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MIHAI EMINESCU - 170
1850 ‑ 1889
Tradus în limba franceză de Constantin FROSIN*

SUNT ANI LA MIJLOC
Sunt ani la mijloc și‑ncă mulţi vor trece
Din ceasul sfânt în care ne‑ntâlnirăm,
Dar tot mereu gândesc cum ne iubirăm,
Minune cu ochi mari și mână rece.
O, vină iar! Cuvinte dulci inspiră‑mi,
Privirea ta asupra mea se plece,
Sub raza ei mă lasă a petrece
Și cânturi nouă smulge tu din lira‑mi.
Tu nici nu știi a ta apropiere
Cum inima‑mi de‑adânc o liniștește,
Ca răsărirea stelei în tăcere;
Iar când te văd zâmbind copilărește,
Se stinge‑atunci o viaţă de durere,
Privirea‑mi arde, sufletul îmi crește.
VOILÀ BIEN LONGTEMPS
Il y a maint an et d’autres suivent leur chemin,
Depuis l’heure sacrée où nous nous rencontrâmes.
Je me souviens sans cesse comme nous nous aimâmes –
Merveille aux grands yeux, aux bras marmoréens.
Oh, reviens‑moi, et de belles paroles m’inspire,
Laisse ton regard revenir de mon côté
Et, sous son rayon, laisse‑moi me divertir
Et d’autres chansons tu arracheras à ma lyre.
Tu n’imagines pas combien la survenance
De tout ton cœur le mien rassure et apaise,
Tout comme le lever de l’étoile en silence ;
Lorsque je te vois sourire en enfant niaise,
S’évanouit d’un coup toute une vie de souffrance,
Les yeux me brûlent, mon âme grandit et me pèse.
*Extraits du recueil : MIHAI EMINESCU, Sonnets, Traduction en français Constantin FROSIN (Officier des
Arts et des Lettres, 2009, Officier des Palmes Académiques, 2004, Prix Européen HORACE de la Traduction),
éditions Eminescu, Bucarest, 2001
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PE GÂNDURI ZIUA
Pe gânduri ziua, noaptea în veghere,
Astfel viata‑mi tot în chinuri trece –
Va vrea natura oare sa se plece
La ruga mea – sa‑mi deie ce i‑oi cere ?
Nimic nu‑i cer decât mormântul rece,
Repaos lung la lunga mea durere –
Decât sa port iubirea‑mi în tacere,
Mai bine ochiu‑mi moartea sa mi‑l sece.
Caci lumea e locasul patimirii,
Un chin e valu‑i, iara gândul spuma,
Dureri ascunse, farmecele firii.
O data te‑am vazut – o clipa numa –
Si am simtit amarul omenirii…
Ce‑am folosit ca‑l stiu eu acuma ?
MÉDITATIF DE JOUR
Méditatif de jour, occupé de nuit,
De la sorte, ma vie traverse nombre de tourments ;
La nature accordera‑t‑elle du sentiment
A ma prière, en m’offrant ce que j’ai requis ?
Je ne lui demande rien de plus qu’une tombe froide
Un repos durable pour ma trop longue souffrance !
Plutôt que d’avoir cet amour en silence,
La mort ferait mieux de laisser mon œil roide,
Car ce monde est le foyer de nos passions :
Quelle peine des flots, quelle écume son entendement,
Secrètes douleurs les charmes de la complexion.
Une seule fois vous ai‑je vue, une fois seulement,
J’éprouvai l’amour des civilisations…
A quoi ça sert que je le sache maintenant ?
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NOI DATE DESPRE FAMILIA LUI EMINESCU
În 1805, anul venirii la Că‐
linești a lui Vasile Eminovici
și anul sfinţirii bisericii, era
marcat de drama războaielor
napoleonene. Atunci s‐a in‐
trodus recrutarea forţată a ti‐
nerilor și s‐au făcut rechizi‐
ţiile pentru război. Vasile
Eminovici avea 28 de ani și
era în vizorul autorităţilor. Nu
știm cum a făcut ca el să nu
plece totuși pe front. Au con‐
tat poate anumite iniţiative
luate de acesta: sfinţirea bi‐
sericii locale fiind un eveni‐
ment determinant, căsătoria,
aducerea familiei sale în acest
sat. Știm că au existat pro‐
teste ale ţăranilor care nu și‐
au mai lăsat feciorii la recru‐
tare.
Începând cu 1807 autori‐
tăţile austriece i‐au urmărit
pe refugiaţii polonezi care se
retrăgeau în Moldova. Moti‐
vul era că Napoleon Bona‐
parte înfiinţase Ducatul Var‐
șoviei. Acest fapt era foarte
important. Frământările po‐
lonezilor, pentru lupta lor na‐
ţională dar și apariţia holerei
au determinat ca peste 1000
de polonezi să se retragă în
teritoriile moldovene. Co‐
mandatul militar, contele Ta‐
movieţchi și comisarul impe‐
rial civil Gheorghe Isăcescu
primesc sarcina ca refugiaţii
poloni să fie extrădaţi. Cei doi
demnitari nu ţin cont de
acele ordine și iau hotărârea
ca refugiaţii polonezi să fie
repartizaţi prin sate și târ‐
guri. La aceste iniţiative sal‐
vatoare au colaborat și preo‐
ţii care i‐au înregistrat pe
luptătorii poloni refugiaţi în
registrele mitricale „ale noi‐
lor născuţi", la rubricile ră‐
mase libere. Au declarat că

EMINESCU ÎN SUFLET
Prea multe s‑au trecut cu vederea,
s‑au luat în derâdere și‑n nevaloare,
Cât s‑a putut, cât n‑a durut
rana, sângele, ideea de ţară.
Fără Eminescu se moare,
doar cu EL am înviat când s‑a născut.
Te lăudăm, doamne, că ne‑ai răscumpărat
Cuvântului tău Eminescu.
***
Mai presus de pădurea de aur,
De pădurea de argint și Lacul codrilor
albaștri, se vede;
Văzduhul cum se absoarbe
în pasărea rară. Strident,
clopotul bate aproape uscat
în bisericuţa de la Ipotești,
fără Eminescu orice sacrament
devine păcat /
Te lăudăm, doamne, că ne‑ai orânduit
întru Eminescu.

Ecaterina NEGARĂ
(Chișinău)

aceștia „nu sunt străini ci s‐
au născut în statul împără‐
ţiei”. Oare să fie acesta un
motiv al sosirii lui Vasile
Eminovici în Călinești și
oare întâmplător este faptul
că în acest sat există familia
Tamovieţchi care poate fi
considerată descendentă ai
celor menţionaţi mai sus?!
Merită luat în calcul acest
aspect fiindcă Gheorghe
Eminovici, fiul dascălului
Vasile, își atribuia originea
dintr‐un ofiţer din armata
regelui suedez Carol XII.
Dacă era de origine polonă,
atunci Vasile Eminovici tre‐
buia să ascundă acest aspect
în special din cauza rușilor
care, din 1813 își masau tru‐
pele de ocupaţie în Polonia.
Care era problema? Polone‐
zii susţinuseră armata lui
Napoleon în luptele cu aus‐
triecii. Deci Vasile Eminovici
trebuia să se ascundă de
ruși și austrieci, având o ori‐
gine nepolonă. Ofiţerii po‐
loni s‐au pronunţat cu vehe‐
menţă împotriva germani‐
zării sau rusificării. În 1830
a izbucnit o răscoală la Var‐
șovia. Lupta naţionaliștilor
poloni a continuat în afara
graniţelor. Ulterior s‐a stins
prin asimilarea polonilor
strămutaţi în Bucovina.
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O FIȘĂ COMPLETĂ DE ISTORIE LITERARĂ

