentru „Cum s-a născut poporul român” este calculat la 21.000 
de dolari. Şi volumul „Amintiri şi poveşti mai deocheate”, apărut în 2009 la 
Humanitas, a înregistrat într-un timp scurt vânzări semnificative de 19.000 
de exemplare. Neagu Djuvara a mai publicat în Franţa şi Germania, dar 
aceste onorarii sunt imposibil de evaluat, în absenţa unor confirmări din 
partea autorului, care a refuzat interviul solicitat de „Forbes”.

La o vârstă respectabilă, dublată de tenacitatea unui tânăr de 20 de 
ani, Neagu Djuvara îşi trăieşte prezentul scriind cărţi. Mai are multe de 
spus.  

LOCUL 7: AUGUSTIN BUZURA
În apartamentul său din apropierea Bisericii Armeneşti din Capitală, 

Augustin Buzura (72 de ani) ne primeşte emoţionat. Are aerul unui om 
bucuros de oaspeţi, cărora abia aşteaptă să le povestească ce-a mai scris, 
ce-a mai citit, ce-a mai făcut. Este chiar ziua în care romanul „Feţele 
tăcerii” i-a apărut în colecţia „Jurnalul Naţional”, într-un tiraj de 100.000 
de exemplare. Care este onorariul său pentru această reeditare a romanului 
apărut în 1974? Nu ştie. „Sunt un personaj atipic pentru «Forbes»”, 
zâmbeşte mucalit scriitorul.

Nu aşteaptă întrebările noastre şi spune direct că niciodată nu l-au 
interesat banii câştigaţi de pe urma cărţilor. „Sigur că şi banii contează, dar 
niciodată nu m-au interesat foarte tare. Truda pentru a publica un text, înainte 
de 1989, era greu de evaluat în bani.” Îşi aminteşte cum bătea drumul cu 
trenul pe ruta Cluj (oraşul său de reşedinţă înainte de Revoluţie) - Bucureşti 
(locul unde se lupta cu cenzura pentru a-şi vedea cărţile tipărite). Mulţi 
bani cheltuiţi pe trenuri. Apoi, invocă dactilografele care îi lucrau paginile 
de roman amputate de către cenzori. Alţi bani! Îl privim neîncrezători, dar 
nu-i pasă.

Cel mai mare tiraj l-a avut romanul „Orgolii” (1974) - aproape 
450.000 de exemplare. „Puteam tipări oricât şi tot se vindeau pe sub masă, 
la pachet cu cărţile politice.” Nu-şi aminteşte care i-a fost onorariu (ori 
nu vrea să-l spună). „Forbes” îl evaluează la 96.000 de lei (adică 6.400 de 
dolari la acea vreme). În prezent, are 10% din vânzări la Editura Polirom şi 
Editura Paralela 45, unde i-au apărut reeditările. „Ştiu că este munca mea, 
dar n-am negociat niciodată», spune Buzura. Se consideră un om generos: 
„Dacă cineva are nevoie de bani, îi dau fără să mă gândesc de două ori”. 
Nu ştie câţi bani are la CEC. „Nu sunt bun de contabil”, glumeşte scriitorul. 
Totuşi, imediat după Revoluţie, şi-a cumpărat apartamentul din Bucureşti 
cu banii jos, 320.000 de lei. Asta îşi aminteşte mândru.

Povesteşte cu pasiune că, deşi a fost în SUA, nu a fost „infectat” 
de microbul capitalismului. A cunoscut mulţi oameni de afaceri de origine 
română, care doreau să investească în România. „Aş fi putut deveni un 
industriaş, să am cel puţin cinci-şase fabrici, dar sunt la antipodul vieţii 
economice”, declară Buzura.

După Revoluţie, a fost preşedintele Fundaţiei Culturale Române. El 
accentuează greutăţile vieţii din scris înainte de 1989, dar recunoaşte că 
după această dată a fost plătit mai bine pentru funcţiile ocupate, fapt care a 
compensat veniturile din reeditarea cărţilor.

LOCUL 8: NICOLAE MANOLESCU
Criticul literar Nicolae Manolescu (71 de ani) vorbeşte cu dezinvoltură 

şi chiar bucurie despre banii pe care i-a câştigat din scris. Pe chipul său se 
citeşte (dacă am citit bine!) mulţumirea unui om care ştie pentru ce a scris. 
Peste 20 de titluri a publicat înainte de 1989. Nicolae Manolescu, actualul 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor, recunoaşte că scriitorii români erau bine 
plătiţi în socialism. Onorariul pentru o carte de critică literară putea să 
ajungă şi la 30.000 de lei. Iar aşa-numitele sporuri de personalitate erau 
plătite doar pentru tiraje de peste 100.000 de exemplare.

Nicolae Manolescu îşi aminteşte cu emoţie cum cu banii primiţi 
pentru „Antologia poeziei române moderne” (1968) - 22.000 de lei - a plătit 
avansul la apartamentul său (de patru camere) din cartierul Balta Albă din 
Bucureşti. „Tot ce am făcut, adică o casă luată în rate, pentru că maşină 
n-am avut niciodată, a fost din cărţile pe care le-am scris», afirmă criticul 
literar.

Doi ani mai târziu, când i-a apărut volumul „Contradicţia lui  
Maiorescu”, banii de pe „Antologia poeziei...” i-au fost reţinuţi pentru 
că partidul a decis să retragă cartea de pe piaţă, după două-trei zile de la 
apariţie. „Antologia...” a apărut în Colecţia „Biblioteca pentru toţi”, într-un 
tiraj de 95.000 de exemplare.

Cea mai vândută carte a lui Manolescu este „Arca lui Noe” (Editura 
Minerva, 1980-1983 şi reeditată la Gramar, după 1990). Acest titlu a fost 
vândut în peste 100.000 de exemplare.

Cu Marele Premiu Prometheus pentru Opera Omnia, acordat de 
Fundaţia Anonimul, în 2004, în valoare de 30.000 de dolari, Nicolae 
Manolescu spune că şi-a construit o casă la Câmpulung Muscel. „Acum, 
iată, ne-am întors în perioada interbelică. Premiile au crescut foarte mult, 
poţi să-ţi faci o casă dintr-un premiu.”

După Revoluţie, cărţile lui Nicolae Manolescu au apărut la 
Humanitas, Polirom şi Paralela 45. Dar onorariile au fost departe de cele 
obţinute înainte.

(continuare în nr. viitor)
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(text preluat din Revista Noastră,
număr special 1912-1982 – oct.  dec. 1982)

Dorim ca printr-o modestă intervenţie să reamintim că şi în Vrancea, această 
veche „republică” a  Moldovei, cum o numea Nicolae Iorga, au existat şi există oameni 
care prin talent şi muncă, prin foarte multă muncă, cu dăruire şi pasiune au cântat 
şi cântă splendori naturale, au creat istorie, îşi declină existenţa prin înălţătoare fapte 
umane, fiindcă aici pe meleagurile „Mioriţei” ne întâmpină o bogată viaţă spirituală.

În locul oricărui căutat început, aducem un fragment din gândurile despre 
Vrancea ale profesorului universitar dr. doc. Constantin Ciopraga: „Spaţiul cu 
rezonanţă de legendă, care a dat ţării oameni exemplari îşi afirmă astăzi, într-o 
dezvoltare armonioasă în toate domeniile, posibilităţi de care dispune. Rememorez 
cu plăcere momente dintr-o Vrance mai familiară, apropiate preocupărilor mele. 
Dialoguri, întâlniri la Focşani şi în judeţ, manifestări culturale în pitoreasca sală a 
teatrului, la Liceul „Unirea”, secvenţe la Dragosloveni, Coteşti şi Soveja, Focşani 
(Revista noastră, iulie 1977).

Leagăn de înaintaşi, permanentă încă de la mijlocul paleoliticului superior, 
Tara Vrancei a fost  de-a lungul frământatei istorii a neamului nostru loc de bătălii 
pentru apărarea fiinţei naţionale.

În oraşul Unirii, de unde au plecat D. Zamfirescu, arhitectul Mincu, Ollănescu 
Ascanio, inginer Saligny, fraţii Longinescu, Petre Liciu, Simion Mehedinţi şi pe unde 
au poposit, Hortensia Papadat-Bengescu, Ovid Densuianu şi C. Giurescu, publicaţiile 
pot fi în multe privinţe interesante surse documentare.

Dintr-un număr impresionant de titluri, mai ales începând cu deceniul al II-
lea al secolului nostru am reunit  selectiv câteva consideraţii. În tabloul reţinut pot 
figura publicaţiile de pedagogie şi de luptă şcolară Ca: „Chestiuni pedagogice”, 
„Frământări dialectice”, „Şcoala Putnei”, pentru educarea tineretului – „Crinul”, 
„Ghiocei”, „Propăşirea”, „Revista noastră”, pentru literatură – revista „13”, privind 
dezbaterea problemelor sociale, „Lupta pentru binele poporului” şi câteva care se 
referă la preocupările de cultură, de luptă naţională: „Căminul”, „Curierul Putnei” 
, „Milcovul” (1904), „Putna”, „Putna liberă”, „Tribuna liberă”, „Unirea”, „Viitorul 
Putnei”, „Milcovia”, „Ethos”.

Potrivit intenţiilor noastre, putem afirma că în prima categorie un loc distinct 
îl ocupă şi „Anuarul Societăţii literare «Gr. Alexandrescu» a elevilor de curs superior 
din Liceul «Unirea»”. Spre deosebire de alte anuare ale liceelor focşănene, cel amintit 
realizează un sumar interesant şi atractiv. Se întâlnesc pagini de aleasă creaţie literară, 
articole şi referate ce se impun prin valoarea lor ştiinţifică.

După primul război mondial, şedinţele Societăţii au reînceput la 9 noiembrie 
1919. Sufletul grupării a fost profesorul I. M. Raşcu, scriitor şi publicist, ajutat la 
început de profesorul Mihai Bantaş, la rându-i publicist apreciat, apoi de profesoara 
Mariana Rarincescu.

Comunicările profesorilor şi ale elevilor oferă de cele mai multe ori elemente 
de reflecţie critică, sinteze originale date. Judecăţile de valoare despre om şi operă sunt 
bazate pe o informaţie vastă. Se disting  lucrările lui I.M.Raşcu: „Poezia erotică a lui 
M.Eminescu (anul I), „Cei doi Dumas”, „Viaţa şi opera critică  - beletristică” ale lui 
M. Kogălniceanu” (anul II), „Un poet focşănean din epoca Unirii – D. Dăscălescu” 
(anul II), ale profesoarei Mariana Raricenscu „La Fontaine şi fabula română” (anul II), 
„Farsele şi comediile de intrigă şi de moravuri ale lui Molière”.

Anuarul pentru 1930-1931, sub cota valorică a celorlalte, este ultimul efort 
pentru menţinerea publicaţiei.

Societatea literară s-a desfiinţat în 1948 odată cu plecarea ultimului preşedinte, 
prof. Ion Diaconu.

„Curierul Putnei” (1918-1919), ziar independent al Ligii Poporului, reţine 
insistent atenţia.

Conducerea a aparţinut lui D.  Zamfirescu, care după sfârşitul carierei 
diplomatice, se retrage la proprietatea sa de la Faraoanele (Vrancea). În paginile 
ziarului au apărut articole de reuşită proză românească. Impresionează verva 
pamfletului, vigoarea metaforei, armonia formei în „Mediocrii”, „Obrazurile patriei 
mele” (anul I, nr. 15). Tensiunea lirică străbate în întregime textul din „Eroii Putnei” 
(anul I,  nr. 4), „Divizia a 6-a” (anul I, nr.25).

Cultul eroilor, al  eroului român, al celui putnean, apare ca un legământ pentru 
sufletul său. În şirul celor 28 de numere ale ziarului, D. Zamfirescu îşi inaugurează 
colaborarea, în decembrie 1918 cu un articol despre eroismul local şi îşi termină 
contribuţia cu o altă îmbrăţişare caldă a vitejiei soldatului putnean.

Începând cu nr. 15, ziarul are şi o cronică literară. Se poate citi, de exemplu, 
articolul lui Ibrăileanu despre volumul „Ape adânci” al scriitoarei H.P.Bengescu, pe 
atunci focşăneancă.

În 1924, apare „Frământări”, revista corpului didactic din judeţul Putna. De 
la al II-lea număr, periodicul s-a intitulat „Frământări didactice”. Se întâlnesc articole 
sub semnături consacrate: S. Mehedinţi, Ion Diaconu, C. Giurescu. Se remarcă, de 
asemenea, colaborarea scriitorului vrâncean Ion Ciocârlan (fragmente din „Ursitul” 
(nr.31), din romanul „Tainele munţilor” (nr.13-14).

În anul următor, 1925, apare ca publicaţie lunară „Căminul”. Credeam că 
revista se alinia valoros preocupărilor spirituale din epocă. În articolul program „Ce 
vrem” se subliniază misiunea periodicului, educarea pentru marea masă a poporului, 
lăsat fără cultură, necivilizat. Se dorea  o revistă de învăţătură a „Binelui şi frumosului” 
împăcate cu „utilul  şi nevoile vieţii”. Printre colaboratori: Virgiliu  Arbore cu „Vrancea 
istorică” (nr. 10, 11, 12), prof. Gh. Dumitru – „Din ale Vrancei”, „Documente 

Nicolae Crăciun

Omagiu „Revistei Noastre”. Publicaţii culturale şi literare focşănene

vrâncene”, Ion Diaconu – „Ceva despre etimologia numelui Vrancea” şi „Variante 
ale Mioriţei” (nr.1, 10 şi 12, Revista are o ţinută grafică îngrijită şi o compartimentare 
interesantă. „Scrieri originale”, „Note şi însemnări”, „Revista revistelor”, „Legile 
vieţii sănătoase”, „Noutăţile librăriei” sunt rubricile mai importante.

În jurul anului 1930, câţiva profesori tineri ajung la ideea  că în Focşani sunt 
condiţii pentru apariţia unei reviste  moderne, care  să grupeze cercetători cu oarecare 
experienţă în diferite ramuri ale ştiinţei. Cercetările urmau să se efectueze pe teritoriul 
vrâncean şi râmnicean situat de o parte şi de alta a Milcovului. Cu un cuvânt introductiv 
„O socoteală pentru tineri, semnat Soveja, pseudonimul literar al profesorului Simion 
Mehedinţi, noua publicaţie putneană, „Milcovia”, a apărut în public. Ideea de la care 
se pleca era un răspuns la întrebarea dacă e posibilă o activitate culturală de seamă 
într-un colţ de provincie.

Răspunsul era pozitiv. Teritoriul Milcoviei, scria autorul, are caracteristici 
aparte ale stilului naturalist, etnografic şi istoric”. Considerăm că publicaţia, atât cât 
a putut trăi, şi-a adus o contribuţie importantă nu numai pentru cercetările locale, ci 
şi pentru lămurirea unor probleme privind părţi mai întinse din pământul şi din viaţa 
poporului nostru. Comunicările lui Simion Mehedinţi, N. Rădulescu, G. Tătulescu 
privesc, de multe ori, geografia şi istoria patriei.

Prin truda şi mai ales cu cheltuielile învăţătorului focşănean Petre Iosif, a apărut 
timp de patru ani revista „Ghiocei”, publicaţie lunară pentru (copii). Fiecare număr s-a 
constituit din două părţi: una pentru compunerile libere ale elevilor de curs primar şi o 
a doua cu poveşti, glume, ghicitori.

Revista urmărea, după mărturisirea redactorului, să înlesnească cunoaşterea şi 
înfrăţirea copiilor între ei.

O situaţie aparte o prezintă revista  „13”, periodicul lunar de literatură şi 
cronică, al cărui prim număr a apărut la 1 martie 1934.

Era una din bunele reviste de provincie, sprijinită şi apreciată de mari 
personalităţi printre care: Mircea Eliade, Z. Stancu, Perpessicius, Într-un  articol 
semnat de Pavel Nedelcu, unul din fondatorii revistei, se afirma: „13”, îşi va păstra linia 
de conduită trasată indiferent de greutăţile ce-i vor ieşi în cale, formând aici în oraşul 
Unirii o piatră unghiulară greu de înlăturat. Vom spune răspicat cuvântul adevărului şi 
sincerităţii care trebuie să stea la baza oricărei acţiuni culturale româneşti”. Conduita 
rămâne în adevăr nemodificată până la ultimul număr. Publicaţia cuprinde multe 
pagini cu creaţii originale. Constantin Apostol – fragmente din „Răsturnări” (anul 
II, nr. 4), „Zigzag” (nr. 3), poezii de revoltă socială sub semnăturile lui A. Călinescu 
şi Pavel Nedelcu. Reţin atenţia rubricile: „Bloc-notes”, spre exemplu, din nr. 1, se 
menţiona: „G. Bogza a fost arestat. Poarta închisorii Văcăreşti s-a deschis prin răutatea  
oamenilor să fure libertatea făurarului modernist. Faptul ne-a întristat şi ne-a încleştat 
pumnii. Noi de aici strângem voiniceşte mâna care scrie”. Sunt analizate noile apariţii 
editoriale (cronică la volumul „Inimi sub săbii”, de Anton Holban (nr. 10, 1934). Se 
anunţă favorabil volumul de versuri „Zenit” al lui V. Huzum. Traducerile din literatura  
universală, în special din Esenin şi Verlaine, dau un plus de interes revistei.

„Într-o cascadă de activităţi publicistice se impune control şi prevenire din 
partea celui care încearcă în provincie înjghebarea unei reviste”.  Citatul face parte 
din „Revisuiri culturale” de prof. I. Diaconu, care îşi propune şi reuşeşte să scoată la 
Focşani,  în 1941, o publicaţie de mare prestigiu, „Ethnos”, o revistă de grai, studiu şi 
creaţie românească. Adevărul – consemna articolul introductiv – este sensul suprem 
al vieţii care cugetă peste utilitarism şi preferinţe.

Socotim că locul unde apare revista  nu e o oarecare bucată de ţărână, căci de 
aici au plecat  figuri cardinale ale cugetului românesc şi vor mai pleca. „Ethnos” va 
publica oricând  literatura realistă, iar în privinţa studiului, numai cercetări tematice.

Înlăturând amatorismul şi stângăcia, precum şi „critica de familie”, s-au 
promovat aici  judecăţi perene, valori ale culturii şi literaturii poporului român. 
Publicaţia a găsit ecou şi peste hotare. În septembrie 1941, Academia Regală Italiană o 
cerea pentru recenzare, exprimând mulţumiri şi sentimente alese prof. I. Diaconu. Cu 
al treilea nr., în 1943, „Ethnos” îşi încheie apariţia. Neobositul profesor căruia Vrancea 
îi poartă un nemărginit respect, aşază valori noi peste munca celor cinci decenii pe 
meleagurile  „Mioriţei”.

Preţioasele moşteniri spirituale au fost valorificate şi continuate în anii de 
după Eliberare. Avem în atenţie prestigioasa publicaţie a elevilor Liceului „Unirea”, 
„Revista noastră”, seria nouă. Cu primul nr. din ianuarie 1972, revista  şi-a propus şi a 
devenit o tribună a elevilor dornici să fie cunoscute  încercările lor literare, artistice şi 
ştiinţifice. Creaţiile originale convieţuiesc cu admirabile momente de istorie literară. 
Printr-o serioasă muncă de informare şi documentare, se recolorează profiluri de 
opere şi autori  se adaugă noi dimensiuni unor monumente şi epoci  literare. De 
neînlocuit, prin valoarea instructiv-educativă, rămâne dialogul elevilor cu personalităţi 
de seamă al gândirii româneşti academicienii: Iorgu Iordan, Şerban Cioculescu, 
Nicolae Teodorescu, prof. univ. dr. doc. C. Ciopraga, cu poeţii Nina Cassian, Romulus 
Vulpescu,Mircea Dinescu etc.

Sunt îndelung de admirat competenţa, entuziasmul şi dăruirea cu care 
coordonatorul revistei, prof. Petrache Dima, trudeşte la creşterea renumelui ei. Astăzi, 
miile  de exemplare, în câte  se difuzează un număr, se răspândesc, în toată ţara şi 
chiar  peste hotare. Cu o aparişţie constantă s-a impus pe primul loc în rândul revistelor 
şcolare.

Noi, colegii profesorului Dima, alături de miile de elevi cu care colaborăm, 
salutăm din toată inima frumuseţea  şi consistenţa acestui act de cultură. Acum, la ceas 
de bilanţ şi omagiu, urăm domniei sale şi colaboratorilor săi succes şi multă putere 
de muncă!  



10082 www.oglindaliterara.ro

fundamental este metamorfoza sau deschiderea în infern și ridicarea în aer 
sau dorința de isprăvi a unor voinici extraordinari. Aici vedem ființe supra 
umane (un sfânt, o zână) luând forme pământești, de obicei de animale 
(porc, șarpe, broască), spre a viețui cu o ființă iubită de pe pământ.(Ex. 
Șarpele moșului.) Vedem ființe omenești transformate în plante în urma 
unui blestem (Ex: Fata din Dafin). Vedem eroi care suferă o serie de 
transformațiuni ca să scape de persecuțiunea unui dușman sau a unui zmeu. 
(Ex: Pătru Făt-Frumos). -Deschiderile în infern, idee pe care o întâlnim și 
la cei vechi, în Odiseea, în Eneida, în ispărvile lui Alexandru cel Mare, se 
face de obicei, ca și ridicarea în regiuni aeriene, pentru căutarea unei ființe 
iubite. (Ex: Cei trei frați.) Tot în gruparea descinderilor și a ascensiunilor 
intră și așa numitele deceuri. Deceul este un bazm care cuprinde o sumă 
de întrebări curioase și răspunsuri potrivite. (Ex: Vizor și craiul șerpilor.) 
- Isprăvile eroice se îndeplinesc în genere în voinici care poartă numele de 
”Feți-frumoși”, uneori și de femei războinice. Isprăvile acestea sunt felurite: 
sau se caută o apă miraculoasă care să redea viața sau se caută o fecioară 
cu părul de aur, ce se numește de regulă ”Ileana Cosânzeana”. (Ex: Harap-
Alb.) Bazmele etico-fantastice cuprind, pe lângă partea minunată, pe lângă 
isprăvile eroice, care se află și în celelalte bazme, un învățământ etic. Aici 
vedem doi frați care se iubesc unul pe altul și se sacrifică unul pentru altul 
(Ex: Omul de piatră) sau dimpotrivă trei frați, doi dușmani celui mic, în care 
se personifică vitejia, isteția, dragostea, sinceritatea (Ex: Pasărea măiastră). 
Un învățământ teribil se dă omului prin acele povestiri: nu se înfățișează 
animale recunoscătoare față de oameni ingrați (Ex: Roș-Împărat și Alb 
Împărat). În alte povestiri ni se înfățișează crima incestului sau persecutarea 
copiilor de către muma-vitregă (Ex: Fata moșului și fata babei). Bazmele 
religioase ne înfățișează pe Dumnezeu sau pe sfinți trăind printre oameni, 
ori pe Dracu cu spiritele infernale. Tema generală este facerea de bine de 
către ființele divine bune și persecuțiunea de către cele rele; însă pe când 
puterea celor dintâi ni se prezintă ca nemărginită, a celorlalte e pusă greu 
la încercare și mai totdeauna virtutea diavolească este învinsă de istețimea 
omului (Ex: Azima mergătoare.) Originea bazmelor, ca și a miturilor antice, 
a fost mult discutată în cursul timpului și s-au formulat diverse teorii pentru 
explicarea ei. Bazmele au fost considerate de unii ca creațiuni artificiale ale 

poeților, de alții ca exprimarea unor înalte 
adevăruri sub formă alegorică. Teoria veche 
a simbolismului miturilor a fost combătută 
de Ottfried Muller, care le consideră ca 
producțiuni spontane ale iamginațiunii 
copilărești a omenirii. Frații Grimm au 
socotit bazmele ca niște ecoruri ale miturilor 
indo-europene și mai târziu Max Muller și 
apoi Adalbert Kuhn au limitat și mai mult 
teoria Fraților Grimm, cel dintâi susținând 
că în toate miturile se simbolizează acțiunile 
principiului luminos, deci soarele joacă rolul 
de căpetenie; celălalt susținând că miturile 
personifică fenomenele atmosferice, deci 
furtuna și ploaia au rolul principal. Benfey 
crede că bazmele sunt producțiuni exclusive 
ale spiritului indian, de unde s-au răspândit 
în întreaga lume. D. Hasdeu a formulat o 
nouă teorie, după care originea elementului 
supranatural din bazme se găsește în vis: 
realitatea visului este transmisă de bazm în 
realitatea vegherii. Cea dintâi publicare de 
bazme românești s-a făcut în limba germană 
de frații Schott la 1845. În românește primul 
bazm s-a publicat de N. Filimon în ziarul 
”Țăranul Român” în 1862. De atunci s-au 
publicat multe bazme prin ziare și reviste, 
s-au făcut și colecțiuni mai mici sau mai 
amri, după care vom cita pe cele ale d-lor: 
I.C. Fundescu. N.D. Popescu, P. Ispirescu 
(care le-a publicat sub pseudonimul ”un 
culegător tipograf”), Hințescu, Ion Creangă, 
Pop Reteganul, Dumitru Stăncescu, Ioan 
Sbierea. Aproape toate bazmele se regăsesc 
în rezumat în studiul d-lui L. Șăineanu 
despre ”Bazmele române.”

Cititorii portalului Literatură 
Copii se întreabă, poate, ce știau, ce 
studiau la școală despre basm elevii din 
învățământul secundar de la sfârșitul 
secolului al 19-lea. Existau capitole 
dedicate basmului în manualele din 
secolul în care au trăit Creangă, 
Eminescu, N. Filimon? Având în vedere 
spiritul lacunar, ca sa nu spunem la 
mult, al manualelor din ziua de astăzi, 
am fi tențați să credem că nu. Ei bine, 
nu este deloc așa. Am de foarte mulți 
ani în bibliotecă volumul ”Noțiuni de 
Istoria Limbii și Literaturii Românești”, 
publicată de cunoscutul Gheorghe 
Adamescu în 1896, pe vremea când 
era profesor la Gimnaziul Ghe. Șincai. 

Manualul era dedicat elevilor din ”învățământul secundar și special”, 
conținutul său fiina aprobat prin Ordinul ministrului nr. 7936, seria B, 
din 21 octombrie 1894. Adamescu are un întreg capitol numit ”Literatura 
copilăriei”. Aici găsim subcapitolele ”Rugăciuni și Cântece”, Moș-Ajunul, 
Sorcova și Bazmele. Spațiul cel mai generos este alocat studierii basmului, 
pe care Adamescu îl împarte în trei categorii importante: basme pur 
fantastice, basme etico-fantastice și basme religioase. Toate sunt explicate, 
fiind oferite exemple pentru fiecare categorie. Autorul ne oferă o serie 
întreagă de opinii întâlnite la acea vreme despre originea bamului, trecând 
în revistă teoriile lui Ottfried Muller, Max Muller, Adalbert Kuhn, Frații 
Grimm. Se oprește la teoria lui Hasdeu potrivit căreia originea elementului 
supranatural din basme se găsește în vis. Personal, ca autor de basme, am 
motive întemeiate pentru a aminti ca această teorie nu trebuie neglijată. 
Adamescu ne oferă și o listă de personalități care au publicat basme 
românești, de la Arthur şi Albert Schott, care au publicat la Stuttgart, în 
1845, primele basme românești (în limba germană), la N. Filimon, care a 
publicat în 1862 primele basme în limba română și terminând cu Ispirescu, 
Creangă, Reteganul, Dumitru Stăncescu sau 
Ioan Sbierea. Iată o serie de informații care 
le-ar fi utile și elevilor de astăzi, dacă ele și-
ar face loc în manuale. Pentru informarea 
dumneavostră, vă oferim textul integral 
al capitolului dedicat basmului românesc. 
Petre Crăciun

Basmul, de Gheorghe Adamescu
Bazmele (bazm sau bazn) sau poveștile 

sunt narațiuni ale unor întâmplari închipuite, 
niște epopei în proză, în care miraculosul are 
întrebuințarea excesivă și care ne înfățișează 
o lume de superstițiuni stând legate de viața 
sufletească a țăranului. În ele vedem în toate 
amănuntele mitologia poporului nostru. 
Eroul principal al bazmului este omul. 
Acțiunile lui sunt însă provocate, ajutate sau 
împiedicate de ființe supranaturale, unele 
bune, altele rele. Deznodământul bazmului 
este totdeauana favorabil celui bun, care, 
deși suferă la început, dar tot izbuteșye a-și 
arăta până la urmă dreptatea. Curiozitatea, 
neîncrederea în vorbele cuiva, dorința de a 
izbândi mai cu înlesnire, căutarea unei ființe 
iubite, încercarea de a distruge un vrăjmaș, 
invidia: cam acstea pricinuiesc acele 
peripeții complicate ale bazmelor. În marele 
număr ale bazmelor românești s-ar putea 
deosebi câteva categorii sau cicluri, care 
la rândul lor sunt susceptibile de diviziuni, 
cuprinzând, se înțelege, fiece diviziune 
o serie mai mult sau mai puțin întinsă de 
variante. Ele se pot împărți în trei mari 
secțiun: bazme pur fantastice, bazme etico-
fantastice și bazme religioase. Bazmele 
pur fantastice sunt acelea în care elementul 

Copii se întreabă, poate, ce știau, ce 
studiau la școală despre basm elevii din 
învățământul secundar de la sfârșitul 
secolului al 19-lea. Existau capitole 
dedicate basmului în manualele din 
secolul în care au trăit Creangă, 
Eminescu, N. Filimon? Având în vedere 
spiritul lacunar, ca sa nu spunem la 
mult, al manualelor din ziua de astăzi, 
am fi tențați să credem că nu. Ei bine, 
nu este deloc așa. Am de foarte mulți 
ani în bibliotecă volumul ”Noțiuni de 
Istoria Limbii și Literaturii Românești”, 
publicată de cunoscutul Gheorghe 
Adamescu în 1896, pe vremea când 
era profesor la Gimnaziul Ghe. Șincai. 

Petre Crăciun

Ce studiau elevii din anul 1896 despre basmul românesc
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LA DURERI CU 
SFERE MATE

până când aerul 
îngheață apropie 
urechea de buzele 
sale
din cer picură  
chinezește molecule 

POEZIE

Marin ifrim

DãNUñ CEAMBURU

obeze
tratate de chimie în pungi inscripționate
vremea pașilor are drumurile umplute cu 
buruieni sălbatice
din toate punctele cardinale țâșnesc 
semnele infinitului
reînvie sfârșitul fiecărui tic uman
apele se despart de țărmuri și sufletul 
peticește vântul
din micile crăpături ale corului robilor Tăi 
o cărare unică precum strivirea zăpezilor 
dulci
mai ușor cu un fulg între fire goale
legat de respirație dublă
râurile roșii prin ecluza sterilizată din mâna 
femeii de zăpadă
 duc în cifre sub sticlă astrală viitorul acum
o speranță obeză cuvântă adormirea cu 
ochi
prin tifon răzuitul albastru în compot de 
oxigen 
sacadând literă cu cifră 
focuri în cavernele lui Platon

MEMENTO

frânghia și cercul din vârf
sâsâitul din bifurcația timpului
legea cânepii halucinogene
din mărul adamic căznind semințe
șaua cerului pe creștetul robului
înainte de cruci
venirea era tot timpul ascunsă acum
în orgă laba felinei scormone dedesubtul
cariile cu note
în linie continuă de niciunde
stivuind valurile din cherestea
în verzi eprubete parasolare
granit de frunte umplund adâncimile mici

LA RECE

 ivorul ușii din gură 
arcele susținând aparențe-n fante 
mestecând
talașul în straturi de clei și os politic
striuri adn-ice-n amprente vocale
sub Codul argintiu
erorile ochilor însărați dioptric spre minus
peretele sprijinit la aluzii tectonice
de panoul genealogic marca fotoharley
mai la sud de cutia busolei
timpul irosit picătură cu picătură
în pahare de plastic cu chiștoace pe fund
găuri în zațul-mangal  care crește 
instantaneu dedesubt
direct din carnea fibroasă a mesei furniruite 
la rece

ÎN ORAȘUL DE JOS

cartea de bucate scrisă direct pe legume 
sălbatice
pentru uzul paznicului de cimitir 
cititor în brad apoi în piatră
suptă de melci grași
cu bale plastifiind poze pentru eternitatea
șteviei și urzicilor naturiste
cu rădăcini scormonind după țeaste
și suprafețe luând cărarea ultimul drum
spre piața animată a primăverii în burg
pentru cei care vor veni
în restul timpului la reînfrunzire
în orașul de jos în care doar lucerna se 
afundă
dincolo de cel puțin doisprezece metri

Poveşti cu zâne

Basmele-s o veste 
trista.
Cand tu nu esti un 
print
Si moartea-si plange 
versul
In batista.

Basmele-s o veste 
trista.
Cand nu mai vreau sa le citesc cararile,
Sa-mi pierd ideile
Si sa ma prinda vreun dragon batran in 
gheare.

Ma sterg din paginile lor cu mucegai,
Speranta mea si-a luat bilet in rai.
Nu mai visez,
la un balcon ca o idealista,
si plang
caci basmele-s o veste trista.

Rugăciune

Dar, Doamne
Eu nu-s decat un fir de iarba,
Rece si umed
Incet m-aplec
Sub talpa Ta.
Ma rog sa nu imi tai avantul verde.
Ca sa ma-nalt 
si eu spre razele de soare,
spre campuri si catre stele.
Şi nu-mi taia florile, 
si nu mi le-neca sub pietre.
Ascuns, sub talpa Ta
Imi pregatesc cenusa
Pentru cand am sa ard si eu,
Un fir de iarba-n focul meu.
 

Poezie prostească

Uşor, uşor păşesc pe ringul alb,
Privirea-ţi sfântă îmi atinge pasul,
Şi mâna-ţi dulce, într-un ritm alert,
Atât de-atentă, îşi unduieşte dansul.

Luna-i beată, stelele-s amare,
Şi negrul cer plecat de lângă noi. 
Plecată-i noaptea, şi ziua e departe,
Şi muzica ne-obeşte pe-amândoi.

Vântul şi-a smuls privirea,
Albastrul chip şi-ascunde suflu-n nori,
Ringul e mort şi-înviată ţi-e iubirea,
Un pas ne-aduce iarăşi înspre zori.

Scrisoarea condamnatului

M-aplec spre cadaverice cărări.
Sunt un zeu ce şi-a primit jertfa.
Rece şi umedă,
Cenuşa verde se prelinge peste nori.
Doamne,
de ce i-ai pus pe robii tăi
să rupă flori? 
Eu nu sunt zeu,

xxx

Sunt nopţi când te visez frumoasa mea
Pierdută într-un câmp de lăcrămioare
Şi m-adâncesc din ce în ce mai mult
În doruri şi tristeţi năucitoare.

Alergi desculţă-n flori şi te supui
Dumnezeirii ce din ele-ţi cântă, 
Cu ploi înalte de panghim ceresc, 
Din stele te-ai născut şi eşti p sfânt

Sunt nopţi când te adormi în mine
Cum rugăciunea se scufundă în altare, 
Frumoasa mea, rămân în primăvara asta, 
Uitată-n câmpul meu de lăcrămioare!

xxx

Ca o lacrimă
îmi curge
mâna
pe tine, 
ca semnul crucii:
de-a dreapta
oasele
la stânga
inima, 
în sus cerul
şi-n jos
le-nchin
cu semnul vieţii!

xxx
De fiecare dată
când degetele
de la mâna stângă
se împletesc
cu cele de la mâna dreaptă
între ele
se nasc stele…
şi tot aşa
când
ochii mei
se-nneguresc pe tine
la marginea dintre noi, 
se nasc 
doruri!

Raluca Baciu
Cărările nu-s pentru mine,
Eu sunt un păcătos cu rău adânc în vine,
De ce îmi dau ofrande dulci, de ce-mi 
alung ei plânsul?
Că eu ucid, ucid cu ochii 
orice zare,
Şi punţi, şi stele mă blestem,
şi ochi adânci îmi sap în gând
şi doare.
M-aplec spre cadaverice cărări.
Ridic şi bolte şi tulpine.
Un ucigaş,
cu moartea verde-n vine



10084 www.oglindaliterara.ro

FRAȚII DE SÂNGE AI LUI IISUS

Dacă ne uităm oriunde în istoria lumii, 
reală sau rescrisă, vedem că „nebunii” au 
creat lumea asta, iar cei cuminţi îi urmează. Îi 
urmează deopotrivă şi cei răi, nu cumva ideile 
absolute despre sensul omului să devină un cod 
moral, social şi biblic. Singurul lucru peste care 
nimeni, niciodată, nu mai poate rescrie ceva, este 
sacrificiul, jertfa de sine. Nici Dumnezeu nu a 
mai rescris în niciun om jerfa lui Iisus. Sacrificiul 
uman sau divin au acelaşi numitor comun, viaţa, 
de aceea, cred eu, niciunul nu este mai presus 
decât celălalt. Dezrădăcinarea omului de către 
om, este ca o naştere inversă, izbindu-se şi rănind 
trupul mamei, este ca întoarcerea sunetului spre 
clopotul care i-a dat viaţă, sfărâmându-l. 

Dezrădăcinarea omului de către om, se 
resimte atât de intens, de parcă în om s-ar petrece 
dezrădăcinarea între Dumnezeu şi Mântuitor, 
dezrădăcinarea Creaţiei de Dumnezeu. Aceleaşi 
sentimente năruitoare trebuie să fi trăit semenii 
noştri, când alţi semeni au hotărât să-i mute din 
viaţa lor, direct pe crucea biblică. Atăt de tare au 
fost bătuţi pe această cruce, atât de mult au fost 
ţintuiţi în adâncul ei, de parcă ei deveniseră crucea 
pe care stă răstignit lemnul sfânt. Ei sunt deportaţii 
sau deţinuţii politici, umiliţi şi batjocoriţi, bătuţi 
şi supuşi supliciilor inimaginabile, dar care, 
paradoxal, ne-au dus nouă viaţa mai departe. Viaţa 
noastră aproape fericită, trecea prin suferinţele 
lor, iar visele noastre treceau peste vieţile lor, 
cum trec apele peste adâncurile lor, datorându-le 
lumina zilei şi libertatea orizonturilor.

Deportaţii sau deţinuţii politici îşi au 
descendenţa în Iisus, este ruda lor directă, iar 
pildele Lui au fost şi sunt singurele leacuri 
pentru rănile lor. Viaţa acestor oameni nu poate 
fi cuprinsă în mitologii stelare sau pământene, 
suferinţa îndurată de ei se poate asemăna numai 
cu lipsa Raiului pentru sufletele care aşteaptă 
Învierea. Să înduri cu un suflet de om, ce poate 
fi îndurat numai de un suflet divin, este mărturia 
că sacralitatea poate avea şi natură umană, iar 
Raiul poate fi socotit o aşezare omenească. 
Eu nu am destulă fiinţă şi cred că nimeni nu 
are, ca să adunăm şi să păstrăm suferinţele şi 
meditaţiile acestor sfinţi răstigniţi, cred că numai 
în Dumnezeu ar avea loc, aşa cum au avut loc în 
picătura lor de fiinţă. 

Am avut un prieten, stins demult, ofiţer de 
elită în Armata Regală a României, care a fost luat 
prizonier de armata lui Stalin şi deportat alături de 
alţi ofiţeri români care nu şi-au trădat uniforma, 
jurământul şi ţara, în iadul de gheaţă al Siberiei. 
Timp de nouă ani, chinurile lor de martiri au fost 
îndurate fără jale şi lacrimi. Au înălţat în mijlocul 
taberei o Cruce mare de gheaţă, pe care câţiva 
ofiţeri - artişti au sculpat un Iisus îngheţat, pironit 
în cuie de gheaţă. Comandantul rus a încuviinţat 

Memoria istoriei 

Laurian Stănchescu

Memoria istoriei este ca o apă, pe ea trebuie să mergi desculț, ca 
un sfânt. Spiritul unui deportat seamănă foarte mult cu spiritul 
unui lotus, el crește și strălucește în cea mai atroce barbarie 
îndreptată împotriva lui. Bărăganul este plin de astfel de spirite-
lotus, lumina lor fiind una dintre cele mai frumoase constelații din 
subpământul românesc. Sfânta Mănăstire Libertatea, din Bărăgan, 
este clopotnița acestor lumini subpământene, de al cărei clopot, 
Dumnezeu, Sfântul ei Clopotar, va trage toată veșnicia.