Despre D.R. Popescu
Dumitru Radu Popescu, prozator, dramaturg, eseist
și poet, membru titular al Academiei Române, s‐a năs‐
cut la 19 august 1935, în localitatea bihoreană Păușa,
într‐o familie de învăţători, potrivit "Dicţionarului ge‐
neral al literaturii române" (Editura Univers Enciclo‐
pedic, 2006) și "Dicţionarului scriitorilor români" (Edi‐
tura Albatros, 2001).
După ce a absolvit școala primară în comuna Dân‐
ceu, judeţul Mehedinţi, a urmat cursurile Școlii Nor‐
male "Iosif Vulcan" (1946‐1949), apoi cursurile Liceu‐
lui "Emanoil Gojdu" din Oradea (1949‐1953), conform
paginii de facebook a Academiei Române Filiala Cluj‐
Napoca.
Între 1953 și 1956 a studiat la Facultatea de Medi‐
cină Generală din Cluj, pe care a abandonat‐o după
trei ani, pentru a se înscrie, tot la Cluj, la Facultatea de
Filologie a Universităţii "Babeș‐Bolyai", luându‐și li‐
cenţa în 1961.
Autor deosebit de productiv, D.R. Popescu este una
dintre figurile emblematice ale culturii române, având
o operă vastă, ce cuprinde proză, teatru, poezie, eseuri
și scenarii de film.
A debutat în 1953 cu versuri și proză în ziarul "Cri‐
șana" din Oradea, iar în 1954 a avut loc debutul său în
proză în revista "Steaua".
La 1 martie 1956, a fost angajat de A.E. Baconsky
la revista "Steaua". În perioada 1970‐1982 a fost re‐
dactor‐șef al revistei "Tribuna"; între 1969 și 1981, a
fost secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Cluj‐Napoca.
În 1982 a fost numit redactor‐șef la "Contemporanul".
Între 1981 și 1989 a fost președinte al Uniunii Scriito‐
rilor din România. Membru corespondent, din 24 oc‐
tombrie 1997, și membru titular, din 24 martie 2006,
al Academiei Române, devine director general al Edi‐
turii Academiei Române (din 2006) și vicepreședinte
al Consiliului știinţific editorial.
A publicat volume de proză: "Fuga" (1958); "Zilele
săptămânii" (1959); "Umbrela de soare" (1962); "Fata
de la miazăzi" (1964); "Vara oltenilor" (1964); "Somnul
pământului" (1965); "Duios Anastasia trecea" (1967);
"Prea mic pentru un război atât de mare" (1969).
A semnat romanele: "F" (1969); "Cei doi din dreptul
Ţebei sau Cu faţa la pădure" (1973); "Vânătoarea re‐
gală" (1973); "O bere pentru calul meu" (1974); "Ploile
de dincolo de vreme" (1976); "Împăratul norilor"
(1976); "Iepurele șchiop" (1981); "Podul de gheaţă"
(1982); "Orașul îngerilor" (1985); "Dumnezeu în bu‐
cătărie" (1994); "Truman Capote și Nicolae Ţic"
(1995); "Paolo și Francesca și al treisprezecelea apos‐
tol" (1998); "Săptămâna de miere" (1999); "Călugărul
Filippo Lippi și călugăriţa Lucrezia Buti" (2000); "Falca
lui Cain" (2001); "Întoarcerea tatălui risipitor" (2009).
A publicat volumul de versuri "Câinele de fosfor"
(1982), dar mai ales piese de teatru: "Vara imposibilei
iubiri"; "Visul"; "Pădurea cu pupeze". A publicat volu‐
mele de teatru: "Acești îngeri triști" (1970, pentru care
a primit Premiul "I.L. Caragiale" al Academiei Române);
"Piticul din grădina de vară" (1972); "Teatru" (1974);
"9" (1981); "Rezervaţia de pelicani" (1983); "Moara
de pulbere" (1987); "Mireasa cu gene false" (1994);
"Dragostea e ca și o râie" (1995); "B. Stoker și Contele
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Dracula" (2000); "O batistă în
Dunăre" (2001); "Anglia"
(2003); "Săptămâna cu o mie
și una de nopţi" (2003); "Cucul
de fier" (2004); "Ștefan cel
Mare" (2004); "Nopţile săptă‐
mânii" (2005); "Domnul Flu‐
ture și doamna Fluture"
(2006); "Un elefant se legăna
pe o pânză de păianjen"
(2007); "Diavolul aproximativ" (2008); "Epistola către
englezi" (2009); "Paznicul de la depozitul de nisip".
Este, de asemenea, autorul unor volume de eseuri:
"Virgule" (1978); "Galaxia Grama" (1984); "Complexul
Ofeliei" (1998); "Actori la curtea prinţului Hamlet"
(1999); "Dudul lui Shakespeare" (2001); "Pușca lui
Caragiale" (2002).
Totodată, a tradus din Fodor Sándor, "Piticul Cipi,
acest uriaș fericit", "Piticul și Surzilă", "Piticul cel fio‐
ros" (1965, 1968, în colab.) și din Nagy István, "Înainte
de potop" (piesă de teatru).
S‐a remarcat și ca scenarist, semnând scenarii pen‐
tru filmele: "Un surâs în plină vară" (1963, regia Geo
Saizescu), distins cu Premiul cinematografiei pentru
cel mai bun scenariu ‐ Mamaia (1964); "La porţile pă‐
mântului" (1965); "Balul de sâmbătă seara" (1969);
"Prea mic pentru un război atât de mare" (1969, regia
Radu Gabrea); "Păcală" (1974, regia Geo Saizescu);
"Duios Anastasia trecea" (1979, regia Alexandru Tatos);
"Zbor planat" (1979, regia Lucian Mardare); "Mireasa
din tren" (1980, regia Lucian Bratu); "Fructe de pă‐
dure" (1981, regia Alexandru Tatos); "Căruţa cu mere"
(1982, regia George Cornea); "Nelu" (regia L. Doroftei);
"Pasărea paradisului" (regia L. Doroftei); "Rochia albă
de dantelă" (1989, regia Dan Piţa); "Turnul din Pisa"
(regia Șerban Marinescu); "Triunghiul morţii" (regia
Sergiu Nicolaescu); "13" (regia Sergiu Nicolaescu).
A mai publicat volumul de nuvele "Leul albastru"
(1981), volumul de eseuri "Scrisori deschise" (2013).
În 2013 a terminat o nouă piesă de teatru ‐ "Calul de
lemn".
Piesele de teatru sau volumele sale în proză au apă‐
rut în numeroase ţări (Anglia, Bulgaria, Cehia, China,
Federaţia Rusă, Franţa, Germania, India, Italia, Japonia,
Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia,
SUA, Suedia, Ucraina, Ungaria).
Dintre premiile și distincţiile obţinute de‐a lungul
timpului pot fi amintite: Premii ale Uniunii Scriitorilor
(1959, 1964, 1973, 1981, 2008), Premiul Uniunii Scrii‐
torilor din Republica Moldova, Premiul Asociaţiei Cri‐
ticilor de Teatru, Premiul "Vuk Karagici" (Premiul Scrii‐
torilor din Balcani). În 2012, a fost răsplătit cu Premiul
de Excelenţă în cadrul Galei Premiilor Contemporanul,
iar în 2017, a obţinut Premiul Naţional pentru Proză
"Ion Creangă" Opera Omnia.
De asemenea, a fost recompensat cu Ordinul Na‐
ţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler (2002)
și cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de
Cavaler (2015). Doctor Honoris Causa al Universităţii
"1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (2015); Doctor Ho‐
noris Causa al Universităţii din Craiova (2016).
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POEME ÎN RAMĂ

de Mircea Dinescu
(n. 1950)

Duminică spartă
Cum ai ţâșnit tu în viaţa mea delirantă șampanie
pulpele tale prelungi loveau cartierele mărginașe
patul aluneca pe spinările îngerilor ca pe o sanie
în salcâmi înfloreau poftele‐mi ucigașe,
trupul tău adia ca mireasma printre ziduri
topea tacâmul din mâna sfântului costeliv
pietrele se‐nroșeau de emoţie, marea scăpa de riduri
minunile durau fără motiv,
lanuri de floarea‐soarelui își răsuceau anume
invidia lor galbenă bătând către Dumnezeu
până s‐a spart duminica de început de lume
și‐am auzit în tine curgând sângele meu.

Trubadur
Eu sânt proprietarul de poduri
sub care‐am dormit vreau să spun
și înger bolnav de exoduri
prin sferele roz de săpun,
și monstru mai sânt ce mănâncă
desigur mireasma de crin
prin valea aceasta adâncă
nu știţi mai trăim mai murim?
Prieteni, miraţi‐vă‐n grabă
cât încă ard caii sub șa
cât încă zăpada e albă
cât limba e‐ntreagă și ea

Agrafa
În râpa blondă a făpturii tale
mâinele‐mi cad ca două animale
și‐aud tiptil cum se strecoară anii
ca hoţii în grădina Ghetsimani
până când vită cu‐nrăită ceafă
timpul mă prinde‐n păr ca pe‐o agrafă
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ANIVERSĂRI

Constantin VREMULEȚ ‑ 80
„Scriitorul Constantin Vremuleţ se situează pe linie kafkiană și la graniţa de întâlnire cu
prozatorii sud americani dar și cu prozatorii români tentaţi de condiţia omului strivit și
anihilat de o societate birocratizată și de statul poliţienesc, totalitar. Este vorba de lumea de
ieri, de azi și dintotdeauna,reprezentată de tărâmul sufocant al coloniei penitenciare.” Con‐
stantin Trandafir
„Povestitor înclinat prin temperament către pitoresc și culoare delirantă în linia prozei lui Fănuș Neagu,
Constantin Vremuleţ nu construiește psihologii ci schiţează tipuri și situaţii de natură să introducă într‑o lume
ale cărei resurse imaginative sunt într‑o continuă metamorfoză.(...)” Mircea Iorgulescu

„Clipa dintre două rafale scurte”
(fragment din romanul în pregătire „Emil Pralea, cel dispărut”)
Spectator întâmplător la acest hazard al vieţii
și al morţii, ce‐l acaparase, făcându‐l, după plecarea
celor doi, lui Emil Pralea i se păru baricada ca o
scenă abandonată de eroii principali. Contrariat și
totodată confuz în trăirile lui inopinate, se lăsă și
el absorbit de vacuumul întunericului vânzolit de
mulţimea furibundă, cu slabă speranţă că‐i va reîn‐
tâlni. Îi regăsi, nesperat de repede, în Piaţa Palatului
Regal. Auzea din mai multe direcţii, împușcături
răzleţe și răpăituri de arme automate, cupola că‐
zută a cerului înnourat era feliată de tăișurile gloan‐
ţelor trasoare iar el, deja ieșit din matca normalului,
glisă lejer pe dinafara unei realităţi cumplite chiar
din imediata sa apropiere. Cădeau oameni, dintre
oameni, brusc, fără să schiţeze nici cel mai mic gest
de apărare, de împotrivire, seceraţi precum arborii
din pădure. Chiar sub cupola cerului împodobit
sărbătorește de culorile vii ale gloanţelor
trasoare.Le desluși siluetele, printre altele,proiec‐
tate în lumina grozavă a unui foc uriaș. Ardeau cu‐
polele Bibliotecii centrală a Universităţii. Biblioteca
fusese incendiată, precum și aripa de sud a Palatu‐
lui Regal. Spre deosebire de acea mare de martori
care priveau încremeniţi incendiul, opriţi pentru o
clipă să se mai opintească învârtind la roata istoriei,
o masă amorfă și inertă, a siluetelor celor doi, pro‐
iectate pe pânza focului i se păru lui Emil Pralea
foarte clar personalizate, vii și extrem de convin‐
gătoare. Instinctiv a simţit nevoia să fie cât mai
aproape de ei. Nu știa de ce. Ceva... O raţiune pe
care nu o putea controla, subliminal îi inducea con‐
vingerea că lor și celor din preajma lor, nu li se pu‐
tea întâmpla nimic rău. S‐a apropiat la câţiva pași
în urma lor, când l‐a văzut pe Alex Spătaru cum se
prăbușește în genunchi. Nu a făcut‐o ca un drept
credincios, ci pur și simplu s‐a prăbușit de la înăl‐
ţimea trupului său. L‐a văzut cum își împreunează
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mâinile într‐un fel de rugă pe care o adresa cerului
că unei ultime instanţe, la care un om neîndreptăţit
încă mai spera. Cuvintele sale ce se auzeau foarte
clar în puţinele clipe de stupoare a mulţimii aflate
în prejma Bibliotecii incendiate, pe care și el le‐a
reţinut: „Doamne, unde mai ești? De ce ai lăsat să
se întâmple mârșăvenia asta?... Noi... Noi pămân‐
tenii acestei ţări cu ce mai rămânem? Cine o să mai
fim, dacă nu mai avem nici o dovadă cine am fost?”
Nu era vorba de o rugă, o implorare adresată Arhi‐
tectului lumii, ci mai mult o reprobare a ceea ce se
întâmplă... Cum să se tolereze distrugerea dovezi‐
lor de autentificare a fiinţei unei naţiuni, cum să
fie date pradă flăcărilor înscrisurile sacralizate de
peceţile unor mari voievozi, descălecători de neam,
făuritori de istorie? Oripilat de spectacolul din faţa
sa, Emil Pralea, înţelegând cele rostite de Alex Spă‐
taru, încercă să estimeze, cu aproximaţie, dimen‐
siunile dezastrului. Flăcările, ce păreau ţâșnite din
gura larg deschisă a balaurului biblic, mistuiau su‐
tele de incunabule și cronici unice, scrierile și ma‐
nuscrisele unor înţelepţi ai neamului. Imaginea
trupului lui Alex Spătaru proiectat pe perdeaua de
flăcări i s‐a părut nefiresc mărită și braţele întinse
lateral, într‐o intenţie disperată să înăbușe vâlvă‐
taia, aducea mai mult cu o cruce ce‐și aștepta răs‐
tignitul. Fata ce‐l însoţea încercă să‐l convingă să
se îndepărteze, să iasă din zona luminată de incen‐
diu, prea se înteţiseră împușcăturile. Se trăgea de
foarte aproape, din clădirile învecinate. Cei care
erau prin preajmă și se simţiseră primejduiţi s‐au
făcut nevăzuţi. Ei i se făcuse frică. Și tot îi vorbea.
Din cauza vacarmului el nu o auzea, nu‐i înţelegea
cuvintele. Brusc, ca în urma unei comenzi ferme,
zgomotul străzii încetă. Nici împușcăturile nu s‐au
mai auzit. S‐a așternut o liniște profundă. Înfrico‐
șătoare. Dar n‐a durat mult. Preţ de un minut, două.