Laurian Stănchescu

acest lucru, după ce a scris pe o scândură prinsă de 
gâtul Mântuitorului, cuvintele: „deportat şi deţinut 
politic în Raiul Siberiei”. Această blasfemie i-a 
înfrăţit pe ofiţerii români cu Sfântul ţintuit în 
Siberia, fiecare ţintuindu-se pe sine, pe trupul de 
gheaţă al Mântuitorului şi arzând împreună în 
aceeaşi credinţă. Naţiunea Română ar trebui să 
ceară iertare acestor oameni şi să-i recunoască 
drept mucenici ai neamului, pentru că Iisus i-a 
recunoscut fraţi de suferinţă şi jertfă, străbătând 
împreună pustiul de gheaţă al dezrădăcinării.

Bărăganul a fost deopotrivă atăt Golgota 
cât şi Raiul deportaţilor şi al deţinuţilor politici, 
locul acela însîngerat, are deasupra lui aceeaşi stea 
care a strălucit deasupra Naşterii Mântuitorului, 
luminând dealtfel întreaga lume. Bărăganul este 
el însuşi o istorie contemporană nu numai cu noi, 
ci cu toată existenţa neamului românesc, spiritul 
Bărăganului încă arde, dar mângâiat în Coroana 
de spini a Mântuitorului.      
                                            

BĂRĂGANUL, GULAGUL ROMÂNESC 
    

Bărăganul reprezintă pentru Naţiunea 
Română un Sanctuar al Sacrificiului, spiritul 
lui onorează şi dimensionează jertfa universală. 
Osândiţii Bărăganului nu au fost învinşi 
niciodată, chiar dacă au fost îngropaţi printre 
buruieni, mărăcini sau scaieţi, fără slujbe şi preoţi 
la căpătâi, fără clopotul care să le anunţe plecarea 
spre judecata de apoi, sau fără ţipetele de jale şi 
iubire ale rudelor. Lăsaţi fără identitate socială, 
osândiţii Bărăganului au devenit memoria şi 
identitatea istoriei, ei umplu astăzi cu moartea şi 
cu sacrificiul lor, propria lor viaţă, cum îşi umple 
ecoul sunetul repetat, cu sunetele din urma sa.

Istoria lumii trece şi prin România, aducând 
şi luând în mersul ei viaţa, ca un înţeles al vieţii 
Mântuitorului. Nici viaţa mea nu există în afara 
acestui înţeles, ea se sprijină şi se înalţă pe aceste 
temeiuri spirituale. Împletit zi cu zi în istoria lui 
creştină, vedem că Bărăganul este o Biserică plină 
cu sfinţi-martiri, este un clopot uriaş prins direct 
de inima Cerului, iar sunetul lui însoţeşte Jertfa ca 
un Dumnezeu pământean. Am străbătut de multe 
ori Bărăganul şi mereu am avut sentimentul că 
trec prin mijlocul acestei Biserici aşezată direct 
cu faţa spre toate vieţile şi morţile osândiţilor de 
demult. De fiecare dată Biserica Bărăganului se 
despărţea în două ca apa biblică. Aşteaptă învierea 
şi trecerea osândiţilor prin ea!

Gândul meu pentru Bărăganul deportaţilor 
arde ca o lumânare, ca o lumânare purtată din aură 
în aură de sfinții-martiri!

îmi e ruşine de această ţară
în care cel mai slab e vinovat
că mama lui născând prea greu
nu l-a făcut întâiul împărat

inima-i era de aur
i se vedea prin haine şi prin piele
ca noului născut durerea mamei
ce-o poartă după el o vreme

inima-i era de aur
dar asta nu era de ajuns
era un fel de răstignit
căzut din trupul lui Iisus

Învățătura sinelui către sine
 

            Cuvintele Maicii Nectaria par a fi desprinse 
din Toiagul Sfânt şi plin de înţelepciune al 
despicătorului de ape biblice, Moise. Precum 
Toiagul în care se afla puterea lui Dumnezeu, 
spiritul Maicii Nectaria pătrunde în firea şi în 
rînduiala lucrurilor, izbind necredinţa lor, apoi 
ridicând din cenuşa prăvălită şi înviată, bolţi 
pentru lumea de apoi. Maica Nectaria este călăuza 
deşertăciunilor prin Pustia Mântuitorului, cernită 
şi neîncăpătoare în ea însăşi de patimile lui Iisus. 

Viziunea Maicii Nectaria asupra Procesului 
infam prin care Iisus a trecut şi s-a supus ca un 
Om de rând, face din fiinţa sa o chilie cosmică. 
Balanţa gândirii şi fulgerul spiritului Sfintei 
Maici Nectaria, retrăiesc tragedia condamnării la 
răstignire a Fiului lui Dumnezeu şi desprinderea 
Lui prin moarte de natura umană. Maica Nectaria 
este un jurat drept al Procesului, descins din 
marile duhuri, aprinzând în tot Universul lumina 
dreptăţii. Judecata sa este ca o lege biblică 
neînfrântă şi tămăduitoare.

Maica Nectaria conferă Procesului geneza 
contemporaneității între divinitate și umanitate 
ca o cultură universală, răsfrântă dintr-un fir de 
Dumnezeu într-un fir de om.

Cuvintele Maicii Nectaria au harul de a 
vorbi cu lucrurile, ele se deschid în faţa sa ca nişte 
noduri gordiene în care timpul a aşezat lumea încă 
de la începutul ei. Maica străbate reversibil timpul 
îmbrăcată în Fiinţa Lui Dumnezeu şi ajunge în 
preajma lui Iisus cu starea deplină a revelaţiei care 
adună laolaltă omul cu dumnezeirea. După această 
sfântă îmbrăţişare, Maica Nectaria ştie că viaţa 
nu înseamnă să trecem prin noi înşine cum trece 
ecoul prin el însuşi, iar Iisus a ales-o Cuvântul 
Lui de rugăciune. Decăderea omului este o stea 
care tulbură Creaţia, de aceea Mântuitorul acceptă 
Procesul şi Răstignirea ca pe o reverberaţie divină 
închinată cugetului nostru. Judecătorii lui Iisus 
ating nimicnicia prin voia Sa, nimicnicia fiind 
un ecou întors spre ei şi având rolul de învăţătură 
învingătoare a propriilor firi. 

Maica Nectaria străbate cei două mii de ani 
de istorie şi spiritualitate creştină ca rădăcină a 
lui Iisus, ca pildă enciclopedică. Maica Nectaria 
a atins prin înrudirea spirituală cu Mântuitorul cea 
mai de seamă învăţătură, învăţătura sinelui către 
sine.
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Stăvărache”, „Drag şi dor pentru Vatra Strămoşească”, „Cerboaica”, 
Vulcanii noroioşi – impresii de călătorie”, „Pâraiele îndrăgostite”, 
„Motivaţie, „Fiii satului”, „Întâlnire cu sculptorul Nicolae Pascu 
Goia”, „Plângea un corcoduş”, „Ziua comunei Mârşani”, „Ciorăpel 
şi Ciorăpici, „Povestea unui ţurţur vesel”, „Iubirea de aproapele, 
solidaritate şi toleranţă”, „În grădina cântecului”, „Sărbătoarea Fiii 
satului – Din cuvântul Ioanei Stuparu”, „O seară binecuvântată de 
Dumnezeu”, „Obiceiuri de Sfintele Sărbători – Adormirea Maicii 
Domnului”, „Gustul pâinii româneşti”, „Gratiile de la ferestre”, 
„Când eram mică, mă temeam de stafii”, „Gândul”, Nepreţuitele 
amintiri”, „Duel epigramatic”. Voluml se încheie cu spicuiri din 
foarte numeroasa paletă de referinţe critice şi o prezentare generală 
a autoarei.

Stăpânind până-n cele mai mici detalii personificarea ca 
procedeu artistic prin care lucrurile prind viaţă şi îşi dezvăluie 
identităţile, tainele, dorinţele lăuntrice, Ioana Stuparu se mişcă 
dezinvolt pe graniţa real-imaginar, servind astfel, la modul superior, 
veridicitatea şi autenticitatea vieţii.

Pentru Ioana Stuparu, satul natal şi al copilăriei nu este spaţiul 
acela delimitat de nevăzute frontiere. Nici toate sufletele care 
sălăşluiesc acolo. Este un ţinut de taină care-şi are oazele de linişte 
în miezul vorbei mamă. Este un loc cu oameni care îşi dau bineţe 
când se întâlnesc pe drum, care se cunosc, care se ajută la necaz sau 

se mai duşmănesc din pricini care nu ţin de ideea de 
creştinism.

Între ei se formează mici insule de suflet 
înconjurate de marea nemăsurată numită gura lumii. 
Adevărul e că, numai în sufletele acelea înfloresc 
rosturile vieţii noastre. Din fericire, Satul i-a fost 
Ioanei Stuparu, prag şi potecă zborului său de 
mergătoare prin glod şi mărăcini, i-a fost şi continuă 
să-i fie locul sfânt în care se întoarce mereu spre a-şi 
regăsi chipul copilului care va fi fost.

Trăirile, nedumeririle, îndoielile, bucuriile, 
tristeţile cuprinse în aceste povestiri sunt nemurite 
în cuvinte care zidesc cu lumină, principala 
componentă a ADN-ului său, pe care, l-a descoperit 
cu adevărat.

Pe mine, scriitoarea Ioana Stuparu m-a convins 
că pe lângă gena moştenită de la părinţi există şi o 
genă a locului, nu mai puţin importantă.

Domnia sa dovedeşte cu fiecare izbândă 
literară, inclusiv cea la care ne referim, că are arta de 

a chema cuvintele la un sunet nou, într-un nou sistem de înţelesuri şi, 
prin aceasta, lumea la un sens superior într-o construcţie a cuvintelor 
care dobândeşte energia unei alte ortogeneze, adică a dezvoltării tot 
mai accentuate a unor caractere la generaţiile care vin după noi.

„PAŞI DIN HORA VIEŢII” – de IOANA STUPARU„PAŞI DIN HORA VIEŢII” – de IOANA STUPARU
A purta în tine şi a da viaţă 

crezului în destin

„Când crezi că ai ceva de 
transmis contemporanilor, dar, mai 
ales, generaţiilor viitoare – afirmă 
scriitoarea Ioana Stuparu, în ceea 
ce se doreşte a fi un fel de cuvânt 
înainte la cea mai proaspătă carte a 
sa de povestiri „Paşi din hora vieţii”, 
apărută la Editura Rawexcoms – 
şi eşti sigur că poţi să faci aceasta 
în scris, înseamnă că ai pe lume o 
menire, o misiune dată de Dumnezeu 
şi e păcat să nu o respecţi”.

Ca menirea să prindă viaţă este 
alimentată de o teribilă forţă lăuntrică, pe care, o numim crez iar 
Ioana Stuparu îl are şi-l mărturiseşte tranşant: „Port în suflet crezul 
că „Satul românesc şi ţăranul român” reprezintă „Rădăcina Neamului 
Românesc”.

O altă mărturisire a scriitoarei, aş spune cu valoare testamentară, 
datoria de a lăsa semne ca garant al continuităţii şi dăinuirii: „Cum 
să se afle despre ceva anume, dacă nu se va spune, dar mai ales, 
dacă nu se va scrie? Spre luare-aminte sau, pur şi 
simplu, spre mângâierea sufletului. Ce este scris, cu 
siguranţă va dăinui”. Şi să vă mai spun ceva, am 
luat foarte în serios: „ameninţarea” doamnei Ioana 
Stuparu: „Atâta timp cât voi avea ceva de spus, voi 
spune!” iar eu mă rog la Dumnezeu să-i dea sănătate 
şi să-i menţină harul, să-i dea viaţă, că noi, cititorii 
nu ne vom speria şi din contră ne vom bucura.

„Paşi din hora vieţii” are o rotunjime atât de 
perfectă încât vrând să te referi la ei, n-o poţi face 
fără a strica echilibrul horei care, doar în întregul ei 
are măreţie şi strălucire.

„Greu se desparte sufletul de trup” – cu 
acestă propoziţie se deschide povestirea primă a 
cărţii, baba fiind mama autoarei care, prin ardenţa 
cu care iubeşte viaţa, păcăleşte de mai multe ori 
moartea, ajungând la venerabila vârstă de 90 de ani 
– „Treisprezece zile şi douăsprezece nopţi sufletul 
ei s-a căznit să-şi părăsească trupul de lut, haina cu 
care fusese îmbrăcat timp de 90 de ani”.

Fiindcă nu vreau să stric rotundul horei vieţii, fiecare pas având 
greutatea şi frumuseţea lui, în perfecţiunea mişcării întregului, voi 
trece în revistă titlurile lor, sugestive în reuşita lor de a da seamă de 
diversitatea subiectelor tratate şi de imaginaţia bogată a autoarei.

Iată titlurile: „Roata dorinţelor”, „Globalizarea văzută de 

transmis contemporanilor, dar, mai 
ales, generaţiilor viitoare – afirmă 
scriitoarea Ioana Stuparu, în ceea 
ce se doreşte a fi un fel de cuvânt 
înainte la cea mai proaspătă carte a 
sa de povestiri „Paşi din hora vieţii”, 
apărută la Editura Rawexcoms – 
şi eşti sigur că poţi să faci aceasta 
în scris, înseamnă că ai pe lume o 
menire, o misiune dată de Dumnezeu 
şi e păcat să nu o respecţi”.

Geo Călugăru

«Zeci de mii de ţigani au protestat ieri într-una din 
cele mai sărace regiuni din România», a titrat azi CNN, 
cu referire la marşul organizat de secui în Harghita 
şi Covasna. Se pare că redactorii CNN au fost induşi 
în eroare de mustăţile tipic secuieşti, care nu  sunt cu 
nimic diferite de cele tradiţionale ale ţiganilor. În articol 
se precizează că «ţiganii» au mărşăluit pentru a cerşi 
în grup.  «Individual, cerşesc bani sau mâncare. Odată 
adunaţi câteva zeci de mii, pretenţiile lor cresc: cerşesc 

Mai bun ca orice banc !
Răzvan Ducan

bani direct de la Guvern, dar şi teritorii întregi, pe care să 
le conducă după bunul lor plac. O mentalitate care nu-şi 
are locul în Europa secolului XXI», apreciază jurnaliştii 
americani.

Americanii militează pentru integrarea lor 
în societate, în primul rând prin alfabetizare.  
Asta după ce au constatat că peste 90% dintre cei care 
au mărşăluit nu numai că nu cunosc limba engleză, dar 
nu sunt în stare să se exprime nici măcar în română.  Mai 
mult, marea lor majoritate nu deţin noţiuni elementare de 
istorie sau geografie. «Trăiesc în secolul  greşit!», au 
spus jurnaliştii CNN despre ei.

 I love America !!! 
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De-aia nu port ceas. De teamă. 
Dacă se trezeşte cine ştie cine să spună 
că am la mână sau în buzunarul special 
de la vestă ori de la pantaloni, un astfel 
de mecanism infernal. Azi când se 
poate orice, n-are rost să augmentez 
suspiciuni. Cine ştie ce mi se mai 
pune-n cârcă? Şi aşa ne suspectăm între 
noi, de parc-am fi în acel decembrie al 
celui mai împuşcat fiu al poporului, 
când toţi fuseserăm infestaţi cu mania 
terorii, când ne suspectam că suntem 
kagebişti, securişti unguri, terorişti arabi 
ori spioni anglo-americani. Nu mai pot 
să fac o glumă nevinovată sau o farsă 
cu vinovăţie! O s-ajung ca şi colegul de 
birou care a găsit un dispozitiv electric 

de felicitare cântătoare ascuns sub tastatură şi s-a speriat că e ascultat de cei 
în drept. Pe nedrept. Însă, pe bună dreptate.

Dar sculele de vorbit? Tii, câte se pot face cu acele „moleculare”! Rele, 
belele, nefăcute. Explozii, telecomandări, fotografii, înregistrări, calcule, 
deturnări, spargeri, furturi, virusări, hakerizări…

Aşa că mă trezesc întrebând: Cât e ceasul? „Cât ţi-e nasul!” mi se pare 
că-l aud pe  nepotul Matei pe care eu l-am învăţat replica asta á la Valea Seacă. 
Nu i-am spus, desigur, piciului şi restul „poeziei” made in Valeaseacănberg: 
„Nasul meu costă parale, / Pârţ în gura dumitale!”  Dar Matei lipseşte, iar 
întrebarea rămâne fără răspuns. Privesc singur la ţăcănitorul ţăcănit pe 
cadranul căruia, o găină, cu gâtul flexibil, în chip de a treia limbă a ceasului, 
tot ciuguleşte dintre-un blid... secunde.  Este de faţă şi Tela, nevastă-mea, care 
e ochi şi urechi. Zic: „Ca să alungăm spiritele rele trebuie să gândim pozitiv. 
A gândi pozitiv presupune să scoţi pe nu din construcţii verbale. Ce zici, îmi 
dai şi mie o sută de lei să o arunc în pălăria unui cerşetor?” „Nu. Ei, asta-i 
bună! Hai scoală-te să mă repezi cu Albena până la Obligaţi!” Adică s-o duc 
cu maşina mea albă şi ghindoacă, la fostul domiciliu (suburban şi natal) din 
oraşul ilfovean, de la margine de Bucureşti european. Pot s-o refuz?

Ciubuc matinal de week-end, tocmai când mă pregăteam să-mi văd 
de drumul epic lăsat de izbelişte, de defrişarea pe care am început-o. N-are 
nimic: şi ciorba reîncălzită potoleşte foamea. Dar eu sunt varză. Lovit cu 
leuca. Praştie. Muci. Abia mai pot să mestec acest amestec. Acest ghiveci de 
vorbe. Pilaf. Omletă. Musaca. Habar n-am ce-o ieşi. Unii zic că are un gust 
aparte, alţii că miroase frumos şi original. Mie nu-mi miroase a bine. Poate 
şi din pricina subsolului inundat.  De când Matei a învăţat, la „clasa zero”, 
rimele, scriu în parabole, gândesc în dodii şi vorbesc ca-n zodii. Ritmuiesc 
rimat! Epică? Rahat! Scriu făcând păcat!

Dumnezeu e sus şi vede. Şi iartă. Înduplecat şi de Tela care mereu 
Îi arde candela şi sacadează rugi la icoanele cu ai Lui cei dragi, mai ales 
Maica Domnului cu Pruncul şi, uneori, Sfântul Ierarh Nicolae. Şi … totuşi. 
Citesc undeva ceea ce am scris şi eu cândva: Dumnezeu este energia totală. 
Electricitate, bunăoară. Care face să tune şi să fulgere, să lumineze şi să ardă, 
să se-nvârtă şi să explodeze, să fie şi să fi fost. Da, dar pentru a lumina, 
Dumnezeu are nevoie de becuri. Noi suntem acele becuri. Licurici umani 
care ne-nfruptăm din Mişcarea dirijată de sarcini numită Dumnezeu. Cei de 
la Conel, Renel, Hidroel  şi, mai nou,  Eolel sau cum s-or fi numind magnaţii 
producerii şi livrării energiei electrice sunt un fel de sfinţi. În piele de drac, 
cei mai mulţi dintre ei.

Nici eu nu ştiu de ce-nşirui aceste banalităţi. Şi aşa n-o mai pot face. 
S-a pornit Ţiganiada deasupra. Budaideleniada, partea a doua! Garoy o 
pedepseşte pe mama celor trei copii ai săi: Pexal, Lindab şi Plexiglas. Că s-a 
călărit c-un român.

Tot la ei, de curând, s-a aciuat o umbră de femeie bolnavă incurabil. 
Au cazat-o pe balcon. Doarme îngropată în zdrenţe. Pentru nevoi şi spălat 
coboară de la patru la parter, în ghena de gunoi. Măcar ea foloseşte o 
pungă şi-şi aruncă fecalele, nu ca liota de jeepanişti ce-şi aduc patrupedele 
la veterinarul ce şi-a amenajat dispensar în fosta alimentara de la acelaşi 
parter. Câinii bolnavi, ca şi vagabonzii lătrători pe care-i atrag, transformă 

aleile, trotuarele, parcarea în WC public pentru patrupede. Dacă le vorbeşti  
domnilor proprietari de câini despre mănuşi, punguţă, fărăşel, măturică te-
njură de te spurcă în postul Crăciunului.

Stau ca un tolomac şi ţes acest ţol de cuvinte aiurea. Ţes aiurea 
… cuvinte aiurea… Tolomac şi scârţar. Ori scârţan… Care nu primesc 
colindătorii, gunoierii, îngrijitoarea… Feţe oacheşe şi suspecte… Nici popii 
n-au acces în palatul meu cu morişcă în tavan.

Ş-al dracului junghi ce se mută din umăr în cot şi de-acolo la încheietura 
pumnului, nu mă lasă. Nu-l sperie nici perspectiva votării. Da, deşi plouă ud 
cum zice Matei, deşi ţârâie ud, rece şi sâcâitor, trebuie să merg la urne. Să 
ştampilez pe buletine numele candidaţilor din colegiul meu. Mă doare mâna, 
dar nu-mi tremură. Am curaj să-mi semnez din nou sentinţa, să mă condamn 
la suferinţă, izolare, foamete, frig, spaimă, austeritate, instabilitate … Ai 
dracului: trei studenţi pakistanezi eminenţi au fost prinşi de trei foşti studenţi 
de-ai mei de la Academia Bravus, când plănuiau să producă un carnagiu în 
ziua de Crăciun, măcel repartizat în trei puncte aglomerate din Bucureşti: 
Magazinul Unirea, staţia de metrou de la Universitate şi Piaţa Romană. 
Pentru a răzbuna uciderea soţilor Ceauşescu şi pentru a comemora 23 de 
ani de la celebra execuţie produsă într-o cazarmă chiar în ziua în care, noi, 
creştinii sărbătorim Naşterea Mântuitorului.

Unde-o fi secretarea de la gazeta unde am început jurnaleza de tip 
MAI? Îi ziceau toţi Femeia-cur-de-fier. Dar cucerirea mea cu plete vălurite 
dintr-o toamnă-iarnă la fel de udă şi rece, când mă doctoriceam la şale undeva 
pe litoral, pe care-am denumit-o Buci-de-bronz, unde-o fi? Întreb cu referire 
la posterior, fiindcă am primit un ataş power-point cu făpturi ce au participat, 
undeva în America de Sud, la concursul Poponeţul-de-Aur.

Tremur. Se zguduie carnea pe mine: de ciudă, de frig, de plictiseală. 
Zidesc la planul de bătaie pentru o plănuită excursie în cele patru ţări ca o 
numărare de cadenţă: Be-Ne-Lux-Ger.   Ca să mă scutur de angoase şi plictis. 
Mai bine aş recita. Zecile de ad-hoc-uri rimate care scot „ah”-uri şi glife 
(;…, :)))…, O…, ‹D›) din degetele fătucilor facebook-iste sunt numai bune 
de parcurs. Explicite, sugerate, aluzive, directe, stihurile, distihurile, stanţele 
şi poemuţele sunt, toate, sexy, sexoase ori cvasi-procoase: „Amorezul de 
servici care caută gagici…” „Fante chelios, obez care cată fante roz…” 
„Moş, la limbă cu lipici, cătător de păsărici…” „Moşneag bătrân şi-n putere, 
ce doreşte partenere…” „Drac bătrân şi cu corniţe care caută fetiţe…”  „Prof 
dotat ca şi Terente care aşteaptă-acas’ studente…” „Magistru ce cată Eve 
printre bietele eleve!”

Astfel de oferte nu rămân fără ecou. Replici,  cereri, propuneri şi, 
desigur, puneri la punct. Dacă pe canale media se scurg lături, eu de ce n-aş 
spori deversările? Tot pe acele canale revoluţionarii sunt în călduri, impostorii 
stau la pândă, bancherii cresc dividendul şi scad din dobândă. Ţară săracă, 
vulgară, coruptă, flămândă. Ţară precară, ca să-l servesc pe Matei cu altă 
rimă!

Într-o asemenea stare de plâns, de jale, de chin, doar poezia ne mai 
salvează. Psalmii hazului. „Bucuraţi-vă şi vă veseliţi!” Prime canci, salarii 
ciuciu, pensii ioc.

„Hodorog odihnit, dotat şi apt, aştept ţoapă blondă dezvirginată. Rog 
indiscreţie şi neseriozitate”. Anunţul telefonic. Şase lei cuvântul. Exclus 
obscenităţile. Puteţi scrie: să ne-o punem, s-o facem, să ţi-o trag. Nu puteţi 
scrie să ne … înţelegeţi … direct… Suntem firmă serioasă, în pizda mă-
si… Na c-am zis-o. Sunt stresat să-mi bag pu … la dracu … gata. Nu mai 
primim anunţuri… Azi s-a închis. S-a-ncheiat ediţia. Şi mâine e zi de futai. 
Şi poimâine. C-aţi fost la vot s-o luaţi în bot. Să v-alegeţi pulărăii care or să 
vi-o tragă patru ani d-ici încolo! Ştiu: trebuie să am reticenţe. Să îmi amintesc 
de zisa lui Kant care postula că: „O propoziţie incorectă e neapărat falsă, dar 
o propoziţie corectă nu e neapărat adevărată”.

Suntem republicani plimbăreţi pe strada Regală. Chiar aşa: care o 
fi Regent Street-ul nostru, ’tu-i Bucureştii mamii mă-si? Popor alergător 
încolonat sub rafale ude – miriapod vorbitor, sâsâitor, mârâitor, cârâitor, apoi 
tăcător, răbdător, muritor. Pâinea lui Dumnezeu pe care Creatorul şi-o ia când 
doreşte şi câtă îşi doreşte. Suntem campioni la decese: de inimă, de TBC, 
de SIDA, de cancer. Ne ducem, ne măcinăm la rând, ca la moară. Cu mic, 
cu mare... Mai ales cu mic. E plin ecranul cel mic şi inbox-ul de solicitări 
de ajutor pentru a salva un copil. Bolile globale fac ravagii pe regiuni de 
dezvoltare.

Scriu de parc-aş da un examen. Un extemporal. O lucrare scrisă. 
Examen de conştiinţă. Proba de solidaritate. Solidaritate la ordin ca alinierea 
la intervalul dintre paturi, din şcoala militară. „Se arată unghiile. Prezentaţi 
batistele! Se verifică frizura. Dezechiparea! Jos chiloţii. Exprimaţi penisul!”

Mi-am adus aminte aceste puncte obligatorii de trecere ale controlului 
auzind un boschetar al Colentinei: „Am belit-o, tăticu! E groasă şi noduroasă. 
Ne paşte Waterloo-ul! Am îmbulinat-o!” Scârnăvie, spurcăciune, rahat 
proaspăt. Merde! Cum ar fi zis învinsul de la Waterloo şi învingătorul de la 
Austerlitz. (Doamne, ce bătaie am luat de la profesoara de istorie prin clasa a 
şaptea de elementară din comuna Adâncata, fiindcă am confundat Austerliz-

CEASURILE  RELE
 (Fragment de roman)

Dacă se trezeşte cine ştie cine să spună 
că am la mână sau în buzunarul special 
de la vestă ori de la pantaloni, un astfel 
de mecanism infernal. Azi când se 
poate orice, n-are rost să augmentez 
suspiciuni. Cine ştie ce mi se mai 
pune-n cârcă? Şi aşa ne suspectăm între 
noi, de parc-am fi în acel decembrie al 
celui mai împuşcat fiu al poporului, 
când toţi fuseserăm infestaţi cu mania 
terorii, când ne suspectam că suntem 
kagebişti, securişti unguri, terorişti arabi 
ori spioni anglo-americani. Nu mai pot 
să fac o glumă nevinovată sau o farsă 
cu vinovăţie! O s-ajung ca şi colegul de 
birou care a găsit un dispozitiv electric 

Nicolae Rotaru
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Ion Pachia-Tatomirescu este 
„magnetizat“ de poezia cu formă fixă, 
parcurgând un traseu liric interesant, 
propriu, de la glosalmi şi zalmiori, la 
salmi, ca formă minimă de exprimare a 
poeziei din aerul încărcat de piramide. 
În volumul Caligraful de salmi 
(2013)*, vine în armonie cu sine şi cu 
literatura importantă, şi ne prezintă 
epopeea poeziei cu formă fixă. Este 
un demers al unui scriitor în căutarea 
esenţelor, modest, se descrie ca un 
obişnuit caligraf, refuzând titlul de poet, 
intrând în pielea scribului care transcrie 
textul imprimat în fiinţa eremitului.

Cartea este, probabil, unică în 
felul ei, nu se adresează cititorului 

superficial, în căutarea baladei din poem, ci unuia în căutarea tainelor. În 
volum poetul descrie pentru neiniţiaţi definiţia glosalmului, a zalmiorului, 
a salmului, căutările fac saltul final în salm, cea mai scurtă formă fixă în 
istoria poeziei. Saltul este o plastică descriere, călătoria poetului ajunge 
în nucleul poeziei, acolo unde se petrece furtuna materiei. Istoria poeziei 
cu formă fixă este redată în carte, în prima secţiune, ca o necesitate de 
omologare la nivel european, pentru că face legătura între scrierile vechi 
şi cele moderne, fulger între perioade, conservând divinitatea poeziei, ca 
formă de comunicare a lui Dumnezeu cu omul şi ca răspuns al omului la 
revelaţie. Deşi salmul se bazează pe cuvinte puţine, poemul minim redă 
starea de graţie a sufletului în căutarea luminii. 

Fantezia poetului este în mişcare, deşi pare a apela la formele vechi 
ale literaturii, el rămâne un modern prin curajul de a zice. Zicerea este o 
problemă complexă, este baza creaţiei, în general caligraful exprimând 
tehnica închinării şi a laudei. Mitologia străbate poezia, cuvintele se mişcă 
între „roze sălbatice“, după cum afirmă poetul, rudă cu haiku-ul, salmul 
rămâne şi se consolidează ca formă autonomă, specifică literaturii române.

Ion Pachia-Tatomirescu inserează în carte eseurile unor poeţi sau 
critici referitoare la poezia sa şi la demersul său de limpazire a zicerii. 
Aceste note literare aduc explicaţii necesare şi lămuresc conţinutul 
volumului în sine. S-au preocupat de acest gen literar: Marian Barbu, Iulian 
Chivu, Eugen Dorcescu, Vasile Moldovan, Constantin M. Popa, Alexandru 
Ruja, Florin Vasiliu şi alţii. Cărţile lui Ion Pachia-Tatomirescu au avut ecou 
în Franţa sau Belgia ca expresie a complexităţii literaturii române. 

Eugen Dorcescu notează despre poezia cu formă fixă promovată în 
prezentul volum: „Ion Pachia-Tatomirescu rămâne una din personalităţile 
literare (şi, în general, culturale) cele mai originale din Timişoara (şi nu 
numai). El s-a impus nu doar prin valoarea strict estetică, prin acurateţea 
stilistică, prin rigoarea formală a poeziei sale, ci şi (poate, mai ales) prin 
viziunea care o generează şi susţine – cosmogonia dacică, misterul şi 
fascinaţia substratului, active încă în mentalitatea „dacoromânească“ 
(termen utilizat de scriitor în toate împrejurările)“.

Autorul consideră că poezia sa este rezultatul unei aventuri a omului 
în spaţiul cosmic datorită marilor descoperiri în zona materiei, antimateriei, 

informateriei, aselenizării, istoriei în evoluţii, în involuţii, cultură şi 
barbarie. Din acest demers rezultă că Ion Pachia-Tatomirescu este un 
novator (conform celor afirmate de Florin Vasiliu) atingând posibilităţile 
oferite de haiku. 

Volumul ne prezintă anul salmului de la 1 brumărel la 30 răpciune, 
un an în care poezia se scrie zilnic, rezultatul fiind poemul complex 
desfăşurat cu pasiune şi răbdare pe durata unui an în care omul devine mai 
înţelept, astfel ziua are o istorie a ei condensată în cuvinte, iar anul o tablă 
de înţelepciune în vremuri complicate.

Cităm: «Ciulin / în mov destin...» (p. 40), «Focul / schimbă jocul...» 
(p. 41), «Brazii – / vămi de-ocazii...!» (p. 52), «Scuturi – / cer de fluturi...!» 
(p. 54), «Greier / pe-albul creier...» (p. 68).

Exemplele pot continua, tehnica este una personală şi ne trimite cu 
gândul la Proverbe, de Solomon, acea colecţie de texte de înţelepciune 
necesară în epocă, rămasă în sulul cărţii, Biblia.

Ion Pachia-Tatomirescu pare că se joacă după stil vechi între brumărel 
şi răpciune, dar este preocupat de esenţe şi limite, de cuvinte şi necuvinte, 
de zicere şi oprire, de muzicalitate şi miracol, exprimă închinarea adusă 
zilnic cerului care ninge cu vorbe peste noi.

În volum autorul caligrafiază şi glosalmi, explodează în poezia mai 
extinsă, se desfăşoară disciplinat cu fiecare lună din an, el doreşte să ne 
dovedească faptul că este mag la curtea regelui, cunoscător de taine şi 
profeţii. „Fulgerul din mine, umerii tăi – mere / car de flori de miere urcă-
ntre rubine...“ (Glosalm de cireşar).

Caligraful de zalmiori este preocupat de muzicalitate şi adevăr, de 
bucurie şi anotimp: „Fotonii-mi de-altoi n-au umbră nici joi, / n-au pietre 
clivante, nici protubernte, / au doar matcă-n roi, gândind preţuri noi, / 
pentru vămi şi fante, la comete-plante, / fotonii-mi de-altoi, fulgerele-n 
ploi...“ (Zalmior V). 

Ion Pachia-Tatomirescu inserează biobibliografie sub sigle, trimiţând 
la epopeea poeziei cu formă fixă ca efect al disciplinării spirituale, al 
menţinerii tradiţiei de început grefată pe zicerea modernă, flămândă de 
adevăr şi adrenalină. Este o viaţă trăită printre cărţi în căutarea poeziei 
cu formă fixă din poemele cele de toate zilele, lecţii de haiku şi imn, o 
importantă reţea de vase comunicante cu Dumnezeu privindu-ne dintre 
roze, zâmbind la teoria modernă a comunicaţiei promovată de om într-o 
istorie superparadoxistă...

Caligraful a zis, cititorul va înţelege că lumea se bazează pe cuvântul 
trecut prin focul din microcosmos şi macrocosm, ca o aventură ce ne duce 
în cetatea timpului fără de timp...

Ion Pachia-Tatomirescu îşi urmează căutările, se bazează pe o 
mitologie personală atinsă de brumele literaturii bune din toate vremurile, 
spre o patrie complicată, greu de egalat astăzi prin tratate şi epistole, una 
„dacoromânească“, drept nişă culturală în Europa politicii cu formă fixă...

Îl cităm pe caligraf: „Valori: / mori în comori...!“ (p. 83).
Ne întoarcem la izvoare, folclor, descântec... Ele refac, în stil modern, 

o viziune asupra lumii cumva pierdută, cumva regăsită...
16 februarie, 2014
____________________________
* Ion Pachia-Tatomirescu, Caligraful de salmi, Timişoara, Editura 

Waldpress, 2013.
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Saltul în salm
„magnetizat“ de poezia cu formă fixă, 
parcurgând un traseu liric interesant, 
propriu, de la 
salmi
poeziei din aerul încărcat de piramide. 
În volumul 
poeziei din aerul încărcat de piramide. 
În volumul 
poeziei din aerul încărcat de piramide. 

(2013)*, vine în armonie cu sine şi cu 
literatura importantă, şi ne prezintă 
epopeea poeziei cu formă fixă. Este 
un demers al unui scriitor în căutarea 
esenţelor, modest, se descrie ca un 
obişnuit caligraf, refuzând titlul de poet, 
intrând în pielea scribului care transcrie 
textul imprimat în fiinţa eremitului.

felul ei, nu se adresează cititorului 

Constantin Stancu

ul lui Bonaparte cu Auschwitz-ul lui Hitler!)
„Căţeaua şi AKM-ul! Vaca şi ORACA! Brâul şi rustemul! Toate-s 

caca-maca!” Concluziile, ca nişte teze din aprilie, ale lui lui Ieparu, 
„caporalul” cu grad de sergent-major din şcoala militară de terorişti neprinşi, 
pe care am urmat-o sub oblăduirea FBI-ului. Adică a lui Fleşcaru Benedict 
Ioan, comandant al batalionului-doi-elevi şi mare maestru suprem şi acceptat 
în Marea Confrerie a Salvatorilor Uniunii Planetare. 

Am şi eu tezele mele. Care o fi deosebirea dintre unitate şi uniune? 
mă-ntreb ori de câte ori vine vorba de MCSUP şi Acţiunea Romida ’89 
al cărui scop – eliminarea Ceauşeştilor – s-a atins şi cu participarea mea. 
Participativitate la unitatea uniunilor de acţiune. Unitate militară, unitate de 
voinţă, unitate ca un tot sau uniune de state, uniune de regiuni, globalizare 
de culturi? Confuzia voită face diferenţa. Ca şi unitarul din Constituţie ce 
generează istericale pentru unii care confundă drapelul naţional cu steagul 
unui ţinut mai mult sau mai puţin real. 

Cacaia situaţia? ar întreba consilierii sovietici de-ar mai fi să 
ne îndrume frăţeşte şi dezinteresaţi să instaurăm egalitatea în drepturi, 
întrajutorarea tovărăşească, avantajul reciproc şi neamestecul în treburile 
interne. Situaţie de căcat! ar traduce consilierii europeni care sunt prezenţi 

şi ei să ne ajute democratic şi des interesaţi să clădim democraţia reală, să 
implementăm acqiusul comunitar, să atingem standardele UE, să respectăm 
parteneriatele NATO, să promovăm amestecul în treburile teroriste, să 
contractăm împrumuturi externe, să atragem fonduri structurale.

De la lătratul la lună am trecut la muşcatul de cur! Cel puţin aşa mi-a 
şuerat Lilian Dinea, coleg şi şef al meu din MCSUP, la bairamul pentru 
sărbătorirea a 40 de ani de la gătarea liceului şi a 35 de la isprăvirea şcolii 
militare. În curând voi deveni ştirb. Exact când am dublat cantitatea de pastă 
de dinţi şi numărul de periaje. „Cu buze fierbinţi de moş fără dinţi alerg scos 
din minţi şi-mpart rugăminţi…” voi scrie muzelor virtuale. False. False în 
acte publice. Acte sexuale.  

Fredonez o melodie: Ploaia dansa, strada curgea, lumea vota, vremea 
trecea… Miriapozii care aleargă spre secţii sunt bătrâni. Tinerii sforăie, se 
dreg, se refac. Discoteca să trăiască: băutură gârlă, femei din belşug, droguri 
la discreţie. Adică pe ascuns. Tinere, nu da cu piciorul la job că trebui să le 
plăteşti pensie bunicilor şi ajutor de şomaj părinţilor. Nu mai febeiza! Alt 
FBI: fumat, băut şi inhalat. Inflaţii, infiltraţii, injectări. Halucinaţii. Banii sau 
viaţa? Moartea! Pensionari din toate ţările, căiţi-vă! Feriţi-vă de căţea şi de 
căţel, de mitralieră şi acaem!  AKM zis şi kalaş!
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DAN BRAŞOVEANU - “Echipa olimpică la matematică a 
Universităţii Princetown (unde a predat Einstein) era alcătuită, la 

un moment dat, numai din români”
Om de ştiinţă din Baltimore, Maryland, SUA 

Stimaţi cititori, vă propun un interviu „de va ră”, pe mai multe teme, 
atât cât ne permite spa  ţiul acestei pagini. Graţie sprijinului acor dat de 
scriitoarea Stela Elisaveta Nica din To ronto, o doamnă profund dedicată 
cauzelor româneşti, recent admisă într-un program de master la Azusa 
Pacific University din California, l-am descoperit pe ingi nerul şi inventatorul 
Dan Braşoveanu, din Bal timore, Maryland, SUA - un as în aeronautică, 
creat la şcoala politehnică a Bucureştiului şi specializat în şcolile superioare 
de doctorat ale Americii. Emigrat în SUA în 1986, fiu al disidentului 
anticomunist Gheorghe Braşoveanu - la rândul său membru fondator, 
alături de părintele Calciu, al Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii 
din România (SLOMR), inginerul Dan Braşo veanu a ţintit sus, la sferele 
spaţiale şi aviatice. Prin multitudinea de invenţii, el şi-a asigurat deja un loc 
în istoria aeronauticii şi a explorărilor spaţiale. O lectură a listei proiectelor 
mai mult sau mai puţin secrete în care a fost implicat, singur sau împreună 
cu colegul Constantin Sandu, îţi dă ameţeli. Ar trebui să ocupăm jumătate 
din această pagină cu titlurile, instituţiile pen tru care a lucrat, invenţiile, 
inovaţiile şi scrierile de spe cialitate semnate Dan Braşoveanu. După ce şi-a 
luat doc toratul în Chemical Physics la Universitatea din Maryland, a lucrat 
pentru NASA, pentru Goddard Space Flight Center, pentru sateliţii militari 
GPS, pen tru detectoarele de radiaţii, pentru îmbunătăţirea per for manţei 
motoarelor cu reacţie, pentru motoarele gra vitaţionale, superluminice, ce 
vor fi folosite în viitor pe navele interstelare etc. Potrivit inginerului Ion 
Nica, specialist al unei companii de aviaţie din California, şi care în trecut 
a fost coleg al lui Dan Braşoveanu la Tur bomecanica, Bucureşti, acesta este 
un geniu al fi zicii.