9
Apoi s‐a auzit un răpăit scurt, apoi altul. Ca și cum
trăgătorul nu‐și atinsese ţinta. Fiind destul de
aproape, Emil Pralea a înţeles semnificaţia acelei
pauze scurte de tăcere profundă. Marca clipa de
pauză grea de dinaintea unei execuţii. După a doua
rafală a armei, a văzut cum umbra trupului lui Alex
Spătaru începe să tremure, cum braţele lui desfă‐
cute în semn de cruce se zbat să se agaţe de flăcările
incendiului să le înăbușe, să le tragă în jos, ca în
cele din urmă să se prăbușească în întunericul de
dincolo de picioarele sale. Instinctiv, ca medic, Emil
Pralea s‐a repezit spre locul unde căzuse și l‐a găsit
într‐o baltă de sânge. Fata care‐l însoţise tot timpul
acelei nopţi teribile, ţopăia înnebunită în jurul lui,
tot agitând către cine încerca să se apropie arma
aceea de ţeava căreia era agăţat un mic steag tri‐
color. A asigurat‐o că‐i medic și vrea să‐i acorde
rănitului primul ajutor. Era întuneric beznă. Cineva
a încercat să lumineze locul cu o lanternă. Acesta

era căzut într‐o baltă de sânge. Era inconștient și
abia respira. A îngenuncheat lângă el. Fusese îm‐
pușcat în spate. Ca prin minune a apărut o ambu‐
lanţă. L‐a însoţit la un spital din apropiere. Răniţi
și morţi peste tot. Se aștepta la rând. Alex pierdea
sânge și respira din ce în ce mai greu. S‐a legitimat
ca fiind cetăţean englez și a apelat la notorietatea
lui ca medic și doar așa l‐au consultat și l‐au băgat
de urgenţă în blocul operator. Fusese împușcat într‐
un singur plămân. L‐a vegheat tot timpul. Zile și
nopţi de‐a rândul în niște condiţii precare. S‐a lup‐
tat pentru viaţa lui, ceas de ceas, clipă de clipă. Nici
el nu știa de ce. Se atașase de el. Greu de explicat.
De omul Alexandru Spătaru, sau de ce reprezenta
pentru el idealul. Portretul imaginat de el al luptă‐
torului pentru libertate. Treptat, Alex Spătaru și‐a
revenit. Și abia când a fost sigur de evoluţia pozitivă
a însănătoșirii sale, a decis să se întoarcă în Anglia.
În rest nimic concludent.

Eminescu despre educaţie

[...] Cititul, scrisul şi socotitul nu sunt ştiinţe, sunt mijloace numai, cele
dintâi pentru a-şi fixa memoria şi a ajunge la cunoştinţe, cea din urmă pentru
a uşura judecata asupra valorilor. Materia adevărată ce caută a se preda în
şcolile primare trebuie să fie educativă. Tocmai acesta e defectul şcoalelor din
România, cât atât cele primare, cât şi cele secundare îngreuie memoria şi
judecata copiilor cu o mulţime de cunoştinţe nefolositoare - nici o programă de
studii nu-i aşa de încărcată ca cea din România - lăsând caracterul şi sentimentele paragină... Ştiinţa începe abia acolo unde judecata e coaptă,
disciplina caracterului deplină, înainte de această epocă nu există decât creştere
prin deosebite mijloace, din care religia e cel mai puternic. Partea pur
dogmatică a religiei se pierde cu vremea, dar sâmburul ei moral rămâne şi formează tăria caracterului.
Timpul, 11 oct. 1878
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Corneliu ANTONIU ‑ 80
(n. 31 oct. 1940)
Pelerini cu lunetă
Vin de foarte departe încât
Se duc singuri în spate ca într‐un vis
Al unui alt vis scăpat din tolba
Unui cerc. Care cerc desigur
E un mesager, un fel de mesia
Al unui alt cerc care poartă în el
Un pelerin cu luneta la spate
Prin care se poate vedea cum dorm
Și visează în urma altui vis
Visat din timpurile care îi fac să vină
De foarte departe din alt timp
Spre o formă ciudată a mirării.

Tapet cu hieroglifă
Urmărirea lui Ezzelino
Făcută mai mult cu un ochi
Când vine noaptea în frigul sfâșiat
de‐a lungul perdelei sfâșiate,
missa solemnis
Una din rufele mele flutură imaginar
Pe platoșa întunericului,
hieroglifa de frontieră
Eșarfa între pulpele Madonei
înfiptă în zid.

Frica
Dispar ca o poartă
Peste care stau aplecat
Femeia mea geme ‐
E gata să nască
Iar în patul ei arde‐un felinar
N‐am văzut niciodată casa
În care am locuit
Îmi aduc aminte
De învăluirea pofetlor mele
Tock and fuck you ‐
Dar și de imaginea
Unei alunecări lente
Între lentilele închipuirii mele:
Urcă tu, eu n‐am curajul s‐o văd ‐
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Varujan VOSGANIAN
LAZĂRE, IEȘI AFARĂ!*
Am privit fotografia cu armata de teracotă. Am
mărit‐o pe computer și am cercetat cu băgare de
seamă figurile soldaţilor. Într‐adevăr, era cu totul
remarcabil, nu găseai doi care să semene unul cu
altul. Mii de oameni care să pozeze unui meșteșugar
necunoscut pare neverosimil chiar și pentru un po‐
por care construia Marele Zid.
Un om viu a devenit, dintr‐odată, soldat de tera‐
cotă. Trăsăturile i s‐au înăsprit, carnea i s‐a uscat
pe oase, a încremenit în așteptarea zilei în care în‐
treaga armată se va reînsufleţi. O forţă uriașă care
zace în miezul argilei arse, o tăcere ameninţătoare,
o încremenire încordată ca o pândă. Cine să fi fost
meșterii care au turnat în creuzetele de argilă atâta
forţă vitală încât să se păstreză intactă mai bine de
două mii de ani?
Cât despre mine, trebuia, spre deosebire de
meseriașii chinezi care au creat soldaţi de teracotă
după chipul unor fiinţe însufleţite, să creez fiinţe
însufleţite pornind de la trăsăturile unor soldaţi de
teracotă. Pe reţelele de socializare contururile fără
chip nu sunt credibile, orice spun ele pare ame‐
ninţător sau prefăcut, ca o scrisoare alcătuită din li‐
tere de tipar, decupate din ziare. Trebuia să folosesc
figuri reale, dar fără riscul ca adevăraţii lor proprie‐
tari să se întâlnească în eter cu propriile chipuri.
Am să folosesc Facebook‐ul. E o modalitate efi‐
cace și poate ascunde identitatea celui care se co‐
nectează. Pygmalion, Coppelius, Mister Higgins, doc‐
tor Mabuse ţopăie în culise, ascunși vederii. Pe
Facebook nu există voci, așadar, Coppelius nu trebuie
să fie ventriloc, e destul ca, la rubrica cu care se des‐
chide și care te întreabă „la ce te gândești” de parcă
ai fi la interogatoriu, să înșiri niște năzbâtii. Dacă
până acum comunismul n‐a existat pe bune, el este
atotputernic pe Facebook. Toţi interlocutorii sunt
egali între ei, toţi au la îndemână aceleași mijloace,
se pot împrieteni fără multă vorbă, precum în satele
chinezești, în chibuţurile evreiești ori în comunităţile
creștinismului timpuriu. Modul de relaţionare e sim‐
plu, pentatonic, precum melodiile japoneze cântate
la shakuhaci: iubesc, zâmbesc, mă minunez, urăsc și
mă lamentez. Facebook‐ul e non‐verbal, nu poţi
striga ori șopti, în schimb odăile lui sunt largi, uneori
se pot întinde pe mai multe continente, mesajele se
pot repeta și multiplica, precum un ţipăt într‐o grotă,
nu există secrete, toate șoaptele se aud în Epidaur,
iar eu, care sunt Pygmalion și Coppelius și Mister
Higgins și doctorul Mabuse, îmi pot crea o lungă ga‐