„Percepţia generală, cum că inventatorii sunt primiţi cu braţele 
deschise în America, este complet greşită”

- V-aţi remarcat ca inventator, încă din anii în care lucraţi în 
Bucureşti, la Turbomecanica. Nu vi s-a oferit posibilitatea patentării acelor 
invenţii?

- Mi s-a oferit. Am fost îndemnat să patentez mai multe invenţii pe 
care le făcusem în tinereţe. Iniţial, am dorit să o fac. Noroc însă că m-a 
avertizat un prieten că inventatorii sunt opriţi, prin lege, să părăsească ţara. 
Cel mai mult aş fi vrut să văd realizate navele inter stelare cu propulsie 
gravitaţională - o idee genială a colegului meu Constantin Sandu, pe care 
l-am ajutat să o pună la punct. Sistemul de propulsie gravitaţională a fost 
prezentat în cadrul a două conferinţe interna ţionale organizate de American 
Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), în anul 2007. O altă idee 
la care Sandu şi eu ţinem foarte mult este sistemul de răcire cu lichid pentru 
turbine, patentat în 2004. Firma românească Comoti (vedeţi http://www.
comoti.ro/en/ despre_noi.htm) doreşte să realizeze un motor cu turbină 
original. Dacă ar folosi răcirea cu aer, ar fi doar un motor oarecare, între 
multe altele. Dacă ar include răcirea cu lichid, aşa cum ar dori, dar ezită s-o 
facă din lipsă de fonduri şi resurse, Comoti ar realiza cel mai avansat motor 
cu reacţie din lume. Avioanele de luptă, echipate cu asemenea motoare, ar 
zbura de două ori mai repede decât cele mai avansate avioane de luptă ame -
ricane actuale şi, în acelaşi timp, ar avea un con sum spe cific de combustibil 
mai scăzut. Prin reali za rea aces tui motor, România ar deveni peste noapte 
un lider al industriei aeronautice mondiale şi ar realiza pro fituri anuale de 
zeci de miliarde de dolari. Dacă do riţi să ajutaţi ţara, vă rog să sprijiniţi 
firma Comoti. Cu sprijinul şi îndemnul presei, cred că firma Comoti se va 
angaja să realizeze această revoluţie în aeronautică.

- Aţi plecat peste Ocean după şase ani de aş teptare. În sfârşit, v-aţi 
spus: iată un vis împlinit, iată porţile deschise! Cum aţi fost primit?

- Percepţia generală, cum că inventatorii sunt pri miţi cu braţele 
deschise în America, este complet greşită. M-am luptat mult să-mi promovez 
invenţiile, m-am izbit de tot felul de piedici, mi s-a părut mai greu decât 
în România. Conform statisticilor, cam 95% din patentele americane nu 
se aplică deloc. Iată câteva exemple clasice: tranzistorul, inventat în SUA, 
a fost produs pe scară largă în Japonia. Videocasetofonul, la fel. În ziua 
de azi, companiile americane sunt foarte conservatoare şi nu mai vor să-şi 
asume multe riscuri, iar cercetarea înseamnă risc.

„Împreună cu Constantin Sandu am reuşit să punem bazele 
teoriei generalizate a câmpurilor, la care a lucrat ani de zile Einstein, 
fără a reuşi s-o finalizeze!”

- Mă fascinează propulsia gravitaţională. Am citit că navele 
interstelare „Voyager” sunt propulsate gra vitaţional. Ce aduce nou 
invenţia „Sandu-Braşo veanu”?

- Nu există nave cu propulsie gravitaţională. Navele la care vă 
referiţi au folosit câmpul gravi ta ţional natural al lui Jupiter, Saturn, Venus 
sau Mercur, pentru a accelera, nu au produs un câmp gravitaţional artificial 
la bord. Deci nu pot fi numite nave gravi taţionale. Colegul Constantin 
Sandu a găsit mijlocul de a produce un câmp gravitaţional artificial la bord, 
orientat după dorinţă, a explicat mecanismul cuantic al gravitaţiei naturale, 
a explicat originea masei şi a inerţiei etc. Împreună (în general, multe dintre 
invenţii le realizăm împreună) am pus apoi bazele teoriei ge neralizate a 
câmpurilor (la care a lucrat ani de zile Einstein, fără a reuşi s-o finalizeze!). 
Sandu a dez voltat apoi şi tehnologia necesară pentru a genera şi controla 
gravitaţia artificială.

- Care ar fi avantajele navelor gravitaţionale?
- Pot accelera cu sute sau mii de g (g este acce leraţia gravitaţională), 

fără ca echipajul să sufere cel mai mic disconfort. Dacă o navă-rachetă 
clasică ar accelera cu 10 g, echipajul ar muri în mai puţin de 20 de minute. 
(Notă: recordul mondial este de aproxima tiv 20 g, timp de câteva secunde. 
Pilotul care l-a stabi lit a plătit cu un ochi care i-a zburat, pur şi simplu, din 
cap, din cauza acceleraţiei). Din această cauză, o ra chetă clasică ar avea 
nevoie de un an sau mai mult ca să se apropie de viteza luminii. O navă 
gravitaţională ar putea face acelaşi lucru în câteva ore. Dacă o navă clasică 
ar pleca spre Alpha Centauri (cea mai apropiată stea, aflată la 4,3 ani lumină 
de Pământ), echipajul ar trebui să care la bord apă, hrană şi aer pentru mai 
mulţi ani, căci la bordul navei ar trece ani de zile până când nava ar ajunge 
la destinaţie. În schimb, echipajul unei nave gravitaţionale ar putea să plece 
cu mâinile în bu zu nare. La bordul navei lor ar trece numai câteva ore, până 
când nava ar ajunge la destinaţie (deşi pe Pământ ar trece cam 10 ani). 
Navele gravitaţionale pot schim ba fulgerător direcţia şi viteza de zbor, de 
parcă ar fi obiecte fără inerţie (aşa după cum se zice că mane vrează OZN-
urile). Pe scurt, sistemul gravita ţio nal de propulsie e mai eficient decât 
cea mai perfec ţionată navă-rachetă imaginabilă. Iar acest sistem, e bine de 
reţinut, a fost conceput de doi români: Sandu şi cu mine. Teoretic, sistemul 
de propulsie gravita ţional ar putea fi convertit într-un sistem de propulsie 
antigra vi taţional. Lăsând la o parte Norii lui Magellan, con  sideraţi a fi 
sateliţi ai Căii Lactee, galaxia vecină este Nebuloasa din Andromeda, aflată 
la o depărtare de 2 milioane de ani lumină. Totuşi, o navă antigravi ta ţio nală, 
descrisă de noi, va putea străbate asemenea dis tanţe în numai câteva luni!

- Ştiu că mai aveţi, singur sau împreună cu d-l Constantin Sandu, şi 
alte invenţii uluitoare. Le puteţi enumera?

- Amintesc doar câteva: un sistem de atenuare a zgomotului 
avioanelor supersonice; un nou sistem de protecţie pentru tancuri; 
automobilul zburător bionic (SDFA); un sistem foarte simplu şi economic 
de de tecţie a materialelor dense, ce ar putea fi folosite de terorişti pentru a 
masca bombe nucleare. În plus, am gă sit explicaţia fizică a fenomenului 
numit „quantum entanglement”, fenomen pe care se bazează cripto grafia 
cuantică şi computerele cuantice. Vorbind de SDFA, acesta va fi un aparat 
de zbor care va reproduce, cu cea mai mare fidelitate, zborul păsărilor şi al 
insec telor. Va avea o agilitate şi o siguranţă excepţionale. O pasăre sau o 
insectă schimbă imediat direcţia de zbor, accelerează şi frânează fulgerător. 
Avioanele moderne sunt foarte rapide, însă din punctul de vedere al agili-
tăţii sunt un dezastru. De aceea, aterizarea avioanelor este o manevră foarte 
dificilă şi periculoasă: 49% din tre accidente se produc, în continuare, la 
aterizare. SDFA ne va permite să egalăm performanţele celor mai reuşite 
aparate de zbor create de natură, în decurs de sute de milioane de ani - mă 
refer la păsări şi la in secte. Dar noi vom putea să le şi depăşim, construind 
nave gravitaţionale, care vor avea o agilitate absolut mi raculoasă. În fine, 
o invenţie la care ţinem mult este turbina răcită cu lichid. Aceasta va putea 
spori cu 7-8% randamentul motoarelor turboreactoarelor (în Occi dent se 
cheltuiesc miliarde pentru a spori acest randa ment cu o fracţiune de procent, 
folosind răcirea cu aer), va dubla raportul putere/greutate, va permite ca 
avioa nele supersonice de pasageri să devină viabile, în timp ce avioanele 
de pasageri subsonice vor deveni cu 15-20% mai economice; va asigura 
supremaţia militară ae riană a forţelor armate care adoptă sistemul, va re-
duce simţitor cantitatea de bioxid de carbon emisă de avioanele actuale, 
încetinind încălzirea globală etc. În fine, e prea devreme pentru a anticipa 
toate beneficiile.

„Aproape zilnic, îmi aduc aminte cu dor de Parcul Herăstrău şi 
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Unul din primele titluri ales de 
Tarkovski pentru filmul său „Oglinda” a 
fost „Spovedania”. Titlul a trebuit să fie 
schimbat din cauza cenzurii sovietice 
care era dură şi vigilentă. După finisarea 
filmului, în vara anului 1973, pelicula a 
întâmpinat destule probleme, până să 
primească „bun de vizionare”, pentru 
a putea rula pe marile ecrane. Dacă în 
Uniunea Sovietică filmul s-a difuzat 
în 1974, în Franţa el a fost difuzat 
abia în anul 1978... Am înţeles târziu 
replica personajului narator din filmul 
„Oglinda”, Alexei, interpretat de marele 
actor Inokenti Smoktunovski: „La urma 
urmei nu am vrut decât să fiu fericit”. 
Era de fapt cheia filmului şi premoniţia 
a tot ceea ce avea să se petreacă în 

destinul tragic al marelui cineast... 
Tarkovski debutează în lumea filmului într-un moment favorabil, 

după moartea lui Stalin, în anul 1953. Cu filmul „Copilăria lui Ivan”, 
terminat în anul 1961, tânărul regizor îşi începe impunătoarea sa carieră 
cinematografică: avea 29 de ani. Personajul principal, Ivan, este unul 
din „milioanele de copii distruşi de vii de război – una din tragediile 
sovietice”(Jean-Paul Sartre). Filmul, cu imaginile sale poetice, descriind 
copilăria pierdută pentru totdeauna în războiul de apărare, scapă de 
vigilenţa cenzurii, pelicula arătând, la puţin timp de la vizionare, ascunse 
conotaţii religioase. Chiar la prima reprezentare la Festivalul de la Veneţia, 
„Copilăria lui Ivan” primeşte Marele Premiu „Leul de aur”...
     „Dezgheţul”, mult visat, după greaua moştenire stalinistă, va fi de scurtă 
durată, „realismul socialist” impunându-şi rapid noiile obiective ideologice 
ale Comitetului Central al Partidului Sovietic... 

În ianuarie 1962, Tarkovki scrie, împreună cu Andrei Mihalkov-
Koncealovski, scenariul pentru filmul „Patimile după Andrei” (filmul 
prezintă „O panoramă bogată şi complexă a Rusiei medievale în timpul 
vieţii pictorului-iconar călugărul Andrei Rubliov”). Dar până la finalizarea 
sa, în anul 1971, an în care a văzut lumina ecranului, a trebuit să treacă peste 
nouă ani. În această perioadă, pelicula a suportat critici severe, nenumărate 
suspendări ale filmărilor şi dese rectificări ale scenariului. Într-o scrisoare, 
adresată Comitetului, regizorul reuşeşte să enumere peste treizeci şi şapte 
de modificări impuse de Comisia artistică a Uniunii Cineaştilor Sovietici. 

În anul 1966, când filmul „Rubliov” a fost vizionat în cerc restrâns, 
el s-a bucurat de o primire entuziastă din partea cineaştilor. Iar după trei 
ani, la Cannes, în anul 1969, „Rubliov” „a fost, indubitabil, senzaţia 
festivalului, filmul cel mai impresionant din câte au fost văzute” (Michel 
Ciment) şi primeşte Premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film 
(FIPRESCI)...
       Cu toate dificultăţile întâmpinate ideologic, Tarkovski reuşeşte, totuşi, să 
finalizeze, în Uniunea Sovietică, ultimele sale filme: „Solaris”, „Oglinda” şi 
„Călăuza”. Dar cu ce sacrificii?...          

Într-o scrisoare, datată 15 iunie 1983, adresată preşedintelui Consiliului 
Cinematografiei Sovietice, regizorul scrie amar: „Filip Timofeevici! Am 
obosit. Am obosit de persecuţii, de duşmănia dumneavoastră, de răutatea 
dumneavoastră, de mizerie şi, în sfîrşit, de absenţa sistematică a lucrului, la 
care m-aţi condamnat”...

Peste un an de zile, la 10 iulie 1984, într-o conferinţă de presă ţinută 
la Milano, Tarkovski anunţă oficial că a hotărât să nu se mai întoarcă în 
patrie... Mai mult ca sigur, după luarea acestei decizii, regizorul suferă 
o profundă depresie psihică şi, complet răvăşit, notează în Jurnalul său: 

Tarkovski... ”un talent plin de deznădejde”
„Sunt pierdut. Nu pot trăi nici în Rusia, nu pot trăi nici aici”... În Occident, 
Tarkovski va mai reuşi să regizeze două filme: „Nostalgia” şi „Sacrificiul”. 
Dacă până acum creaţiile sale trebuiau să se confrunte cu mari dificultăţi de 
ordin ideologic, de această dată regizorul notează nostalgic: „Pentru prima 
dată m-am ciocnit cu condiţiile de lucru din străinătate. Se înţelege că a 
turna un film este greu oriunde. Dar dificultăţiile sunt de naturi diferite. 
Aici, în Occident, cea mai mare problemă este permanenta foame de bani, 
de unde rezultă şi lipsa de timp...” 

În timpul montajului la filmul „Sacrificiul”, pe 13 decembrie 1985 este 
diagnosticat, pe baza datelor clinice şi de laborator, cu un cancer pulmonar. 
Clepsidra îşi cerne timpul fără odihnă, nepăsător... Peste nici o lună, în 
ianuarie 1986, aflând crunta veste, autorităţile sovietice îi eliberează, în 
sfârşit, fiului său, Andriuşca Tarkovski, paşaportul şi viza pentru Occident. 
Tot în acelaşi an filmul „Sacrificiul” primeşte Marele Premiu Special al 
Juriului de la Cannes. Regizorul, urmând chinuitoarele tratamente într-un 
centru de radioterapie, nu participă la premiere...  
      Subiectul filmului „Sacrificiul”: Familia personajului principal, 
Alexander, trăieşte drama declanşării unui război nuclear. Acesta îi 
făgăduieşte lui Dumnezeu să-I jertfească tot ce are mai scump: familia, 
copilul, propriul suflet – pentru salvarea omenirii. Disperat şi în panică, 
aruncat în „întunericul de afară”, Alexander îşi oferă casa pradă flăcărilor 
purificatoare. Socotit nebun, Alexander, la cererea familiei, este imobilizat 
şi purtat de o ambulanţă spre spital...
      În finalul filmului, Tommy, copilul lui Alexander, se odihneşte gânditor 
la rădăcina unui copăcel desfrunzit, stingher, gata să înmugurescă. Se 
aude replica: „Au commencement il était le Vérbe”, iar copilul se întreabă 
candid: „Mais, pourquoi, papa?”...

Dacă în filmul „Spovedania” Tarkovski concluziona taboric: „La urma 
urmei nu am vrut decât să fiu fericit”, în ultimul sa creaţie „Sacrificiul”, 
prin replica fiului său, el ne dezvăluie zădărnicia „sacrificiului de sine”, 
a creatorului  nemuritoarelor sale filme: „Mais, pourquoi, papa?” (De ce, 
tată)... Testamentar, destinul celor doi, tată şi fiu, fusese deja înscris în 
versurile lui Arseni Aleksandrovici Tarkovski, tatăl regizorului: 

”Destinul când ne urmărea, mergând 
  Ca un nebun, cu şişu-adulmecând”. (Din poezia „Primele-ntâlniri”, 

în original: „Когда судьба по следу шла за нами / Как сумасшедший с 
бртвою в руке”). 

La 16 decembrie 1986 Tarkovski este internat de urgenţă la Clinica 
Hartmann de lângă Paris, iar în noaptea de 28 decembrie a aceluiaşi an, 
imediat după Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, se stingea din viaţă 
la vârsta de numai 54 de ani. Funerariile au loc în biserica Saint Aleksandr 
Nevski, celebrate pe fundalul muzical al unei suite de Bach, interpretate 
de prietenul său, violoncelistul Mstislav Rostropovici. Va fi înmormântat 
în cimitirul ortodox din Sainte Geneviève-des-Bois (Essonne), din sudul 
Parisului, alături de alţi emigranţi ruşi...

Creator de excepţie, teribil de exigent, el a realizat numai şapte (numărul 
Genezei) filme, toate fiind considerate capodopere ale cinematografiei 
mondiale: Copilăria lui Ivan (soarta unui copil în timpul războiului), 
Rubliov (dramă istorico-religioasă), Solaris (dramă fantastico-filosofică), 
Oglinda (autobiografic), Călăuza (o confruntare filosofico-etică privind 
„vrerea, credinţa şi arta”), Nostalgia şi Sacrificiul. Dintre proiectele sale, 
din păcate rămase nefinalizate se enumeră: „Maestrul şi Margareta” (după 
romanul lui Bulgakov) şi scenariul „Hoffmanniana” (despre viaţa şi opera 
scriitorului şi muzicianului german E.T.A. Hoffmann)... 

 Cele şapte filme ale lui Andrei Arsenievici Tarkovski au primit, fără 
nici o excepţie, peste treizeci de premii, diplome şi distincţii internaţionale. 

Din păcate nici un film din creaţia „celui mai mare regizor rus al 
tuturor timpurilor” nu a fost premiat în propria sa ţară, Uniunea Sovietică!...

de Munţii Carpaţi”

- În acest context, cum apreciaţi cercetarea şi inventica românească 
din zilele noastre?

- Dacă oamenii inteligenţi vor fi sprijiniţi, România s-ar plasa uşor în 
elita mondială a cercetării şi a inven ticii. Dacă nu, poporul român va suferi 
literalmente de foame. Oferiţi oamenilor de ştiinţă condiţii prielnice şi veţi 
asista la uimitoare împliniri. Bateţi-vă joc de ei şi veţi asista la uimitoare 
catastrofe. Când ajung în stră inătate, cu toate opreliştile existente şi acolo, 
românii excelează la matematică, IT şi ştiinţe. Nu am cifre exac te, dar ştiu, 
de exemplu, că echipa olimpică la ma te matică a Universităţii Princetown 
(unde a predat Einstein) era alcătuită, la un moment dat, numai din români.

- Sunteţi un singuratic care „a văzut idei”, cum ar spune Camil 
Petrescu. Mai aveţi vreo legătură su fle tească cu ţara?

- Chiar acum recitesc (a patra sau a cincea oară?) „Toate pânzele 
sus”, de Radu Tudoran. Paginile „Cire şarilor” lui Chiriţă s-au tocit amarnic. 
Am citit şi recitit aceste cărţi de zeci de ori. Îmi amintesc mereu crâm-
peie din poeziile lui Eminescu şi ale lui Macedonski. Aproape zilnic îmi 
aduc aminte cu dor de Parcul He răstrău şi de Munţii Carpaţi, pe care i-am 
colindat înde lung în tinereţe. Am urcat în Colorado şi în California, până la 
peste 4000 de metri, dar în amintirea mea, nici una din aceste ascensiuni nu 
se poate compara cu primul urcuş pe Moldoveanu.

- Vă consideraţi în vreun fel un urmaş al lui Henri Coandă, ţinând 
seama de domeniul în care cer cetaţi şi creaţi?

- Aş vrea ca, într-o zi, să se spună că i-am călcat pe urme.

Domnului Dan Braşoveanu îi puteţi scrie la e-mail: brasovdx@
yahoo.com

Tarkovski pentru filmul său „Oglinda” a 
fost „Spovedania”. Titlul a trebuit să fie 
schimbat din cauza cenzurii sovietice 
care era dură şi vigilentă. După finisarea 
filmului, în vara anului 1973, pelicula a 
întâmpinat destule probleme, până să 
primească „bun de vizionare”, pentru 
a putea rula pe marile ecrane. Dacă în 
Uniunea Sovietică filmul s-a difuzat 
în 1974, în Franţa el a fost difuzat 
abia în anul 1978... Am înţeles târziu 
replica personajului narator din filmul 
„Oglinda”, Alexei, interpretat de marele 
actor Inokenti Smoktunovski: „La urma 
urmei nu am vrut decât să fiu fericit”. 
Era de fapt cheia filmului şi premoniţia 
a tot ceea ce avea să se petreacă în 

Matei–Romeo Pitulan
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POEZII

Marian Gh. BengaAndreea Codrea

Căutare

Caut, nu ştiu ce caut, 
atâtea am pierdut
privesc în pământ
privesc în trecut

Am zburat prin Cer
şi printre nori, 
m-am umplut de mister
şi miros a flori, 

îmi ies fluturi pe gură
şi îngeri îmi cresc
şi mă-ndură
pe fruntea menită-nălţării
unde mă rog şi iubesc

Caut, nu ştiu ce caut, 
o oră rămasă în mine, 
un rest de fluier, de flaut, 
la care cântă oricine, 

caut printre stele de ieri
aurore ce stau să se-aprindă
strigăte ascunse-n tăceri
vântul să mă cuprindă, 

Sub lumina ce mă îmbie
eu caut încă o dată
umbra mea pe hârtie
versul ce mă îmbată…
 

Călătoria

Te-am întâlnit
când porumbeii
îşi scăldau aripile
în cerul din lacul 
fără sfârşit

În jurul lunii
fecioarele în voaluri târziu
încep a dănţui
cu toţi nebunii

din stele mari
curg stele mici
peste noi
neînţeleşi pitici

şi te-am văzut
şi-am alergat
să mă îmbăt cu tine
vin curat

Îngenunchez în faţa
Vântului şi cu mirare
îi mulţumesc
că mi te-a scos în cale.

FLORENTINA BUTNARU

Poeţii

Soldaţi ai dragostei eterne
şi ai Cuvântului – Poeţii
cum gândul peste ei se aşterne
din noaptea veşnic albă, bieţii

trudind cu toată viaţa lor
să fie pe înţelesul 
noianului de vis şi dor, 

SILENZIO STAMPA

Predicţie

Mereu visez la dragostea 
ta,
alerg cu gândul prin 
visările mele,
 încerc să găsesc răspuns 
la tăcere...
 o înţeleg prea bine – de aceea nu insist...

 Eşti darul cel mai de preţ ce l-am primit,
 acolo, sus, cineva mi-a ascultat ruga,
 tu eşti cea dorită dintotdeauna
 tăcerea ta aduce numai bucurie în fiinţa-
mi...

 De aceea nu pot să-ţi spun decât atât:
 fără tine totul va fi neant pentru mine,
tot ce m-ar înconjura ar fi tern,
 porţile sufletului meu s-ar închide pentru 
tot...

 Nu aş mai iubi şi nu aş mai trăi nicicînd,
 totul s-ar transforma într-un abur dens,
 chiar supravieţuind, aş prefera să nu mai 
exist –
 fără dragostea ta nu ar avea niciun rost...

 ...mă întreb cum de am existat atâta timp –
 atâta vreme până a te cunoaşte pe tine,
 acuma ştiu – supravieţuiam apărându-mi 
în vise,
 speranţa că te voi întâlni a adus un 
suplimentar aport,
 doar pentru a te întâlni şi a-ţi da totul –
 toate sentimentele mele, tot erosul posibil,
 tu hotărăşti cât mai vrei să exist –

...de aceea sufletul meu îţi aparţine... 

Vine, vine...

Primăvară minunată...

 Cât de mult ne iubeşti cu parfumul tău,
 ne alinţi cu razele soarelui redevenit 
prieten,
 ne reîncarci sufletele de dragoste –
 cu tine totul este parcă mai frumos...

 Până şi Pământul vechi de mii de milenii,
 reîntinereşte – îl îmbraci în haina florilor,
 câteodată simţi nevoia să lacrimezi pe 
dânsul –
 cu stropi mari din plapuma de plumb...

 Odată cu sosirea ta întinerim şi noi,
 sufletele emană dragoste, puritate,
 totul redevine sublim,
 pentru cât timp însă, de ce nu mereu –
 de ce nu putem fi mereu tineri...

 Tineri cu sufletul,
 cu inima...
 ar fi oare prea mult bine?...
 oare tristeţea nu ne-ar mai învălui 
nicicînd?...

 „Vine, Vine, pri-i-mă-va-ra”!...

din care curge Versul

tot alergând din loc în loc
prin lumea rană vie, 
şi mistuiţi de acelaşi foc
sonet, rondel sau glossă, elegie

şi, chiar de iarăşi mă repet: 
Poetul este un soldat
al Domnului, Cuvânt incert
de care este sărutat

Da, Domnilor, Post – Soldat
ce ţine la centură pacea lumii
de mi-i  obrazul inimii udat
când îl mângâie noaptea raza lunii…

ALA MURAFA

PRIMUM VIVERE

Cap I
Eu unghie
ruptă din carne
de la piciorul lui dumnezeu

Cap II
Viaţa – privire
prin gaura cheii de 
Dincoace

Cap III
Albul te lumineazp pe părţi, 
Negrul te-nghite tot.

Cap IV
Dragostea mult pătimeşte.
Dragostea nu oboseşte, 
nu se laudă
nu se trufeşte
Se iubeşte

Cap V
Dacă n-ai să vii
Am să mor, 
de sute de ori am să mor
în camerele pustii…
Am să mor
de fiecare dată
când gândul pleacă spre tine
şi mi-e teamă că n-am să-nviu
Niciodată

Cap VI
Din Ou m-am născut
în Ou am crescut
şi-am să fiu pasăre-n zbor
de câte ori am să mor

Cap VII
Vorba e mută. 
Mai mult ar spune astăzi un sărut.
Dar sunt fericită
că poţi să-mi calci în palmă
şi pot, cu ea, 
în Ceruri să te-arunc

Cap VIII
Bate vântul.
Felinarele-mi picură
ceară fierbinte pe inimă
Şi eu plâng.
Şi eu cânt…
M-auzi, Doamne?
Bate vântul…

Cap IX
Am pus un punct
care mi-a acoperit
tot Universul
Am vrut să-l şterg,
să-mi continuu versul,
dar m-am rătăcit

FLORENTINA BUTNARU

ALA MURAFA
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familiei, îl urmăreşte peste tot, iar un destinul tragic  îl prigoneşte în 
permanenţă.
      Fire de om puternic, Anton nu se lasă copleşit de jocul Parcelor, 
chiar căzut în disperare, se ridică şi continuă lupta, ia viaţa în piept, se 
angajează la o rafinărie ploieşteană, intră în vălmăşagul noilor rânduieli 
comuniste, trece într-un alt tărâm, se căsătoreşte cu fiica unui mahăr, dintre 
cei promovaţi din rândul clasei muncitoare şi se dovedeşte deosebit de 
activ în promovarea liniei partidului. Urmează şcoli de partid, promovează 
în munci de răspundere şi se amăgeşte cu iluzia unei frumoase cariere 
politice, dar este denunţat ca provenind dintr-o familie de exploatatori şi 
este trimis la munca de jos, ca activist într-un sat din apropiere, unde din 
nou încearcă să se salveze. Se căsătoreşte cu o gospodină din sat, dă naştere 
la două fetiţe, dar totul se prăbuşeşte definitiv. Cu patima beţiei şi a jocului 
de cărţi, ruinarea definitivă era uşor de anticipat. Se împlineşte prezicerea 
unei ghicitoare ocazionale care-l avertizase profetic: Duci o cruce afurisită 
şi grea. D-aia te încolţiteră vrăjili şi d-aia nu scapi dă trecut. Acolo bre, 
acolo s-a întâmplat ceva care ţi-a încurcat drumurili (p.247).  
      Cu acest trecut la cheia destinului, şi cu viciile dobândite, Anton, fiul 
vampirului, se prăbuşeşte iremediabil. Este cules de pe drumuri de fiica 
sa, Angela  care încearcă, încă odată, recuperarea lui, dar eroul renunţă 
la luptă. Se sinucide cu un instrument găsit în curtea fiicei sale mai mari, 
care-l ridicase din şanţuri şi-l găzduia.  
      Romanul, în liniile sale semnificative, reconstituie lupta omului, a 
eroului cu soarta, cu destinul potrivnic şi până la urmă cu Providenţa. Fiul 
vampirului este un Prometeu care ştie să lupte – cu energie, cu dârzenie, cu 
cutezanţă – dar care, până la urmă, n-are de ales, trebuie să cedeze. Este un 
înfrânt, dar înfrângerea lui are loc numai după ce-a epuizat toate formele 
de împotrivire. 
      Bătut de soartă şi bântuit de nenoroc urcă şi coboară de mai multe ori, 
dar este om şi puterile lui îi sunt limitate. El, care n-avea nici o inhibiţie 
în a se război cu omul, indiferent pe ce treaptă socială se află, trebuie 
să-şi recunoască înfrângerea în lupta cu destinul. Ar fi putut, la sfârşitul 
confruntării, să arate aceeaşi consternare afişată de Moş Anghel din 
povestirea lui Panait Istrati: n-a, soartă ticăloasă, dar n-o face, dialoghează 
cu ea şi cu trecutul, îi reproşează dezechilibrele lumii, dar i se răspunde 
tăios: pentru a ajunge acolo, (la armonia râvnită, ad.n.).trebuie să treci 
cumpenele trecutului tău, adică să treci de mine(p.54). Iar trecerea aceasta 
se dovedeşte greu, de nu cumva imposibil de învins. Toate cumpenele pe 
care are de înfruntat derivă din pliurile unui trecut nebulos şi plin de ifose. 
Trecutul nu mai poate fi dat înapoi, nu mai poate fi modificat, iar cu destinul 
nu se glumeşte. Până la urmă învinge. 
      Se poate spune, la sfârşitul acestor notaţii marginale, că al doilea roman 
semnat de Marian Ruscu este o dispunere narativă articulată, închegată,  cu  
acţiune dinamică captivantă şi cu reflecţii adânci despre menirea omului în 
lume. L-am creditat ca poet, îl  creditez şi-n această ipostază de prozator, 
şi nu ştiu care dintre ele prevalează. Îmi este greu să ierarhizez, dar sper că 
autorul se va lămuri el însuşi, deşi mi-aş dori ca alegerea să nu se facă prin 
eliminare. Aş mai adăuga un cuvânt bun pentru felul cum şi-a organizat 
materialul narativ – cu secvenţe ordonate după un tipic propriu,  cu 
retroversiuni şi cu anacoluturi generoase. Este, pot spune, un prozator care 
stăpâneşte arta dispunerii narative şi optimizează cu egală apetenţă genul 
liric şi narativ. Prea a optimizat bine ambele alternative pentru a  înclina 
spre una sau alta dintre variante. Îl felicit pe autor pentru această ispravă 
epică, îl aştept cu alte apariţii de vitrină şi-l recomand tuturor celor dornici 
de lectură bună.

Marian Ruscu – un roman despre forţa destinului
      Mărturisesc că pe scriitorul Marian 
Ruscu îl ţin în atenţie şi-n empatii 
receptive de multă vreme. I-am citit 
majoritatea cărţilor  de poezie şi-am 
dat uneori seama despre impresiile 
infuzate. I-am citit romanul anterior In 
jurul grotei (Editura premier, Ploieşti, 
2012) şi-am fost surprins că un poet, 
cu îndelungate active în materie, îşi 
poate asuma o înfăţişare narativă aşa 
de articulată şi de convingătoare. A 
fost primul semn că scriitorul Marian 
Ruscu poate circula cu lejeritate prin 
mai multe registre de creaţie.
      Noul roman, (Fiul vampirului, 
Editura Premier, Ploieşti, 2012) se 
resoarbe dintr-o altă realitate decât 

cea investigată în epica anterioară. Este  saga unei  familii, peste  care 
taifunul destinului a trecut devastator, a obstrucţionat-o grav, a scuturat-o 
din toate încheieturile şi i-a imprimat o evoluţie  tragică, decupată parcă din 
dramatismul vechilor   greci, unde eriniile trebuiau să împlinească voinţa şi 
destinul neîndurător impus de zei. 
       In prim-plan este familia lui Teodor Bobeică din toposul prahovean, 
o familie de oameni gospodari, cu trei copii minunaţi în componenţa ei – 
Vasile, Anton şi Lena - cu frumoase perspective de viitor.  
      Totul, în viaţa acestei familii, cel puţin până la drama Lenei, părea să 
decurgă normal, fără derapaje şi fără curse cu obstacole. S-a întâmplat însă 
violul Lenei şi moartea ei, datorită avortului autoprovocat.. Intâmplarea 
l-a făcut pe Teodor Bobeică,  pater famillias, să-şi iasă din minţi şi să-şi 
piardă cumpătul. Furia este aşa de nestăvilită că acuză pe toată lumea de 
nenorocirea care-l încearcă. A aruncat cu un scaun în fiul mai mare, Vasile, 
vinovat că nu şi-a protejat sora, provocându-i moartea, iar Anton, îngrozit 
şi el de pornirea tatălui fuge în lume. A fost o noapte blestemată, căreia nu 
i-a supravieţuit decât Anton prin fuga din faţa urgiei  şi Teodora, sora lui 
Teodor Bobeică, devenită, după o lungă aşteptare a fiului rătăcit prin lume, 
unica moştenitoare a familiei.
      O moştenitoare vremelnică pentru că scăpat cu viaţă, dar cu mintea 
clătinată, Anton Bobeică devine, împreună cu mătuşa lui, Teodora Bobeică, 
personajele principale ale acţiunii ce va constitui substanţa romanului. 
Descoperit într-un spital din Câmpina, unde fusese internat pentru tulburare 
mintală, este ajutat de mătuşa lui, Teodora, să reia cursul vieţii de acolo de 
unde fusese întrerupt în noaptea aceea spăimoasă, să revină la normalitate, 
să fie un om ca toţi  oamenii.
      Acţiunea  cărţii este fixat în anul 1941, când la Teodora Bobeică se 
prezintă Marin Truică, asistent la un spital din Câmpina, care o vesteşte că 
nepotul său Anton trăieşte, cu mintea uşor clătinată, dar trăieşte şi este în 
tratament la spitalul unde lucra.  Evident, mătuşa, ca singura rudă în viaţă, 
porneşte imediat în recuperarea lui, îl aduce acasă şi-l îndrumă să-şi refacă 
gospodăria rămasă în ruină. Întâmplarea a făcut ca Anton să descopere 
familia Miricescu, care-l culesese de prin păduri, unde se ascunsese de frica 
tatălui său, îl îngrijise o vreme şi-l internase în spital pentru a-şi reveni 
psihic  şi pe  Reta Miricescu,   de care se îndrăgosteşte lulea şi cu care 
întemeiază o familie. Totul pare să fi intrat în normal, cei doi trăiesc o 
poveste de dragoste sublimă, dar Reta moare la sorocul naşterii şi Anton 
trece prin alte momente de disperare. Un blestem nemilos, blestemul 

      Mărturisesc că pe scriitorul Marian 
Ruscu îl ţin în atenţie şi-n empatii 
receptive de multă vreme. I-am citit 
majoritatea cărţilor  de poezie şi-am 
dat uneori seama despre impresiile 
infuzate. I-am citit romanul anterior 
jurul grotei (
2012) şi-am fost surprins că un poet, 
cu îndelungate active în materie, îşi 
poate asuma o înfăţişare narativă aşa 
de articulată şi de convingătoare. A 
fost primul semn că scriitorul Marian 
Ruscu poate circula cu lejeritate prin 
mai multe registre de creaţie.
      Noul roman, 
Editura Premier, Ploieşti, 2012) se 
resoarbe dintr-o altă realitate decât 

Ionel Necula

• Doctore, ma chinuie ingrozitor coloana. (Constantin Brancusi)
• Posteritatea va crede ca am avut un singur ou. (Columb)
• Prefer rima imbratisata. (Veronica Micle)
• Femeile cu picioare lungi, sunt cele mai bune la pat. (Procust)
• Duc o viata regulata; ma culc la sapte, ma scol la sapte. (Alba ca 

Zapada)
• Femeia model trebuie sa fie tanara. (Corneliu Baba)
• A fost nunta cu dar, dar nu cine stie ce! (Zamfira)
• N-aveti, cumva, un foc? (Nero)
• Si totusi, se invarteste! (Galileo Galilei la un chef)

• Suntem rude dar foarte indepartate (Fratii Grimm)
• Eu sunt o exceptie: mi-am facut carul vara. (Nicolae Grigorescu)
• De cand cu politica, am tras poezia pe linie moarta. [A.(carul) 

Paunescu]
• Justitia noastra este bolnava. (un doctor in drept)
• Am fost corigent la zoologie si literatura. (La Fontaine)
• Am oscilat intre Scoala Ardeleana si Scoala Militara. (Petru Maior)
• Aria cercului se bucura de o celebritate nemeritata. (Giuseppe 

Verdi)
• Noi vrem pamant! (un extraterestru)

CITATE & FRAZE CELEBRE
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un „curtean rigid, în uniformă, cu mişcări reci şi calculate”. La Leipzig l-a 
întâlnit pe Albert Gaetay Edling, mareşalul Curţii de la Weimar, viitorul său 
soţ. Relaţia privilegiată pe care a întreţinut-o cu ţarul Alexandru I i-a permis 
să încerce să-l sensibilizeze pe acesta pentru cauza românească şi cea 
grecească. Curtată de contele Kapodistrias, care a cerut-o în două rânduri în 
căsătorie, Roxandra Sturdza a stat în culisele încheierii acordului cunoscut 
sub numele de Sfânta Alianţă. În 1816 a revenit la Sankt Petersburg, unde 
îl reîntâlnea pe Albert Edling, devenit „consilier intim” al ţarului, cu care 

se căsătoreşte în 1818. După doi ani de călătorie prin Europa 
(Dresda, Florenţa) se stabilesc la Odessa. Au primit din partea 
ţarului moşia de la Manzâr (Tighina, Basarabia), unde s-au 
dedicat modernizării exploatării agricole, transformând-o 
într-o fermă de tip occidental, şi, mai ales, organizării vieţii 
cotidiene după principii novatoare. Au construit o şcoală pentru 
copiii săraci, o biserică, un spital (în apropierea Odessei) şi un 
orfelinat. La trei ani după moartea soţului său (1841), s-a stins 
din viaţă din cauza unei boli de inimă. A fost înmormântată în 
curtea conacului Ciznevici, de lângă Odessa.

Fişa se regăseşte în Enciclopedia personalităţilor 
feminine din România, coord. George Marcu, cuvânt înainte 
acad. Marius Sala, lucrare publicată de Editura Meronia, 
Bucureşti, 2012.