lerie de personaje care se ames‐
tecă în mulţime și care, într‐o
bună zi, repetând aceleași cuvinte,
având aceleași obsesii, vor deveni mulţimea însăși.
Să începem, așadar. Cu cine altcineva decât cu
Lazăr cel adormit, prietenul nostru pe care trebuie
să‐l trezim?! Îmi trebuie un Lazăr cumsecade, inactiv
pe Facebook, cu o faţă amabilă. Iată că găsesc un
astfel de Lazăr, un matematician, n‐a murit acum
patru zile, ca strămoșul lui omonim, ci acum zece
ani, n‐are importanţă, pe mine nu mă interesează
trupul lui care, oricum, în cyberspaţiu, precum în
spaţiile interstelare, nu se descompune.
Îi decupez figura, schimb luminozitatea să‐l fac
să zâmbească, are cravata cam strâmbă, i‐o așez cum
trebuie, nu fac feng‐shui vestimentar cu Lazăr, care
trebuie să fie rânduiala întruchipată, după felul în
care a trăit și‐a murit.
Să vedem acum ce i‐ar plăcea lui Lazăr să facă.
Ceva care să‐i ofere șansa de a interacţiona cu mulţi
prieteni. Grupul matematicienilor e mic, n‐are decât
o mie de membri, apoi ar exista riscul ca vreun coleg
de breaslă să fi fost la parastasul lui de șapte ani. Și
în afară de asta, nu cred că cineva, dacă ar fi să se
întoarcă pe bune din morţi, ar vrea să ia lucrurile
de la început, la întrebarea idioată ce ţi‐ar plăcea să
faci dacă te‐ai naște din nou, cei mai mulţi răspund:
„același lucru”, dar nu pentru că ar vrea asta cu tot
dinadinsul, ci pentru că nu cred într‐o asemenea
posibilitate și nu simt nevoia să‐și mai bată capul.
Lazăr, mortul, era deja pensionar și probabil in‐
trase într‐un soi de amorţeală profesională, e cazul
să‐l dezmorţim. Ar putea fi iubitor de călătorii, un
amator de ruine sau de castele medievale. Poate că
da, însă în felul ăsta nu ar face decât să‐și evoce
amintirile. E nevoie de cineva care să participe activ
la discuţiile de grup, el însuși fiind autor de proiecte.
Îmi trebuie un grup numeros și sentimental. Tastez
pe Facebook grupurile iubitorilor de animale, găsesc
tot felul, de la crescători de porci, de oi ţigăi sau
ţurcane până la hamsteri și vaci bălţate. Apoi grupul
pisicarilor, grupul crescătorilor de câini, ăsta ar fi
bun, are treizeci de mii de membri.
Îl privesc pe Lazăr, are faţa unui iubitor de câini.
La vârsta lui ar fi putut avea, succesiv, cel puţin șase
câini care să fi murit toţi de bătrâneţe. Și acum îl
crește pe al șaptelea care o să‐i supravieţuiască. Un
labrador negru, desigur, Scipio, alias Lupu. La pos‐
tarea următoare adăugăm labradorul. De ce nu,

*(Fragment din romanul „Patimile după Gödel”, în curs de apariţie)

PORTO - FRANCO

12
soldaţii de teracotă erau însoţiţi de cai de teracotă.
Ai noștri or să fie însoţiţi de câini, de pisici, și dacă
o să fie nevoie, de porci, de oi ţurcane sau de vaci
bălţate.
Așadar, Lazăr e, cum să‐i spunem? om? Putem
să‐i spunem și așa, dar ar trebui să vedem și ce a ră‐
mas uman în el. N‐are conștiinţă, n‐are voinţă pro‐
prie, poate fi om? Fiinţă nici atât, poate dispărea la
o simplă apăsare de buton. Entitate, nălucă, închi‐
puire? La drept vorbind, e doar un pâlc de pixeli
care au o șansă la fel de mare să se transforme într‐
o fiinţă câtă au firimiturile de la masa de seară să se
transforme într‐o franzelă. Lazăr e o părere. O eșarfă
lăsată să cadă. O pală de vânt. O mișunare de elec‐
troni alergând ca termitele prin braţele semicon‐
ductorilor. O umbră a unui păpușar translucid. Dar,

la urma urmei, și proiecţiile de la cinema sunt tot
niște umbre și nu ne gândim deloc la asta când ve‐
dem filmul.
Lazăr e din toate câte puţin. E o proiecţie, ca și
Lazăr cel învelit în fâșii albe și înviat. Lazăr merge
înaintea lui însuși, a lui Lazăr care a murit.
Îi așez fotografia de profil și completez datele la
întâmplare, dar cu precauţia verosimilităţii, apoi îl
trimit să bată la poarta grupului. Iubești câinii? în‐
treabă administratorii. Da, răspund eu pe post de
Lazăr. Ai înţeles că în acest grup nu se vând câini?
Am înţeles. Ce rasă e câinele tău? Labrador. Ai primi
un câine vagabond? Aș primi. Cererea de înscriere
a fost aprobată.
Îl privesc pentru ultima oară pe Lazăr cel adormit.
Apoi spun: Lazăre, ieși afară! Și apăs tasta enter.

Ioan Flora, Ioane,
Atunci nu erai dus,
Erai cu prieteni, sus,
La picioare cu... icoane!
*
La Casa H.P. Bengescu,
Cu 20 de ani în urmă,
Venise Doamna în Alb
Cu clopoţei și colinde.
*
IOAN, Sterian, Angela și
Daniel.

În 2009, Galele Appler cu poeţi
bând la apă de... Balcic și‑o gură
de cafea la... ibric.
*
În poză se aflau Aura, Nicolae,
Gelu și Lucian
*
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Eugen BANȚA ‑ 80
(n. 11 dec. 1940)
De ce cămașa se‑ntunecă pe mine
De ce cămașa se‐ntunecă pe mine
de ce se miră carnea ce n‐o mai
pot coase, mă știe de‐o viaţă
pe de rost, în cearșafurile mele
nervoase.
Mai este nevoie de o ninsoare
lungă cât toate iernile mele
Să le deslușesc îndeajuns,
întemeietoareo de patimi
făcându‐mi ochii să ningă în vis.
Mi se dă timpul înapoi
cu tot aerul ce mi se cuvine
cu apa și frunza, cu tăcerea
pietrelor de sub pași,
acum știu de ce cămașa
se‐ntunecă pe mine.

În Edenul toamnei
Un vânt ușor își scutură tăcerea
se risipește‐apoi prin crizanteme,
lacrimi triste se pierd în plâns și
clipe lungi se risipesc prin vreme.
Ne cad în oase frunze‐ngălbenite
și lupii hipnotizaţi ies la vânătoare
scădem încet și crește infinitul
când carii uriași ne lasă fără soare.
Se limpezește Lira și nu se mai ascunde
ursele se lasă tot mai grele,
un dor de frunză verde ne pătrunde
și ne‐ncurcăm privirea către stele.
Se‐au imnuri de slavă prin podgorii,
beţivi bezmetici beau vinul rubiniu
și‐ncarcă cerul sudic cu prigorii
și‐mpart cu toamna Edenul plumburiu.

Ca o scânteie
Cine, oare, va mai ști vreo pleoapă
să mă pot întoarce
să văd ce n‐am spus
deajuns florii suferind în toamnă
tăcerea‐i ca oricare tăcere,
măr decorat de șarpe, c‐o mână de femeie.
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Emilian MARCU* ‑ 70
Bătrânul și armonica
Nici vântul, nici ploaia, nici soarele, nici noaptea,
nici timpul, mai ales timpul, nu‐l puteau face pe bă‐
trânul, atât de bătrân că ai fi zis că vine din vremuri
imemoriale, să nu‐și mângâie, cu degetele boante,
în fiecare seară, în faţa bordeiului său, armonica,
armușca, așa cum îi plăcea lui să‐i spună. Bordeiul
lui, care era chiar un bordei de‐adevăratelea, își du‐
cea viaţa lângă niște case măreţe, și se afla chiar în
mijlocul satului, încât nimeni nu putea să treacă
fără să‐l observe. Îl săpase, imediat după întoarcerea
din refugiu, după ce își găsise întreaga avere, și nu
fusese puţină, aruncată în aer. Venise în sat la noi
din Germania, cu întreaga familie, imediat după pri‐
mul război mondial, drept meseriaș la curtea boie‐
rului Strat, cel care avea cumpărată moșia, dar și
palatul ( chiar era un palat în adevăratul sens al cu‐
vântului) de la Ariton Goilav, sau poate de la urmașii
acestuia, asta nu mai știu. Părinţii lui și cei doi fii,
rezolvau toate problemele tehnice de la palat.
Drama lui Adolf, se produsese la puţin timp după
moartea părinţilor.
Vânător înrăit, bătrânul Adolf, că așa îi era nu‐
mele, altul eu nu‐l mai știam și sunt convins că nici
alţii din sat nu‐l știau, fusese invitat în ziua de Bo‐
botează, la biserică de către preotul paroh să tragă
cu pușca pentru a speria duhurile rele, la sfinţirea
apelor. Cei doi fraţi, îmbrăcaţi domnește, dar în
ţinută de vânătoare, așa cum se și cădea, se înfăţișară
imediat la solicitarea preotului, pregătiţi să
săvârșească acel ritual. Puștile strălucind de
curăţenie, păreau nerăbdătoare să devină eroii prin‐
cipali. Când cei doi erau gata pregătiţi de a executa
focul, cu pușca de vânătoare, bătrânul Adolf, care
atunci era un tânăr fercheș, și fratele lui la fel, să fi
tot avut în jur de 25‐ 26 de ani, alunecă pe o porţiune
de gheaţă și glonţul puștii îl nimeri pe fratele său
drept în tâmplă, omorându‐l pe loc. Drama era de
nedescris. Oficialităţile constatară, după mărturiile
celor prezenţi că a fost o imprudenţă…a mortului.
Bătrânul Adolf își pierdu, pentru un anumit timp,