 Prozatoare deosebit de prolifică, 
Mariana Vicky Vârtosu, ne aduce cu 
Pe jumătate vestală, apărută în 2013 la 
editura Armonii Culturale, „un tablou 
dintr-o mega-epocă”, o radiografie 
de viaţă cotidiană secvenţial dispusă 
pe mai multe epoci istorice: perioada 
interbelică, al doilea război mondial, 
perioada comunistă şi cea postdecem-
bristă. Aproape un secol în care mai 
multe generaţii, părinţi copii, nepoţi îşi 
intersectează destinele într-un context 
economico-social complex, bine sur-
prins şi conturat de autoare. Realismul 
obiectiv, întrerupt pe alocuri, de oniric, 
de spiritism sau magie, aduce în prim 
plan personaje veridice cărora autoa-

rea, absolventă de psihologie, le imprimă forţă şi individualitate. Cartea se 
doreşte a fi un dar pe care Mariana Vicky Vârtosu vrea să-l facă părinţilor, 
rudelor, mamei  domniei sale, în special, dar şi cititorilor deopotrivă. În 
cele 150 de pagini este prezentată viaţa Genei Mersan, personajul central, 
un model, un exemplu prin simplitate şi normalitate, un simbol al căminu-
lui şi al devotamentului faţă de familie, faţă de soţ, de copii şi nepoţi. O 
femeie virtuoasă care nu cere nimic, dar oferă totul.
 Odată cu primul capitol păşim într-un oraş interbelic „renumit 
pentru negoţ. Pentru vinuri şi pentru meşteşugari pricepuţi”, uşor de re-
cunoscut, graţie  talentului narativ şi descriptiv al scriitoarei, atât de cei 
care au trăit în urbea „birjelor şi a caselor simple, dar şi a caselor mai-
estoase…..case boiereşti, înalte cu multe camere, cu holuri largi, cu săli 
de primire şi dans”, dar şi de cei stabiliţi aici mai târziu şi pasionaţi de 
cunoaşterea istoriei locurilor. Un oraş „devenit personaj principal”, care 
îşi joacă rolul alături şi împreună cu eroii într-o continuă antiteză prezent-
trecut, atunci-azi. 
  În capitolele următoare, evocarea amintirilor Genei Mersan, in-
disolubil legate de istoria locurilor, a caselor, a străzilor, a anotimpurilor 
este însoţită de nostalgia după perioada copilăriei şi a tinereţii, a vremurilor 
trecute, a oamenilor şi a locurilor de altădată.  Viaţa Genei se transformă 
sub condeiul autoarei în poveşti pe care cititorii le savurează împreună cu 
nepoţii aflaţi la vârsta întrebărilor încuietoare şi a observaţiilor acide. Într-o 

Pe jumătate vestală 
de Mariana Vicky Vârtosu, o carte cu valoare de document

Pe jumătate vestală 
de Mariana Vicky Vârtosu, o carte cu valoare de document

vreme în care mai toţi nepoţii erau crescuţi de bunici, ca părinţii să-ţi poată 
vedea de treburi, eroina principală le oferă, cu multă afecţiune, dar şi cu 
mult bun simţ, un ghid  educativ cu repere comportamentale general vala-
bile, un cod al bunelor maniere, care şi sancţionează, pe alocuri, cu răbdare 
şi înţelegere, trăsături pe care numai bunicii şi le descoperă în relaţiile cu 
cei mici. Gena intră în jocul celor mici şi încearcă să-i pregătească pentru 
viaţă retrăind propria copilărie dintr-o epocă apusă, diferită de a nepoţilor, 
pe care aceştia se străduiesc s-o înţeleagă prin întâmplările trăite de alţii. 
Deşi, uneori, poveştile erau triste, veselia molipsitoare a nepoţilor o obligă 
pe eroină să împrumute din dorinţa lor de viaţă, să nu privească înapoi cu 
mânie, să nu aibă resentimente. Ca un om care a trecut prin viaţă, cu urcu-
şuri şi coborâşuri,   înţelepciunea dobândită, „experienţa vieţii”, o determi-
nă să devină conştientă  de inutilitatea încercării de a schimba ceva. Astfel, 
Gena Mersan, face din orice amintire o poveste în care orice eveniment 
aduce în prim plan o altă poveste. O poveste în altă poveste  sau cum ar 
spune autoarea în titlul altui roman Visul din vise. Reîntoarcerea în trecutul 
său, ca o căutare a timpului pierdut, în care a fost înconjurată de rude, de 
prieteni, de vecini, de oameni dragi, dar în care a avut şi momentele ei de 
singurătate, visele, secretele pe care nu le-a împărţit cu nimeni, devine o 
permanenţă, un laitmotiv, deoarece acolo este copilăria, tinereţea, frumuse-
ţe, iubirea. Regretele nu se observă pentru că a trăit toate ipostazele vieţii 
unei femei: frumuseţea vieţii adolescentine, deşi a fost nevoită, de multe 
ori, să muncească cot la cot cu tatăl său, o muncă grea, destinată bărbaţilor; 
tânăra frumoasă „cea mai frumoasă dintre surori”, curtată şi iubită; soţia 
devotată, dar reţinută, care duce greul casei, reţinută în iubirea faţă de soţ, 
înţeleaptă şi dispusă la sacrificii; mama grijulie şi, desigur, bunica „în care 
a fost cea mai fericită”.
 După ce a trăit implicându-se, nu doar ca un spectator, atâtea eve-
nimente (sărăcie, război, foamete, intrarea ruşilor în ţară, criza alimentară 
a regimului comunist, revoluţia din 1989), nimic nu pare s-o mai impresi-
oneze. Trecutul, cu bune şi cu rele, o ajută pe Gena Mersan să devină de 
neînvins.
 Admiraţia, dragostea, afecţiunea autoarei faţă de cea care i-a dat 
viaţă străbat întregul roman,  atingând punctul culminant în capitolul in-
titulat Lady. De fapt, dacă nu s-ar fi numit Pe jumătate vestală, cartea ar 
fi putut, la fel de bine, să poarte titlul Lady, ca un omagiu şi o deosebită 
consideraţie adusă tuturor mamelor, tuturor femeilor virtuoase, slujitoare 
ale zeiţei Vesta, protectoare ale căminului, fie ele preotese sau nu.

Mariana Vicky Vârtosu, ne aduce cu 
Pe jumătate vestală
editura Armonii Culturale, „
dintr-o mega-epocă
de viaţă cotidiană secvenţial dispusă 
pe mai multe epoci istorice: perioada 
interbelică, al doilea război mondial, 
perioada comunistă şi cea postdecem
bristă. Aproape un secol în care mai 
multe generaţii, părinţi copii, nepoţi îşi 
intersectează destinele într-un context 
economico-social complex, bine sur
prins şi conturat de autoare. Realismul 
obiectiv, întrerupt pe alocuri, de oniric, 
de spiritism sau magie, aduce în prim 
plan personaje veridice cărora autoa

Nina E. Plopeanu

Roxandra Sturdza (n. 12 octombrie 
1786, Constantinopol, Imp. Otoman – d. 16 
ianuarie 1844, Tighina, Basarabia). Contesă, 
soţie a Mareşalului Curţii de la Weimar, 
femeie de societate, promotor al modernizării, 
ctitor. A fost fiica vornicului Scarlat Sturdza 
şi a Sultanei, fiica domnitorului Constantin 
Moruzi. În condiţiile repetatelor conflicte 
ruso-turco-austriece din epocă, 
Scarlat Sturdza a decis lichidarea 
proprietăţilor sale din Moldova 

şi emigrarea în Rusia, unde îşi achiziţionează o moşie la 
Moghilev. Educaţia Roxandrei Sturdza a fost asigurată de 
preceptorul francez Jean-Joseph Dopagne, care a reuşit să-i 
cultive interesul faţă de tot ceea ce a însemnat în plan spiritual 
Revoluţia Franceză. Pentru a desăvârşi pregătirea intelectuală 
a copiilor săi, Scarlat Sturdza a decis părăsirea moşiei pentru 
Sankt Petersburg (1801). În 1803, cu ajutorul contesei de 
Liewen, Roxandra Sturdza a devenit domnişoara de onoare 
a ţarinei Elisabeta Alekseevna. A călătorit alături de ţarină 
între 1812 şi 1813 în Germania, vizitând Berlinul, Badenul şi 
Weimarul, unde l-a cunoscut pe Goethe, pe care-l descrie ca pe 

DOAMNE ŞI DOMNIŢE ALE ROMÂNILOR: XVIII. 
DOAMNIŢA ROXANDRA STURDZA

George Marcu



10093www.oglindaliterara.ro

Moto:„trecerea la creştinism e foarte adesea o simplă traducere din 
păgânismul anterior”, iar Sfântul Gheorghe nu e altceva decât o continuare a 
atât de popularului„erou dacic” (Iorga, 1992,83). 

Mi-am propus întotdeauna, ca 
atunci când mă exprim despre un volum, 
să fiu cât de cât documentat. Şi spun acest 
lucru pentru că Ioan Dumitru Denciu este 
un romancier ce tratează subiecte din 
vremuri demult trecute. 

Aşa este şi cazul romanului 
„Creştinătate”, care ne previne încă de la 
copertă că avem de a face cu o perioadă 
unde misionarii Teotim  al Tomisului şi 
Ioan Cassian, prind viaţă sub pana fină şi 
plină de profunzime al unui autor de mare 
anvergură istorică. 

În fapt nu trebuie să ne mire că un 
lingvist tenace cum este Ioan Dumitru 
Denciu să găsească de cuviinţă că trebuie 
să adaste asupra unor epoci de început al 
creştinătăţii agitate.

În fond şi noi suntem pe undeva 
produsul acestor frământări. Cred că nu este lipsit de farmec să-ţi vezi prin pana 
unui scriitor talentat înaintaşii, strămoşii. Căci despre acest lucru este vorba în 
volumul Creştinătate. 

Am în vedere nu numai faptul că embrionul acestui roman s-a născut în 
urmă cu mai mult de trei decenii.  Tenacitatea autorului a mers până acolo încât ar 
fi căutat surse documentare şi prin partea luminată al Europei – Parisul. Cel puţin 
aşa ne mărturiseşte domnul Denciu pe coperta volumului. Şi chiar de n-ar fi aşa,  
spuneţi-mi şi mie câţi autori mai fac astăzi aşa ceva! Denciu a făcut-o şi a făcut-o 
cu mult talent şi multă dăruire. Spun acest lucru pentru că personajele sale sunt 
atât de vii, încât aproape îţi vine să dialoghezi cu ele.

Şi pentru că veni vorba despre dialoguri, putem spune că ele au  un farmec 
aparte, fără de care Cassian  apostolul, ar fi fost mai puţin reprezentativ. 

Fireşte că între coperţile acestui roman se găsesc şi multe trimiteri din 
lumea filozofiei. Există de asemenea, formule şi enunţuri, ce-l onorează pe autor 
şi-l fac să se ridice deasupra stilului romanului istoric practicat de Walter Scott, 
de pildă, sau de André Maurois. 

Dar cum nu sunt un comparatist adevărat, îmi permit să semnalez 
doar profunzimea la care autorul face apel, atunci când ne invită  - aproape 
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vremuri demult trecute. 
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lingvist tenace cum este Ioan Dumitru 
Denciu să găsească de cuviinţă că trebuie 
să adaste asupra unor epoci de început al 
creştinătăţii agitate.

Gheorghe 
Andrei Neagu

Creştinătate - Ioan Dumitru Denciu
cinematografic – să parcurgem etape abia intuite de noi atunci când încercăm 
să intrăm în tainele acestor timpuri precreştine ce sunt atât de iscusit cuprinse de 
către Ioan Dumitru Denciu. 

S-ar putea să avem surpriza să vedem acest roman în egală măsură 
important şi pentru lumea laică şi pentru lumea ecleziastică. 

Cred că autorul a atins în mod conştient acele virtuţi creştine înglobându-
le într-un mod onorant într-o lume predispusă la tot felul de păgânisme. 

Şi mai cred că eleganţa limbajului folosit de Ioan Dumitru Denciu, a 
curăţat de zgură frământările unei umanităţi creştine zugrăvite cu luxuriante 
abordări la alţi autori dedulciţi în a pune în scenă  o lume de troglodiţi, perverşi, 
habotnici care au întunecat existenţa umană.

Romanul lui Ioan Dumitru Denciu este ca o lumină  în fresca unor vremuri 
destul de tulburi. 

Toponimia locurilor pare să facă parte din existenţa de zi cu zi a cititorului. 
Iar nume precum al sutaşului Liviu Dada, a cărui soţie Fadia avea un fiu 
Alexandru Tarca, unde soldaţii erau „puricaţi de prepozit”, într-o atmosferă în 
care lumea „dârdâie”  de spaimă, cu gânduri de mutare  în „Noviodun ori Eggisos 
nu fac altceva decât să ne facă atenţi la ce se întâmplă în lumea unde creştinătatea 
începea să devină conştientă de  virtuţile sale. De altfel Ioan Dumitru Denciu este 
un împătimit cercetător al locurilor şi al virtuţilor lingvistice arhaice dovedind încă 
de la debutul său din urmă cu mai bine de trei decenii de la Cartea Românească.

Nume ca Dionisopole, Sarga, Massilia ori Bizu şi  Gherman dau culoare 
şi contur locurilor, unde acţiunea colorează fin aproape romantic existenţa umană 
din acele vremuri. 

Autorul îşi pune pecetea nu numai asupra toponimiei dar şi asupra 
descrierii vieţii de zi cu zi, întâmplate între zidurile unui castru, cum ar fi de 
pildă, al lui Zorza, sau revolta sufletului călătorilor misionari din munţii Carpici. 

Interesant este şi contactul apostolilor cu preoţii lui Zalmoxe care au 
mai rezistat pe aceste meleaguri carpatine, după cum este interesantă reacţia lui 
Iulian, al lui Polihron, al lui Ram şi Tabaia, care amprentează viaţa atât din cetatea 
Bârsovia cât şi în Sfatul Devălmăşiei Hurezilor.

Spirit inventiv şi dacic, Ioan Dumitru Denciu foloseşte cu multă 
flexibilitate;  nume de tipul Rua, Octar, Iscru, Raţiaria, Romula, Sucidava, Limes 
Alutan, care nu sunt altceva decât  denumiri, împletite cu nume şi denumiri de 
mare rafinament.

Cred că există înlăuntrul fiinţei auctoriale izvoare pline de înţelepciune 
care aduc în faţa cititorului un plus de farmec într-o epocă, altfel anostă.

Este meritul lui Ioan Dumitru Denciu de a scoate la rampă fapte şi 
întâmplări umanizante. 

Abia aştept să se găsească un regizor tentant să pună în scenă acest roman, 
subiect rarisim în lumea story-ului cinematografic.

Ion Coja
In timp ce intregul glob a celebrat în anul 2011 200 de ani de la naşterea 

celui mai mare pianist din toate timpurile, Franz Liszt, Mesagerul de Cluj a 
descoperit pianul la care a cântat muzicianul la Bratislava, in 1881. Instrumentul 
marca Bosendorfer a fost scos la lumină în pivniţa de sub turnul de piatră al 
Bisericii Reformate-Calvine din Turda.

In urmă cu 120 de ani “zeul cu mâini de aur”, cum era numit Franz 
Liszt, concerta in faţa a mii de oameni in capitala Slovaciei, Bratislava. Pianul, 
un Bosendorfer produs de fabrica austriaca in 1860 din lemn de nuc, a fost 
împrumutat de Franz Liszt de la un anume Szapáry István din Viena. Era una 
dintre ultimele performante ale artistului pe o scena europeana, inainte de a 
muri, in 1886. 

Atestat printr-o inscripţie şi descris până in cel mai mic amanunt de catre 
istorici, pianul la care a cântat atunci Franz Liszt a fost găsit în anul 2011 într-o 
pivniţă  întunecoasă din Turda, acoperit de păianjeni. Părăsit de fostul proprietar, 
un anume Geza Sogor din satul Bădeni de lângă Turda, pianul a ajuns să fie 
depozitat, de 4 ani, sub turnul din piatră a celei mai vechi biserici din Turda 
(Biserica Reformată-Calvină). Existenţa instrumentului extrem de valoros, ce 
ar trebui sa ocupe un loc de onoare in marile muzee europene, a fost descoperita 
de catre organizatorii Festivalului “Liszt 200”, respectiv de directorii Operei 
Maghiare din Cluj-Napoca , Szep Gyula si  Horvath Jozsef.

La 35 km de Cluj, în pivniţa turnului de piatră al Bisericii Reformate-
Calvine din Turda, acoperit de mormane de cărţi, rafturi şi cutii de carton, 
celebrul pian pe care a cântat Liszt in 1881 la Bratislava era acoperit de praf şi 
îmbrăcat în pânze de păianjeni. Preotul paroh Nagy Albert nici nu bănuise ce 
comoară ascunde magazia inghesuită. Câţiva muncitori ce construiau o anexă 
in curtea bisericii au venit să dea o mână de ajutor la scoaterea pianului afară. La 
lumina zilei, instrumentul din lemn de nuc şi-a arătat pe deplin vârsta: vopsea 
crăpată, picioare anchilozate, clape îngălbenite de timp. La prima atingere, o 

Pianul lui Franz Liszt din 1881, 
descoperit la Turda

notă dulce iese de sub capacul scorojit. După un secol si jumatate de când a fost 
scos de pe porţile fabricii Bosendorfer din Austria , minunăţia încă ştie să scoată 
sunete armonioase. 

Pianul este descris in amănunt in cartea “România şi marii maeştri ai 
muzicii”, publicată de istoricul Istvan Lakatos in 1971. Cititorul află din carte 
că pianul a apartinut lui Szapáry István din Viena şi că a fost imprumutat de la 
acesta chiar de către marele artist, unul dintre motive fiind acela că avea deja 20 
de ani de la fabricatie şi suna mai bine decât oricând. Pianul are 2,33 m lungime 
si 1,38 m lăţime, 50 clape albe şi 35 clape negre. Tot de la Istvan Lakatos aflăm 
cum a ajuns pianul la Cluj, in urma mai multor moşteniri, la familia nobiliară 
Bethlen. Inainte de a fi adus in Ardeal, pianul a fost restaurat si a fost premiat la 
o expoziţie din Londra. 

Directorul artistic al Operei Maghiare din Cluj, care a descoperit pianul, 
a ajuns la el tot cu ajutorul lui Istvan Lakatos: “Pregătind festivalul am citit 
articolul lui, care face mentiunea existentei unui Bosendorfer si spune şi numele 
proprietarului de la 1960. După câteva săptămâni de căutări, am aflat că se află 
la o biserica reformată din Turda”.

Preotul paroh Nagy Albert descoperă sub capac inscriptia care atestă 
autenticitatea obiectului: “Pe 4 aprilie 1881 la Bratislava pe acest pian a dat 
concert Franz Liszt”. Deşi sunt constienti de valoarea pianului, reprezentanţii 
Operei Maghiare din Cluj spun că nu au unde să-l expună. Oricum, pentru 
inceput instrumentul ar trebui restaurat, chiar dacă vechimea lui afecteaza 
calitatea notelor muzicale. “Probabil ca va veni si vremea sa se gaseasca bani 
pentru a repara pianul, pentru a-l aduce la Cluj, si a-l expune. Cred că ar merita 
sa fie pastrat undeva in Cluj. Noi am dorit sa propunem acelasi loc unde a 
cântat Liszt, in Sala Reduta din Cluj-Napoca ”, este de părere Horvath Joszef, 
organizator al Festivalului “Liszt 200”. 

De-a lungul carierei sale, Franz Liszt a concertat in mai multe rânduri 
la Cluj-Napoca , in anii 1846 si 1879. Era primit ca o vedeta, cu muzică de 
fanfară si torte, si deseori insotit de sute de tineri până la portile hanului in care 
poposea. Cu saptamani inainte ca el să ajungă la Cluj, in capitala Ardealului se 
organizau tot felul de banchete in cinstea lui. Multe dintre concertele artistului 
erau caritabile.

1879 este anul ultimei vizite in Transilvania a lui Franz Liszt.
La “Liceul Bathory Istvan” din Cluj se află un alt pian la care se presupune 

că a cântat Franz Liszt, cu ocazia concertului din 1879 la Cluj.
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Abu Hassan

Tînãr naiv care-a vrut sã domneascã. Matur de bun-simt care 
n-a domnit decît o zi (bibliografie: filmul N-a dansat decît o varã – 
productie a studiourilor daneze). 

E adevãrat, Bagdadul acelor vremi era o tîrucã mai linistit decît ãl 
de azi: si totusi, nu-n ranita oricãrui arab se gãseste bastonasul de calif! 

Abu-Hassan fu iubit de popor, fiindcã a domnit foarte putin; 
la alegerile prezidentiale din anul 800 e.n., si-a retras candidatura, 
mãrturisind alegãtorilor, cu glicerinã-n ochi: “unde nema putirintã, 
geaba chichirez gîlceavã!” (traducerea-i apartine luminatului purtãtor 
de fes Anton Pann-Dimitriu). 

În locul lui Abu a poposit la domnie Spirache Necsulescu – 
sustinut de ciomãgarii bunicului sãu, boierul Neacsu din Cîmpu Lung al 
Saharei. Dar nici Neacsu n-a rezistat, pierind în scufundarea Titanicului, 
prima cãmilã de desertului care murea fiindcã avea apã! (problema este 
dezbãtutã de George Cosbuc în pamfletul 1.000 de techini primesti?). 