minţile, devenind un condamnat fără să fie cu ade‐
vărat condamnat. Se retrăsese în sine asemenea unui
arici imens. Apoi veni războiul și pacea dar pentru
el nu mai era pace. Se refugia în bordeiul lui care
era și atelier de tâmplărie dar și casă de locuit. Am
fost de câteva ori în acea casă, trimis de tatăl meu
cu diferite treburi legate de meseria lui. Era recu‐
noscut în toate împrejurimile pentru măiestria de a
realiza lucruri deosebite. Mângâia cu multă price‐
pere lemnul pe care știa să‐l îmblânzească cu dibă‐
cie. Lemnul, indiferent din ce fel de esenţă provenea,
se lăsa înduplecat și modelat, ca aluatul în copaie
sau ca un prunc. Dar meșterul Adolf numai cu lemnul
vorbea. Îl pipăia cu multă abilitate lăsând impresia
unor lungi convorbiri într‐o limbă pe care doar el și
lemnul o cunoștea.
De cum se lăsa seara se așeza pe un scăunel în
faţa ușii bordeiului său și degetele apăsau butonii
negri și albi cu o anumită ritmicitate, lăsând slobodă
câte o melodie tânguitoare, asemenea unui izvoraș
care pleca potolit de prin pământ, anume să‐și în‐
ceapă marea lui călătorie spre apele imense pe care
urma să le întâlnească în cale. Aluneca melodia
aceea peste pacea satului, pace ce se așternea ime‐
diat după lăsarea serii, speriată uneori de câte un
câine buimac, gata să‐și vâre coada prin gard și să
o latre.
El, nu ţinea cont de acele lătrături și nici de cei
care se înghesuiau pe sub gard să asculte, așteptând
că poate o să cânte și câteva strofe din acel cântec.
Dar nu, el nici nu se gândea să facă asta. Cânta po‐
tolit și gândurile sale alergau spre o lume demult
apusă, spre inima fratelui său. Voiseră unii să‐l ares‐
teze, pentru faptul că era neamţ și nu se cădea să fie
pripășit în sat o asemenea fiară. Dar renunţară pe
dată. Îl considerau nebunul satului și asta îi era sal‐
varea. El nu avea nici o treabă nici cu nemţii, dar
nici cu rușii, nici cu comuniștii nici cu capitaliștii.
Doar atât avea foarte clar în minte: își plângea în
liniște, fără de lacrimi, fratele.

*Născut la 28 sept. 1950, în comuna Heleșteni, judeţul Iași.
Absolvent al Institutului de Biblioteconomie, București , 1973.
Angajat la casa de Cultură a Studenţilor din Iași din martie, 1974 în funcţia de bibliotecar și referent cultural.
Debut în presă în anul 1967, în revista Mioriţa a Licelui G.Ibrăileanu (astăzi Ion Neculce) din Tg. Frumos.
Debut în presa literară în revista Familia, în aprilie 1974, prezentat de Șt. Aug. Doinaș, și în Amfiteatru, decembrie 1974, prezentat de
Constanţa Buzea.
Debut editorial cu Nunta în sâmbure, editura Junimea 1974
Premii (selectiv): Premiul Nicolae Labiș, Suceava 1974, Premiul revistei Luceafărul, 1985, Pemiul Convorbiri literare, 2005,
Premiul ACADEMIEI, 2019 etc
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DIN ISTORIA LITERATURII CONTEMPORANE (SCRIITORI LA DUNĂREA DE JOS)
(Re)Construind legende: o carte scrisă cu sânge și lapte

Elena Netcu – Legenda Emirului Nogai*
Una dintre puţinele scriitoare de la Dunărea de
Jos pasionate de romanul istoric (și implicit de isto‐
rie; ar mai fi de menţionat aici gălăţeanca Violeta
Ionescu), Elena Netcu, inovând prin accentul pus pe
legendă (textul ajunge să fie destul de greu de înca‐
drat, între un roman istoric clasic și unul de experi‐
mentat... legenda), este singura care „poftește” în
spaţiul cultural‐literar românesc două legende ale
minorităţilor noastre naţionale, emirul Nogai (sau
Nohai) și, cât de curând (va vedea lumina tiparului
romanul dedicat sfântului), Sarî Saltuk Baba... Un
tătar și un turc care îmbogăţesc istoria spaţiului ro‐
mânesc, despre dervișul legendar scriind și eu cu
alte ocazii...
În aceste rânduri ne vom opri la emirul Nogai,
căruia Elena Netcu i‐a dedicat, în anul 2017,
romanul „Legenda emirului Nogai”, prezen‐
tat de către subsemnatul la o ediţie a Festi‐
valului Axis libri din Galaţi, în compania lui
Mircea Marcel Petcu și a regretatului Tănase
Carașca...
Mai exact, va fi vorba despre „Nogai‐ul
doamnei Elena Netcu”, așa cum a ales să‐l
(re)nemurească scriitoarea născută la Isac‐
cea, de unde, ușor de înţeles, printre altele,
pasiunea pentru, totuși, misteriosul condu‐
cător din Dobrogea, orașul Isaccea fiindu‐i
capitală în timpul maximei expansiuni a
formaţiunii sale politice, aflată în strânsă legătură
cu hanatul Hoardei de Aur, de care Nogai, cunoscut
ca foarte influent în stabilirea hanilor care preluau
conducerea, încearcă să se desprindă la un moment
dat, când realizează că nu poate controla imensul
ghem de interese din vasta zonă vizată: de la Don și
Volga până la Porţile de Fier...
Pentru a se încadra știinţific în epocă, una tul‐
bure, de etno‐geneze diferite, ar fi dificil, deoarece
chiar istoricii sunt de păreri diferite. De pildă, iată
ceea ce scrie profesorul universitar doctor Nuredim
Ibram (ca și doamna Elena Netcu, legat cultural, o
scurtă perioadă, fizic de Galaţi):
„În formarea tătarilor ca popor nou a contribuit
hotărâtor elementul etnic turc, kâpceac, cunoscut
în Occident sub numele de cumani, iar de ruși ca
polovţî. Kâpceacii erau un neam turcic asiatic, se‐
parat încă din secolele IX‐X din marea ramură a ki‐
macilor, desprinși la rândul lor din tătari. Geograful
persan Al Gardizi (m.1053) a scris despre kâpceaci
că ei se numărau printre cele șapte triburi ieșite din

tătari. Deci, indubitabil, tătarii de astăzi, inclusiv cei
din România, sunt urmașii kâpceacilor, adică ai cum‐
anilor și nicidecum al mongolilor care au reprezentat
doat o pătură minoritară, dominantă, este adevărat,
în marele stat tătăresc Hoarda de Aur. De altfel, is‐
toricul american de origine rusă George Vernadsky
numește Hoarda de Aur drept un Hanat Kâpceak,
fiind convins că în acest mare stat euroasiatic, mon‐
golii reprezentau cel mult unu la sută din întreaga
populaţie. Tătarii s‐au extins către sud‐est în Turfan
(nord‐vestul Chinei) și spre apus (malurile fluviului
Irtâș). (...) Imperiul lui Ghinghis Han, imperiu cos‐
mopolit, a fost la început dominat politic de mongoli,
apoi de tătari, și apoi etnic, lingvistic și cultural de
turcii djagatyci. (cf. W. Radloff)
Acest imperiu, considerat de Nicolae
Iorga cel mai mare din lume, se întindea
de la Marea Chinei până la gurile Dunării
și de la marginea Siberiei de sud până la
Golful Persic și Oceanul Indian, a fost născut
prin violenţă, prin forţă armată și consoli‐
dat prin autoritate severă. Dar violenţa era
dată de legea supremă, yassa promulgată
de tiranul absolut Ghinghis Han și respec‐
tată de urmașii săi.” (Nuredin Ibram, Tătarii
din România – Istoric. Spiritualitate. Identi‑
tate, Ed. Muntenia, Constanţa, 2017, pp.15‐
16)
În romanul‐eseu al Elenei Netcu întâlnim destui
cumani (nu neapărat personaje centrale, dar care
vor influenţa chiar destinul lui Nogai prin trădare;
dar nu numai cumani, ci și brodnici, valahi sau ulahk‐
i, ruteni, genovezi, selgiucizi, greci bizantini, bulgari,
alani, desigur tătari!), este destulă violenţă, deși se
încearcă, uneori, justificarea ei, dar, cu siguranţă,
acele acte de cruzime sunt mai degrabă conjunctu‐
rale, depinzând de demenţa vreunui Hitler sau Stalin
al epocii de atunci; orice bun administrator are ne‐
voie de plătitori de impozite, chiar și, gogolian vor‐
bind, suflete moarte, iar nu de strigoi și ţinuturi pu‐
stiite; desigur se vor fi distrus cu totul cetăţi, drept
exemplu, pentru a înspăimânta și descuraja răscoale:
în roman este relatat episodul distrugerii Sudakului,
în Crimeea, dar se povestește și despre cuceririle
ori jefuirile Isaccei ori Vicinei!
Este o piatră de încercare pentru un intelectual
cu o anumită sensibilitate, feminină, să relateze cru‐
zimi demne de cercurile Infernului lui Dante! Scrii‐
torul trebuie să‐și imagineze, printre altele:

*Ed. Letras, Snagov, 2017
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„Nogai dădu poruncă oștenilor să treacă fiecare
pe lângă foc să‐și primească licoarea dătătoare de
putere. Era un amestec de sânge și lapte, sorbit pe
îndelete și cu mare plăcere de soldaţii lui. De altfel,
o sanie era destinată acestui transport. În saci bine
ambalaţi se păstrau calupurile mari de sânge
îngheţat destinat acestei băuturi regeneratoare, care,
în amestec cu laptele din butoiașe de lemn, asigurau
vigoarea soldaţilor la drumuri lungi și obositoare.”
(p.127)
Iar soldaţii lui Nogai chiar au avut campanii lungi
de dus, atât spre vest, cât și spre est, ajungând până
în Ungaria și înspre Polonia, în Caucaz și dincolo de
el ș.a.m.d. Desigur, aproape jumătate de veac de ac‐
tivitate militară este greu de surprins în aproximativ
250 de pagini. Cert este talentul militar al lui Nogai
era demn de un Alexandru cel Mare! Ca și în cazul
romanului dedicat lui Sarî Saltuk Baba, se încearcă
și o romanţare, cu accent nu pe viaţa erotică, deși
există o anume tensiune de acest tip, ci mai ales pe
forţa oarbă a destinului iubirii pentru jumătatea sau
părţile de jumătate, deoarece, Islam de Ev mediu fi‐
ind, bărbatul putea să aibă mai multe soţii...
Sunt reliefate două sau chiar trei legături, două
personaje feminine fiind cu adevărat memorabile:
asupra Alakkăi, mama fiului intrat și în istoria Bul‐
gariei, Ceaka, nu se insistă prea mult, dar Mainahur,
cea promisă lui din fragedă pruncie, și Eufrosina,
fiica împăratului Bizanţului, care avea să devină Bai‐
lak‐hatum, au portrete demne de „Trecute vieţi de
doamne și domniţe”, paginile dedicate lor și iubirii
lui Nogai pentru ele fiind, probabil, printre cele mai
frumoase din carte. Se îmbină în aceste cazuri „teh‐
nica basmului cult” cu naraţiunea clasică, dar și cu
oniricul.
„Nepământena Mainahur”, fecioară‐șaman, îl în‐
deamnă:
„‐În seara asta, prinţul meu, vreau să mergem pe
malul apei să primesc botezul Nistrului. Aici eu voi
fi stăpână când tu vei pleca la război. Te voi duce
apoi în pădurea mea să‐mi cunoști împărăţia, să ne
legăm cu sufletul de tot ce înseamnă veșnicie, căci
tot ce mișcă în cer și pe pământ mi se supune mie!”
(p.69)
Sub vraja unei băuturi (este recalibrat mitul lui
Circe), Nogai „trăiește” promisiunea unei fericiri la
care este condamnat să nu ajungă la propriu:
„O zări pe Mainahur aruncându‐se în apă. De unde
a mai apărut și apa asta? Se întrebă plin de uimire.
Fata îi făcea cu mâna. Era aproape goală. Așa i se
părea lui, dar, când se apropie de ea, atinse ușor
trupu‐i diafan înfășurat într‐un voal de culoarea un‐
tului. La gât purta colierul dăruit de el. Pletele ude
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de culoarea întunericului, reflexe lucioase, se lipeau
de trupul ei firav până aproape de mijloc. Ce fru‑
moasă e! O pierdea mereu din ochi. Ba era, ba nu
era! Strigă cu disperare: Prinţesa mea, nu te juca cu
mine! (...) Îţi este frică de apă, Kara Nogai? Mai poţi
fi acum războinic? Uite cât ai ajuns de mic în faţa
acestui puhoi de apă! Într‑o clipă nu mai ești, dacă
vreau eu! Unde‑ţi este puterea?
Simţea cum apa îl înfășoară într‐un cuib ca un
vârtej. Allah, Allah, mă duc la fund! Întinse braţele și
strigă: Nu‑mi încerc puterile cu tine, Mainahur! Eu
îţi dau inima mea și voi fi stăpînul tău pe veci! Poţi
să‑mi promiţi orice, prinţul meu: marea cu sarea,
luna de pe cer, că mă faci împărăteasa lumii. Cine te
crede?” (p.72)
Dragostea cu Mainahur va rămâne sub semnul
dezirabilului, a acelui „ce‐ar fi fost dacă” (tratat în
mod antologic în „Solenoid”), Alegerea lui Nogai
fiind una... politico‐militară! Propunerea lui Maina‐
hur, de a se retrage amândoi departe de lume pentru
a‐și trăi dragostea lor, propunere romantică în ul‐
timă instanţă, este refuzată, dar spiritul fetei pare
să‐l urmărească toată viaţa, până în ultimul ceas
(„Răspunde‐mi, hanule, orgolios, mândru și vanitos,
ești fericit? (...) Nu‐i așa, muritorule, că nu știi dacă
te‐ai înfruptat vreodată din fericire? Îţi spun eu că
ai gustat‐o de multe ori, dar era ca o licoare amară,
ca un venin dulce, ca o otravă ameţitoare, ducându‐
te spre pieire? Căci acum, prinţule, emirule, vestitule
han, ţi se apropie sfârșitul!”, p.249), într‐o posibilă
una dintre cele mai frumoase povești de dragoste
imaginate la noi!
Nu vom insista aici asupra celeilalte povești de
dragoste, cu Eufrosina, deoarece s‐ar putea crede
că este numai un roman de dragoste, ceea, ce, parţial,
ar fi adevărat! Prin contrast, scriitoarea asta și su‐
gerează, deși este greu să fii convingător când te
opui, vorba vine, unor popoare de războnici:
renunţând la marea sa iubire, obsedanta dragoste,
poate Nogai nu a cunoscut adevărata fericire, idea‐
lizată, desigur, având regretele sale, dar a cunoscut
alte daruri ale lui Allah sau ale lui Tengri!
Spune personajul Sarî Saltuk Baba, într‐un dialog
târziu (referitor la vieţile lor) cu Nogai:
„Omul e un mister! Întreabă‐mă pe mine și ţi‐oi
spune ce‐i în mintea lui. Pot să fiu în mai multe locuri
deodată și pot afla ce se pune la cale în spatele tău!”
(p.213)
Acest Mister al lui Nogai este principalul personaj
al Elenei Netcu (care, de altfel, a scris și roman fan‐
tastic: „Umbrele din Valea Rece”!), lupta sa creatoare
se dă cu Mitul (undeva își subintitulează romanul
„Legenda emirului Nogai” „roman mitologic”), dintre
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mister și mit scriitoarea, ca mare preoteasă a unui
cult al scrierii (sau ca o femeie‐șaman, ca să fim în
ton cu reușitele pagini despre șamani din cărţile
despre Nogai și Saltuk), înalţă spre nemurire, de
fapt, misterul oricărui neam care poate dispărea ori‐
când (să ne gândim la „Ultimul mohican”, la atlanţi,
la daci, la Hoarda de Aur!), fiinţa și blestemul
nefiinţei. Nu întâmplător alege pentru moto‐ul cărţii
un fragment de la pagina 21:
„Noi, tătarii, avem o menire divină pe pământ.
Marele Tengri, Dumnezeul Cerului și al Pământului,
ne‐a făcut pe noi să fim stăpânii lumii. Tengri a creat
lumea de dragul nostru. Păsările cerului știu că noi
suntem stăpânii luminii și ne slujesc numai pe noi,
iar ele trăiesc datorită mărnimiei noastre. Animalele
sălbatice din deșert mănâncă și beau graţie
împărăţiei noastre.”
Probabil planul iniţial al cărţii a fost altfel. Din
„șantierul” muncii depuse de scriitor a rămas o re‐
licvă care arată că planul a fost mult mai ambiţios,
ca substanţă și material. Este vorba de prefaţa‐scri‐
soare, din partea istoricului și arheologului Horia
Suciu către prietenul său, Timur Althai, de fapt gi‐
nerele său, din care se poate crede că erau planifi‐
cate, poate, chiar mai multe romane despre neamul
tătarilor:
„Am scris această carte ca să cunoști drama ne‐
amului tău, să înţelegi măreţia tătarilor, dar și
prăbușirea lor. De‐a lungul timpului au luptat ca să
supună și au plătit pentru asta. Când un tiran cu o
minte diabolică i‐am îmbarcat pe toţi în nave dete‐
riorate, plutind în derivă în mijlocul mării de Azov,
femei, bătrâni, copii nevinovaţi, bărbaţi, toţi de‐a
valma, s‐au ănecat, devenind jucării în faţa destinu‐
lui. Când supravieţuitorii înotau în disperare prin
valuri ca să se salvee, soldaţii au pregătit mitralierele
și‐au înroșit apa cu sângele lor nevinovat. Cine va
plăti pentru asta? Te vei întreba neputincios.
Adâncurile mărilor și ale pământului ascund
aceste adevăruri cutremurătoare.
Timur, fii mândru că ești tătar și oricât de mult
ţi‐ai căuta originile, să nu uiţi că neamul tău tătăresc
a făcut istorie în aceste locuri cu mândrie și onoare,
aici, la Gurile Dunării!” (pp.8‐9)
A rămas (poate doar deocamdată) romanul‐
poem, epopeea prozaicizată (având și pagini de un
lirism aparte, să nu uităm că Elena Netcu este și o
apreciată poetă!), „eseu” cum spuneam mai sus, măr‐
turie a complexităţii... lumii care ar fi strigat, precum
Nogai iubitei Mainahur, să fie iubită, adică regăsită,
nemurită de Cuvântul sacru al Poveștii!!!
Pe Horia Suciu și pe Timur Althai nu îi vom mai
regăsi, dar astfel de „dispariţii” fac parte din strategia

de scriitor. Multe dintre personaje par să nu mai
apară, precum și Mainahur, există o oarecare „ne‐
hotărîre” specifică unei tactici creatoare, din partea
vocii naratoare, însufleţită și de admiraţie, dar și de
un soi de groază, dacă trebuie să‐i prezinte pe unii
ca barbari sau ca purtătoriai unei alte culturi, alte
civilizaţii... „Montajul” este... post‐modernist, cu
multe treceri bruște de la o situaţie la alta, intuiţia
feminină funcţionând însă de minune când este
vorba și de istorie, cum este cazul vlahului Dragomir,
care devine un fel de majordom al casei, mai ales în
scena nunţii cu fata împăratului bizantin, când totul
se tratează ca de la ortodox la ortodox, tătarii nein‐
sistând pe obligativitatea soţiilor de a trece la islam
dacă erau de o altă credinţă!
Mai sunt schiţate și alte povești de dragoste, pre‐
cum acelea dintre Snejana și Șahin ori Olena și Me‐
sud, episoadele cu cele șase rutence răpite fiind sa‐
vuroase, visele lui Nogai cu Ghinghis Han sunt și ele
de amintit, situaţia geo‐politică este și ea clarificată
de câteva ori, finalul capătă dimensiuni de dramă
shakespeareiană, lecţiile unor autori de romane is‐
torice precum Sadoveanu, Sienkiewicz nu sunt ne‐
glijate, ansamblul fiind o reușită căutare amintind
de celebra zicere „De nu m‐ai fi găsit, nu m‐ai fi cău‐
tat!”
Este o carte care, ca și un personaj, „vine de de‐
parte, dintr‐o lume unde nimeni nu ajunge niciodată.
Ea este însăși începutul și sfârșitul, ea este ge‐
neza.(...) Am văzut în ochii ei infinitul! Asta se vede
o singură dată sau deloc! Și dacă ai apucat să‐l vezi,
nu mai ești om!” (p.88)
A privi în ochii unei cărţi nu este de ici, de colo!
Începutul este (în) munca și talentul scriitorului,
care poate crea o magie sau nu! Elena Netcu, ca altă
dată Cinghiz Aitmatov, kârghâz, neam tot turcic, re‐
creează o atmosferă quasi‐exotică, fascinantă, sedu‐
cătoare. Marele merit este că Elena Netcu este, într‐
un fel, o străină care aduce un omagiu deosebit unui
popor și unui personaj istoric, care sunt, totuși, cum
spuneam, legaţi de destinul orașului Isaccea! Un
oraș care, ca și Babadagul, au intrat în legendă ca
niște capitale care au avut legătură cu istoria
relaţiilor dintre români și tătari și turci!
„O străină” care, ca în multe alte cazuri, dovedește
că prin dorinţa de a cunoaște istoria unor culturi și
civilizaţii, poate spulbera mitul străinului! Și a „stră‐
inului” Nogai care, prin felul în care scrie despre el,
se dovedește a fi un om, doar un alt om, un seamăn
al nostru, căruia, însă, istoria i‐a zâmbit în alt fel!
Demonstraţia Elenei Netcu este de admirat! Și
de supus analizei și cunoașterii!
Adi Halil Secară
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REMEMBER

Zorica Laţcu TEODOSIA
Iatacul

(1917‑1990)
Colind

Am pregătit culcușul în iatac,
Pe rug arzând cu flăcări mătăsoase,
Și‐n toată graba mâinilor sfioase,
Mă voi găti Iubite, ca să‐Ţi plac.
E clipa asta, lungă cât un veac,
E clipa așteptărilor duioase;
Dar vei vedea ce dulci, ce luminoase,
Sunt rănile, cu care‐am să mă‐mbrac.
Așteaptă Preaiubite... doar o clipă,
Să sting opaiţul, ca să Te pot
Primi, cu toată sfânta mea risipă.
În albe valuri de miresme‐not,
Că iată‐n întuneric se‐nfiripă
Pe rug, o mare ardere de tot.

Cântecul amforei
Sufletul meu era era plin de iubire senină:
Amfora plină de miere cu zumzet de‐albină.
Trupul meu dulce, o ramură ninsă de floare;
Graiul meu, taină ţesută din umbre ușoare.
Domnului meu i‐aș fi dat în dulceaţa de miere

Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer.
Cerne Maică, cerne,
Fulgii moi i‐așterne,
Nimeni să nu‐i vadă
Urmă prin zăpadă.
Ce fiu va să nască.
Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer,
Coboară, coboară
Preasfânta Fecioară;
Dar pe unde merge
Urma i se șterge,
Taina din vecie
Nimeni să n‐o știe.
Lerui, Doamne, Ler,
Din înaltul Cer,
Intră‐n staul iată,
Maica Preacurată;
În staul de vite,
Pe paie strujite.
Să nu se cunoască
Ce fiu va să nască.
Lerui, Doamne, Ler.
Din înaltul Cer,
Cerne luna, cerne,
Raze albe‐asterne,
Lumină cerească,
Din iesle să crească,
Razele‐n zăpadă
Îngeri să le vadă,

Convorbire

Amfora plina de miere și ramura ninsă.

Am așteptat chemarea de iubire;
Cu dor aprins în sufletu‐nflorit.
Am așteptat alaiul tău de mire,
O, Doamne‐al meu, pe unde‐ai zăbovit?

Domnul meu însă veni și suflă peste mine

De mult Te chem, dar nu m‐ai auzit.

Cântec de floare cu umbre adânci de durere.
Domnului meu i‐aș fi dat, de‐ar fi vrut, neatinsă,

Flacără albă de‐argint cu văpăi de rubine,
Amfora plină de zumzet tăcu și se sparse.
Flori dulci ca o taină se scutură, arse.
lată, de‐aceea mi‐e trupul golit de dulceaţă,
Gura mi‐e mută și sufletul fără de viaţă.
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Bătut‐am multe căi întunecate,
Cu găndul plin de pulbere și lut,
Bătut‐am căi adânci și neumblate,
Dar să Te aflu, Doamne, n‐am putut.
În tine‐am fost, dar nu m‐ai cunoscut.
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PAGINI DUNĂRENE

Personaj de sacrificiu
de Teodor Parapiru
1. După ce încheiase cartea „Explorări interioare”,
scriitorul Ioan Mateiu a mers la Sinaia, într‐un bi‐
nemeritat concediu de o săptămână.
2. La întoarcere, deschizând ușa casei, a avut
senzaţia stranie și irepresibilă a unei primejdii imi‐
nente.
3. Pe de altă parte, natura era cordială, fără ma‐
nifestări extreme și nici semnificative pentru starea
sufletească a cuiva – zi domestică, blândă, frumos
educată la Școala Climei.
4. Instantaneu, i s‐a derulat în minte filmul vieţii,
conform graficului de clișee pe temă.
5. Simţea în preajmă o prezenţă necunoscută, co‐
pleșitoare, misterioasă, care insinua spaimă și chiar
panică. Îl străfulgeră gândul că așa înnebunesc oa‑
menii normali, sau, poate, așa se înţelepţesc nebunii.
6. Începu să caute cu frenezie disperată prin cele
trei încăperi ale locuinţei, ba chiar și în dependinţe.
Nu lipsea nimic dar, ciudat, existau semne ale trecerii
cuiva pe acolo; o fotografie așezată altfel, o carte
pusă alături de locul ei obișnuit, câteva file răspân‐
dite pe suprafaţa biroului ca niște gânduri răzleţe,
fotoliul clintit...
7. Și, deodată, văzu biletul de lângă calendar. Re‐
flex: „Vreo cerere de răscumpărare?... Vreo ofertă
de răpire?... Vreo propunere șantajistă de afaceri?...
Vreo întâlnire de idei?... Vreo invitaţie la un festival
împotriva singurătăţii?... Recunoașterea vreunei
fapte reprobabile sau proiectarea testamentară a al‐
teia?... Vreun angajament solemn?... Vreo autocon‐
damnare în stadiul de larvă?...”. În vremurile din
urmă, lumea s‐a defectat, nu te mai miri de nimic
decât, eventual, ulterior. Poftim cultură!
8. „Domnule Autor!
Îmi pare bine că ai fost plecat de acasă. Am avut
timp suficient să‐ţi citesc cărţile, să reflectez asupra
conţinutului lor și să renunţ la scopul meu iniţial.
Venisem să mă răzbun.
Voiam să mă sinucid în așa fel, încât să fii con‑
damnat pe viaţă pentru crimă.
Pentru amatori și intruși (din rândurile cărora
nu te exclud), precizez că sunt un personaj de‐al du‐
mitale pe care l‐ai alungat în mod brutal, nedrept și
fără scrupule din Edenul epic pe care l‐ai edificat,
în numele unei idei justiţiare personale, învelite în
ambalaj moral impecabil, de artă autentică, revela‐
torie”.
*
Încă buimac de situaţie, Ioan Mateiu a telefonat
unui confrate și vechi prieten, domnul Solo. Acesta
a venit grabnic.
‐ Ce s‐a întâmplat, Mateiule? a întrebat direct,

privindu‐l cu ochi scormonitori
care socoteau, analizau și hotă‑
rau.
Ioan Mateiu s‐a învălmășit în explicaţii prosti‐
tuate, în nedumeriri fariseice, în bănuieli savante,
în presupuneri maidaneze și chiar în aiureli para‐
normale. După ce l‐a ascultat cu admirabilă politeţe
și răbdare șahistă, amicul Solo a făcut semn de oprire
și de înscriere la vorbire:
‐ Pe lângă atâtea lucruri importante pe care mi
le‐ai spus, ai uitat de unul esenţial: biletul a dispărut.
Nu‐i așa?...
Păgubașul nu mai are nici aer, nici cuvinte.
‐ Este absolut de neînţeles. Este adevărat că bile‐
tul a dispărut, dar numai eu am fost aici!... Cum se
poate așa ceva?!...
Amabil, cu ton terapeutic, domnul Solo deapănă
cuvintele:
‐ Sunt cazuri în care unii oameni au citit texte,
fără ca ele să fi fost scrise vreodată... Poate că ai primit
telepatic biletul... Sau poate că numai ţi‑ai imaginat
că ai primit un mesaj cu informaţii fundamentale...
Ori ţi se vor fi materializat câteva gânduri‑bumerang,
radical intelectuale și deprimante...
‐ Oprește‐te, prietene! Nu‐mi iese din minte că
individul m‐a ameninţat cu o înscenare criminală și
cu învinovăţire gravă, iar eu nu am de gând să stau
cu mâinile în sân, chiar dacă a spus că a renunţat.
De unde știu că nu îl năpădește iarăși criza cu do‐
rinţa de răzbunare și‐mi aplică legea talionului fără
preaviz?!...
‐ Observ că ţi‐ai făcut un plan. Te ascult!
Ioan Mateiu rosti ca un automat:
‐ Voi reciti tot ce am scris și îl voi identifica pe in‐
dividul ăsta ingrat, apoi mă voi răfui corespunzător
cu el! Fără pocăinţă, fără penitenţă, fără rugăciuni
de iertare, fără indulgenţe, fără invocări de
circumstanţe!... Ce zici, înţeleptule?
Domnul Solo se uită pe geam ca un marinar
căţărat pe catarg în căutarea ţărmului salvator:
‐ Părerea mea este că ţi s‑a întins o capcană sofis‑
ticată. Cred că individul care ţi‑a trimis biletul vrea
să scrie o carte, iar pe tine să te investească în calitate
de Personaj de Sacrificiu, ca să simţi pe propria‑ţi
piele cum sunt viaţa și moartea în această ipostază...
În altă ordine de investigaţii, mi se pare o idee bună
să‐ţi recitești textele, până îl descoperi. Abia după
ce înţelegi circumstanţele gestului său, îţi poţi activa
sistemul de auto/apărare și, în final, liberul arbitru
cel de toate zilele, înainte ca personajul tău să‐și
scrie cartea. Altfel, îţi vei merita soarta, oricare și
oricum va fi să fie ea, în orizont religios, istoric, literar,
social, știinţific, paranormal...