Unii contemporani rîdeau de titularul fisei noastre poreclindu-l 
“calif de-o zi”! Ei si? Decît nici o secundã... Si-apoi, un fost care-a fost, 
nu-i un prost, tatã! 

Acarul Pãun

A trãit ca vai de el, într-o perioadã ca vai de ea... 
Avea o familie grea (mai ales sotia, membrã a Clubului XXL). 

în plus, fãcu prostia desi cumpãrã un tap al cãrui nume s-a pierdut în 
negura vremii (drept care istoricii au convenit sã fie botezat Ispãsitor 
– în semn de omagiu adus unui strãmos scandinav al pãgubosului 
functionar). 

Dat fiind cã în urma deselor revizii feroviare seful gãrii unde 
trebãluia Pãun iesea mereu “basma curatã”, acarul rãmînea peste 
program pentru a plãti... sinele sparte. Drept care a ajuns într-o bunã 
zi (acarul, nu tapul!) la sapã de lemn – cu care, dupã cum se stie, nu 
poti face o investigatie arheologicã, dar’mite o carierã (bibliografie: 
Sãpãturile SRI din zona Oasului). 

Dupã unii cercetãtori recenti (vezi volumul Din pildele Mamei 
Omida III, apãrut în editura Litera U, în regie si scenografie proprie), 
invocarea acarului Pãun ar purta ghinion. Nu mã intereseazã superstitia: 
cînd e sã ai nesansã, poti s-o invoci pe Madona Sixtinã, si pe Madonna 
sex-tinã, tot la faliment ajungi... 

Achile

Copil celebru botezat în cristelniti anonime; si incomode, din 
moment ce, în clipa scufundãrii, nu-ncãpea si cãlcîiul în recipient. 
De-aici rime puerile, patronate de humulesteni neseriosi: “Mãlîies în 
cãlcîies/ Ahile afarã iesi!”. 

Ciudat! Cãlcîiul lui A. l-a-nghitit pe rãzboinic cu cascã cu tot! 
Ceea ce-nseamnã cã precedentul e de bun augur si, deci, metoda trebuie 
aplicatã imediat si altor personaje, contemporane, spre glorificarea lor 
definitivã: nãsucul lui Gil Dobricã, pumnuletul lui Vastag, silicoanele 
Pamelei Anderson, sãniuta lui Vãcãroiu, centura (neagrã a) lui Putin, 
saxofonul lui Clinton, prãfuletul lui Bin Laden, actiunile Dracula ale lui 
Agaton, peruca lui Rãzvan Theodorescu, javrele lui Bãsescu etc. 

Serios vorbind: nu simtiti oarescare invidie în vorbele mele? Cã 
eu o simt! Fiindcã, desi toti avem cãlcîie, nu toti am devenit Achile!... 
(bibliografie: Lizuca, Patrocle si Achile de M. Sadoveanu). 

Adonis

Perechea Afroditei. Desi, inferior acesteia (exemplu: caracterul 
adonisiac e mai putin perceptibil decît cel afrodisiac!). Fiind tenace 
însã, o scoate la capãt – vezi si statuetele corintice descoperite, în mod 
aberant, la Cucuteni si acoperite, în mod logic, în alte localitãti. 

Adonis e arhetipul fiecãrui mascul. El are reprezentanti si-n 
viata mondenã: Petre Roman, Cãtãlin Botezatu, Nae Lãzãrescu, Vio 
Cataramã, Banderas, Gicã Petrescu, Garcea, Oliviu Gherman. Pentru 
cã, nu-i asa, în fond, e frumos ce-mi place mie! 

Cum pozele de epocã ni-l prezentau pe Adonis cu plete pline, dar 
corpul gol, am putea deduce cã frumusetea nu-i întotdeauna lucrativã... 
sau permisã! (dovadã cã pe Teo Trandafir o lasã în emisiuni tv, iar pe 
Daniela Györfy, nu!). 

Bibliografie jenant de facultativã: Lucia Sturdza Bulandra – 
Memorii. 

 DICTIONAR INUTIL DE PERSONAJE UTILE
Alceu

Contemporan care-a trãit 
acum douã milenii. Simpatic, la 
prima vedere, pentru cã a zis o 
vorbã celebrã despre bãuturã: in 
vino veritas! 

Nu e sigur însã cã toti 
au slãbiciunea de-a fi sinceri, 
atunci cînd practicã slãbiciunea 
tiutiuncãnelii! Ba as putea spune 
cã arta, adicã minciuna, se naste 
din duscã (bibliografie sonorã: 
Trãiascã berea! cu formatia Spitalul 
de urgentã). 

Dacã Don Juan, par egzampl, 
n-ar fi stat inter pocula, ar mai fi avut energia mintirii – numai în 
Spania! – a 1003 matracuce? Rimbaud treaz, ar mai fi vãzut corabia 
beatã? Si dacã ne-am apuca sã dezalcoolizãm scrierile lui Omar 
Khayyam, Villon, Esenin, Pãstorel, Vîsotki, Fãnus, vom descoperi, 
poate, adevãrul, dar n-ar fi pãcat?! (bibliografie obligatorie: anecdota 
cu “se poate construi socialismul în Elvetia?”/ “Se poate! dar n-ar 
fi pãcat?!”; bibliografie aberant recomandatã: repertoriul trupei I.D. 
Ionescu ot lunion, în special “Vin, tãticule! Vin, bibicule, vin!”). 

Alimos (Toma)

Stîrnitor de controverse în lumea largã a controversatilor. Ca 
si-n lumea îngustã a baladistilor (Tudor Gheorghe, Laurentiu Cazan, 
Victor Almãjan Socaciu). 

Prima nedumerire: numele. Alimos, se stie, e o abreviere timidã 
a sintagmei a lu’ Mosu’. Asa s-a aflat cã, printre membrii familiei sale 
se numãrã (încã?) membri impozanti ai livrescului & paranormalului, 
precum Baba Novac, Corneliu Baba, Ernest Maftei-Bãdia, Suzana 
Gîdea (Suzi! – cum o chema Ceascã), Lucia Sturdza Bulandra (Baba, 
cum îi spuneau apropiatii), Florian Lungu (Mosu’ cum îi spune M. 
Godoroja), Ion Diaconescu (Mielu – cum îi spunea Coposu), Ion 
Iliescu (Ilici – cum îl striga Dej) si alti pensionari cu vechi state de 
muncã (politicã). 

Apoi: japonezii confundîndu-l cu Tomita (Isao), englezii cu 
Toma – Degetelul, iar negrii din America cu Unchiul Tom (ãl cu 
coliba), statul român a fost nevoit sã punã copyright pe el, spre nu 
ne fi luat, cum s-a-ntîmplat cu Dracula (care era, de fapt, o contesã 
unguroaicã creatã de apatridul B. Stocker si reabilitatã de grecul 
Agathon). 

Alimos mai era un haiduc superior, din partea inferioarã (“de 
jos” – cum precizeazã geograful baladei). Dar oricît de elevat pãrea, 
tot mai dovedea mici scãpãri de peizanism impunibil – cãlca mosiile 
& strica fînetele spãtosului Manea Mãnescu-Pupãciosu. 

În fine,  nu din patriotism trîmbitat, ci din oarecare puseuri de 
fost logician, întreb: merita tãiat nepotul lui Mosu? Oricît de scamator 
ar fi fost artãgosu’ Manea, tot nu e clar: cum bea cu gura (plus o 
mînã) si scoate palosul (mic, da’ al dracu’!) cu cealaltã?! Si-apoi, 
chiar constatarea medicului legist este absurdã – din punct de vedere 
medical: cicã ospitalierul ar fi fost tãiat “deasupra buricului, unde-i 
greu voinicului, hei!”... Cei care au depãsit 50 de ani stiu cã greul 
începe, vai!, dedesubtul buricului! 

Nu e poate cadrul, dar nici nu putem evita un comunicat 
dezesperant: Liga Cosarilor Independenti (LCI) a început, de-acu 98 
de ani, o scurtã grevã vag-japonezã, avertizînd Guvernul României 
asupra caracterului provocator si dispretuitor (la adresa fîntînarilor 
de acoperis) continut în asa-zisele versuri neînsemnate “Matele si 
le-aduna/ în COSARI si le bãga!”... Ptiu! (scuzati stuchitura). Bravii 
lustruitori de hornuri nu meritã o asemenea pedeapsã, nici mãcar în 
preajma Sãrbãtorilor de iarnã, cînd matele îs la mare pret... 

Bibliografie derutantã: Tãiem porcul – cum îl preparãm?, De 
la alivancã, la alimos, Toma Caragiu si Tom Degetelul, Fata mosului 
si fata moasei, Bunicul de Delavrancea, Corneliu Baba: un mos de 
geniu!(monografie). Bibliografie sonorã: Mosule, ce tînãr esti! – cu 
Andrelele. Bibliografie video: emisiunea lui Mîndrutã cu mãtusa 
lui, Brucan... Sau flecãrelile serale ale bãtrînicii Florin Piersic, sora 
atletului Iolanda Balas.

Bogdan Ulmu
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 Aţi auzit fâlfâitul zborului şi ecoul 
cântărilor îngereşti? 

Aţi avut bucuria de-a asculta 
cântările din timpul slujbelor bisericeşti? 
Aţi avut atunci sentimentul că fiinţa vi se 
înalţă spre turla bisericii şi zboară spre 
nori? 

 Am avut şansa de a parcurge o carte 
scrisă de un suflet aflat în Lumină. Titlul 
acestei cărţi – el însuşi un poem – este Cu 
privighetoarea pe umăr. Privighetoarea 
este Iuliana Paloda-Popescu, literele 
aşternute sunt licurici, picături de lumină. 
Cuvintele sale au darul de a înălţa 
sufletul, sunt dicteuri îngereşti, mesaje 
divine, imnuri către Mama Divină, către 
Iisus, către minunile cosmice, sunt trăiri, 
convingeri şi întrebări esenţiale cu privire 

la viaţă, moarte, la lumea de dincolo.
 Poeta roagă pe Maica Sfântă să deschidă fereastra Raiului pentru a putea 

privi spre Lumina de sus. Simte că vorbele sale sunt de lumină, că sufletu-i o 
grădină cu păsări albe şi cu flori. Are conştiinţa înrudirii cu Divinitatea şi se 
roagă ca gândurile sale să prindă aripi şi să zboare către Dumnezeu (Fecioară 
Sfântă, p.17). Oglinda inimii sale se îndreaptă înspre Domnul, 
iar îngerii „cântă şi scriu / ceea ce gura mea voieşte să cânte, 
/ ceea ce mâna mea voieşte să scrie...“ Îngerul său îi citeşte 
gândurile, le adună şi le reaşterne în carte. În clipele sublime 
de comunicare, poeta are sentimentul că îmbracă „veşminte 
de lumină.“ Îngerul alb, ascultându-i visarea şi rugăciunea îi 
pune aripi, cerne smirnă, coboară în inimă şi devine „una cu 
mine“ (Înger, p.49). Căutările şi rugăciunile sale fac ca uşile 
dumnezeeşti să se deschidă, oferindu-i bunătatea, îndurarea 
şi mila.

 Ca parte a Luminii, poeta se îmbracă „în rouă de 
apă vie“, se închină ca sufletul să devină „flacără mare /, 
s-ajungă-n Ceruri la Dumnezeu“ (Mă-nchin Luminii, p.92).

 Maica Fecioară căreia se roagă mereu este considerată 
Împărăteasă a Cerului şi a Pământului, leagăn al Cuvântului, 
„Maică iubitoare, mângâietoare, mijlocitoare, îndrumătoare“ 
(Rozariu, p.40). 

 Îngerii sunt cei mai aproape sufletului pentru că află 
primii frământările, rugile; ei sunt părtaşi ai visărilor, ei ne 
învaţă „unde se-arată Lumina şi lacrima“ (Îngeri de viaţă, 
p.34). Îngerii ne strigă numele, ne-nsoţesc pretutindeni, 
„dincolo de nisipuri şi mări“, spre „cerul de lumină“ (Îngerul a închis cartea, 
p.64) şi ne conduc până la „Raiul promis“. Îngerii ne privesc „din oglinzile 
Cerului“ şi sunt ai ochilor, ai inimii, ai cuvântului, ai tăcerii, ai vieţii şi ai morţii 
(Efemer, p.89).

 Simţind această înrudire cu Divinitatea, Iuliana Paloda-Popescu trăieşte 
şi mărturiseşte că scriitorii au în sufletul lor mesajele divine, dar şi acele forţe 
creatoare prin care le transmit semenilor, arta lor fiind de esenţă străluminată. 
Îngerii pun aripi inimii creatorului, coboară în ea şi devin purtători ai focului 
ce se înalţă către Cerul Sfânt. Poeţii aşteaptă de Sus semnul de primire a 
cuvintelor aşternute de ei „peste nopţile albe şi grele“ - mărturie a faptului 
că mesajele lor au ajuns la Dumnezeu, dar şi la copiii Săi – oamenii (Poeme 
spre Cer, p.74). Poeta îşi imaginează cum „din fiece literă / se arată o pasăre / 
ce ne-nchide în ea temătoare / Pasărea vieţii, Pasărea morţii, / Pasărea inimii 
cântătoare!...“(Pasărea inimii, p.84).

 Când comunică, poeta simte cum merge „cu tălpile goale“ şi se învăluie 

în şoaptele divine, cum lumina o înlănţuie şi se înalţă împreună cu îngerii, 
purtând cu sine taine din veşnicie (Cu tălpile goale, p.88). Simte, de asemenea, 
cum îi cresc în suflet cuvintele „şi se fac focuri aprinse în zare / şi se fac ierburi 
visând / foşnitoare, / ori zile, ori nopţi călătoare, // Ori păsări pe valuri se fac / şi 
adorm / într-un cântec de mare!... “ (Cântec de mare, p.90). Îngerul îi deschide 
palma şi îi aşează-n ea „o pasăre cu aripi de mătase“, care în chip tainic se 
transformă în poezie (Pasăre cu aripi de mătase, p.91).

 Conştientă că atât creatorii, cât şi semenii, se află în această lume (de 
jos), departe de Cer şi de stele şi sunt în lipsă de răspunsuri, autoarea este 
preocupată de dimensiunile şi depărtările cosmice: de unde vin şi unde pleacă 
sufletele, de ce unele pier în tăcere, iar altele se înalţă. Constată că „Nimeni nu 
poate rupe umbra de trup / nimeni nu poate să cumpere suflete, / nimeni nu ştie 
dacă urmele vin, / ori se duc, ori dacă pot fi-nveşnicite!...“ (Îngerii spun, p.39), 
„Nimeni nu ştie / cum se desprinde aura de trup / nimeni nu ştie / cum ţâşnesc 
luminile / din umbre!...“ (Aure de fum, p.44). Relativitatea răspunsurilor aflate 
o tulbură şi-i dă senzaţia confuziei, recunoscând că: „De la iubire către ură / de 
la durere la-mpăcare / din umbră până la lumină / din amintire spre uitare / din 
viaţă-n moartea călătoare, / nu e decât un pas!...“ (Praguri, p.53). Să fie aceste 
întrebări fără răspuns clar cauza unui sentiment atât de pregnant ca acela al 
singurătăţii? Observ că în majoritatea poeziilor apar cuvintele singur şi pierdut. 
Parţial admitem că ruga şi creaţia cer să fim uneori şi singuri, dar nu cred că 
doar nevoia de singurătate momentană pentru a ne face rugăciunile şi a crea 
este motivarea. Poate să fie oare şi nesiguranţa, sau neclaritatea răspunsurilor 
oferite de îngeri, sau alte mesaje primite? Când poeta „vede“ că în suflet „cade 
albă ninsoare“ simte că rana devine mai „adâncă“: ori umbra e stinsă şi nu mai 
ştie dacă este devreme ori „prea târziu“, ori că „singură-n lume“ duce ruga „pe 
cruce“... ori tristeţea vine de la faptul că îngerul pleacă singur şi prea departe... 
Sufletul său are „trepte de lacrimi“ şi e „tot mai stingher“.

 Singurătatea pare dominantă. „Pustiu şi trist“ i se pare sufletul şi de 
aceea cântecul îi pare uneori „frunză amară“. Să fie ecoul suferinţelor Maicii 

sale, convingerea că oamenii – în nesocotinţa lor – au 
provocat aceste suferinţe... Ori comuniunea cu singurătatea 
lui Manuel pe care-l invocă în partea a doua? Incertitudinile 
cu privire la iubire, viaţă, moarte (nu puţine) sunt, desigur 
şi ele motivaţii provocatoare de lacrimi? „Am văzut, dar nu 
ştiu prea bine / este vis ori poate un gând - / trandafirul iubirii 
din mine / înfloreşte şi-l simt lăcrimând!...“ (Poeme spre 
Cer, p.75). Tot lui Manuel (simbol al iubirii) i se adresează: 
„Manuel, / dă-mi un semn din vecie, / tot mai singură trec 
şi mi-e greu / scriu cu lacrimi şi-i doar poezie / roua strânsă 
în sufletul meu!...“ (Poeme spre Cer, p.76). (Vezi şi poemele 
Lupii tăcerii, Copac târziu, Fum este totul, Efemer).

 Poate că aceasta este condiţia poetului, a creatorului 
în general, să se simtă înălţat sufleteşte şi uneori singur, 
însingurat, întristat din cauza imperfecţiunilor omeneşti, ori 
din cauză că nu are răspunsuri certe cu privire la problemele 
capitale ale vieţii de aici şi de dincolo.

 Citind a doua şi a treia oară unele poeme am simţit 
bucuria vrăjii lirice, muzicalitatea, imagistica bogată, 
chemările spre sublim. Poeta spune: „Soarele răsare din 
mare, / pe un cer ivoriu / şi se aud paşii Domnului / pe 

ţărmul pustiu!...“ (Cu privighetoarea pe umăr, p.29).Veşmintele sunt „de un 
alb nelumesc, lucitor“. Îngerii, coborând din cer „înmoaie aripa în stele...“. 
Alături de privighetoare călătoreşti în spaţii şi participi la dialoguri divine. De 
aceea afirm că fericite vor fi acele suflete care se pot apropia, spre a cunoaşte 
şi îmbrăţişa sufletul celei care a transpus, cu ajutorul îngerilor, aceste pagini – 
fărâme, raze din Lumina Divină.

 Comparaţia pe care distinsul poet şi critic literar Radu Cârneci o face 
cu Psalmii lui David, apreciind poemele cuprinse în acest volum de inspiraţie 
creştină, „scris cu dăruire totală şi o trăire, uneori frenetică“, se confirmă şi 
mă determină să cred că, deşi puternic impresionat, nu am exagerat relevând 
încântarea faţă de acest suflet de Lumină.

____________
* Iuliana Paloda-Popescu, Cu privighetoarea pe umăr, Editura 

RawexComs, Bucureşti, 2010.

cântărilor îngereşti? 

cântările din timpul slujbelor bisericeşti? 
Aţi avut atunci sentimentul că fiinţa vi se 
înalţă spre turla bisericii şi zboară spre 
nori? 

scrisă de un suflet aflat în Lumină. Titlul 
acestei cărţi – el însuşi un poem – este 
privighetoarea pe umăr
este Iuliana Paloda-Popescu, literele 
aşternute sunt licurici, picături de lumină. 
Cuvintele sale au darul de a înălţa 
sufletul, sunt dicteuri îngereşti, mesaje 
divine, imnuri către Mama Divină, către 
Iisus, către minunile cosmice, sunt trăiri, 
convingeri şi întrebări esenţiale cu privire 

Gheorghe Marin

Suet de Lumină*
(Cronică impresionistă)

– Prietenii pot fi şi falşi, duşmanii sunt 
întotdeauna autentici. 

– Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-
ţi mai rămâne loc pentru prostie. 

– Un optimist este un om in su ficient informat. 
– Femeile fac din nimic trei lucruri: Salate, 

coafuri şi drame. 

– Uneori, când începi să frânezi, nu te mai 
poţi opri din frânat.

– Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, 
nu mai înţelegi ce-ai întrebat.

– A doua căsnicie e victoria speranţei asupra 
experienţei. 

– Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu 

inutilul. E doar o chestiune de tradiţie. 
– Logica este ştiinţa care îi permite bărbatului 

să nu în ţe lea gă femeia. 
– Pe oaspete, oricât de bine l-ai hrăni, tot se 

îmbată.  
– Votca băută cu măsură e bună în orice 

cantităţi.
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