PORTO - FRANCO

20
INVITATUL REVISTEI

Ion HADÂRCĂ
Sonetul lamei de Damasc
Nu‐mi dărui, prietene, pumnale
în care joacă tigri de Damasc
Și sângeroși mă‐mbie să renasc
Haremul de cocote virginale
Poate mi‐ar da tăria să denasc
Urzeli de brutuși/trocuri infernale
Ori suicidul tandru pus la cale
De ordinul maltez sau monegasc
Dar nu‐i admir ochioasele sapfire
Nici negrul lui cavou de horasan
Femeia care‐mi lunecă prin fire
Taie mai crud ca orice iatagan
Allah să‐i dea luciri și preamăriri
Numai să‐i frângă lama din priviri!

Texte
Pe nisip scriu valurile texte
mult mai vechi ca pietrele
aceste, și mai înţelepte
decât Gatele Avestei.

Sonet‑descântec
‐ știi tu, vere, știi ori nu‐u
cât de negru‐i sufletu‐u
de ce‐l rabdă pământu‐u
ști‐vei da ori nu?
‐ știma lacului știu‐u
cum i‐ar împiedica tremuru‐u
sufletului pregetu
sarmi‐segetu?

(Chișinău)
Zdrenţe de strălucire
zdrenţe de strălucire
peste gunoiștea satului
și peste orașul
buhăit de orgii
În fiecare kilometru de drum
în cale îţi sare
câte‐o cruce de fier
mormintele cresc direct
din smoala asfaltului
într‐un spital fără medici
moare râul
care spală totul
numai pe dâsnul
nimeni nu‐l spală.

Castel inelar
Îmbătaţi de culorile toamnei
Se leagănă arborii
În tuspatru vânturi
Pe zece drumuri aeriene
În curând, în curând
Acești miri
Iar și iar inelaţi
Goi și umezi
Se vor trezi îmbrăţișaţi
De cărunta mireasă
Înfășaţi
În pergamentele iernii

Toaca de dincolo
toaca
la ora de stingere
toacă
blestem și iertare
parcă o gheară de fum
într‐o fugă măsoară
pe lemnul fără atingere
distanţa dintre două cuie

‐ vere, sufletu‐i nătângu
de mă‐ncearcănă cu‐adâncu
ori mă gudură ca ţâncu

sau mai curând
iarăși parcă profeţii
și îngerii își telegrafiază
mirarea stoarsă din mlaștina
lumii, pentru un cântec
ascuns de‐nserare

râs‐mâmca‐mi‐l‐ar lupu
învârti‐mi‐l‐ar vântu
a‐u‐u‐u‐u‐u

un cântec chemat
să desăvârșească mirungerea
feţelor clipei fugare.
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CRONICĂ LITERARĂ

„EXILAȚII” de ELENA NETCU, un roman
al suferinţelor unui popor de exilaţi în forţă
ELENA NETCU are un destin singular în literatura
română contemporană și un drum pe care l‐a con‐
struit cu migală și tenacitate de‐a lungul vieţii, cu
ezitări și tergiversări ale debutului, determinate de
un profund și acut sentiment al responsabilităţii faţă
de cuvântul scris.
Făcându‐și apariţia relativ târziu în peisajul lite‐
rar românesc, ELENA NETCU demonstrează nu nu‐
mai un talent viguros și o capacitate creatoare ului‐
toare, ci și o siguranţă uimitoare a tehnicii de lucru.
Într‐un segment de timp redus la câţiva
ani, a publicat cinci romane, variate ca te‐
matică și viziune estetică, cinci volume de
versuri și câteva cărţi pentru copii.
Romanul EXILAȚII, apărut în 2019, la
Editura Pim, Iași, abordează într‐o viziune
personală, o temă de actualitate, frecvent
abordată de scriitorii anilor nouăzeci, în
legătură cu schimbările în plan uman și
social‐politic generate de mișcarea revo‐
luţionară din decembrie '89. Protagoniștii
romanului sunt doi tineri intelectuali, Ana
Mușat și Emil Bratu, care prezintă propria
versiune a evenimentele generate de în‐
lăturarea regimului dictaturii comuniste, într‐o so‐
cietate total nepregătită pentru a face faţă provocă‐
rilor liberalizării economiei și deschiderii graniţelor,
două evenimente cruciale, care au constituit premi‐
sele capitalismului românesc sălbatic și exodului
masiv al populaţiei, în străinătate. Naraţiunea se
pliază în volutele unui joc al dublării unghiului de
proiecţie asupra evenimentelor, din moment ce pro‐
tagoniștii devin pe rând personaje și povestitori ai
întâmplărilor, reflectate în lumina multiplicată a
oglinzilor paralele. Alternarea vocilor narative con‐
duce către delimitarea planurilor epice și redistri‐
buirea personajelor în roluri diferite, urmărindu‐se
completarea și corectarea perspectivei auctoriale
asupra subiectului.
Romanul Elenei Netcu are o structură dramatică
deosebit de complexă, prezentând periplul celor doi
protagoniști ai acţiunii în realitatea sumbră a unei
lumi antrenate în vârtejul prefacerilor haotice ge‐
nerate de anihilarea dictaturii ceaușiste. Deducem
că lumea aceasta pornește pe un drum strâmb, mar‐
cat de o greșeală care însângerează definitiv istoria,
prin împușcarea perechii dictatoriale, în ziua de Cră‐
ciun, ca urmare a unui simulacru de proces.Textul
capătă virtuţi reflexive, aducând la lumină gânduri
și trăiri generate de sensibilitatea unei conștiinţe

extrem de analitice: „Pe străzi era un delir. Dar eu
am amuţit. Nu știu de ce am fost extrem de tristă.
Orice moarte mă îndurerează, dar în mintea mea se
învălmășeau toate, nu acceptam să văd cum mor doi
oameni și să asist la bucuria generală. Mă întrebam
cât de dureroase sunt urmele comunismului, încât să
crezi că prin moartea celor doi, se vindecă totul. Asta
m‑a întristat. Mi se părea o jertfă inutilă! Nu știu cum
va rămâne fapta noastră în istorie și nici nu sunt în
măsură să fac supoziţii. Cert este că vreau să plec cât
mai departe!”
Departele acesta, la care năzuiește Ana
Mușat, este reprezentat de imaginea fas‐
cinantă a unui Occident ce funcţionează
ca un reper ideal al democraţiei autentice,
spre care se îndreaptă năzuinţele de îm‐
plinire ale expaţilor din fostele ţări comu‐
niste. Alegând calea exilului, forţată de îm‐
prejurări, tânăra licenţiată în stomatologie
ajunge să lucreze într‐un laborator dentar,
aflat „într‑unul dintre cele mai frumoase
orașe ale lumii, Orașul Luminilor”. Curând
înţelege că „în toate există un preţ”, când
patronul îi cere favoruri sexuale în schim‐
bul susţinerii și promovării profesionale. Experien‐
ţele nefericite ale Anei Mușat în Parisul zilelor noas‐
tre, asaltat de imigranţii veniţi din toate colţurile
lumii, prilejuiesc o analiză lucidă a realităţii acestei
lumi, aflată departe imaginea clișeistică ce funcţio‐
nează în exteriorul ei și o profundă introspecţie în
intimitatea trăirilor interioare ale personajului.
Ajungând la sediul unei Fundaţii catolice din Franţa,
protagonista trece printr‐un proces de conșientizare
a propriei drame, căzând în capcana unei societăţi,
care și‐a perfecţionat abilităţile în exportul de iluzii:
„Mă credeam destul de puternică să‑mi port singură
de grijă, să privesc lucrurile cu luciditate, să desfac
firul în patru și să aleg soluţia cea mai bună. Acum
mă simt un suflet răvășit. Cine ar putea pune ordine
în gândurile mele? Ar trebui s‑o iau la fugă, până nu
ajung să‑mi plâng de milă. Nu, nu am venit în ţara
asta, care până mai ieri era tărâmul meu de vis, ca
să ajung sub protecţia bisericii.”
Acţiunea romanului ELENEI NETCU se dezvoltă
pe traiectoria diversificată a firului epic, acoperind
o arie tematică vastă, cu implicaţii sociale, politice
și psihologice, conturând imaginea amplă a actuali‐
tăţii societăţii românești, expuse unor încercări des‐
tinale catastrofale.
Virginia CHIRIAC
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SCRISORI NETRIMISE

de Sterian VICOL
Sertarul meu
Sertarul meu cu manuscrise,
viu sicriu de bani mărunţi,
unde‐s pietrele‐s nescrise
cu arcuri fine fără punţi,
Sertarul meu cu mai de toate,
cu frunze de pelin, (cu‐omnic tocas),
îl deschid târziu, dacă se poate,
că noaptea‐ntr‐ânsul, ce‐o mai fi rămas?...
Nu știu, sertarul meu a cui a fost,
în fundul lui străluce‐un ban de‐argint,
poate‐i plata timpului fără rost
ale nescriselor poezii ce mint!...
Sertarul meu de brad și de poezie,
nicicând de hoţi, nicicând prădat,
adio, deci, sicriu pe veresie,
vândut pentru un înger cu păcat!...

Mirele și merele
Mirele și merele
Au ceva cu sferele
El e prinsul de nuntă
Ele pe‐un ram se‐nfruntă!
Merele și mirele
se‐nvoiesc cu firele
ele bat cu roșu‐n geam
el mai e cum eu eram?
Mirele și merele
au ceva cu verile
că e nuntă, că e moarte,
el și ele nu‐s departe
Merele și mirele
poartă‐n noi destinele
ca în flăcări un tramvai
la o margine de rai
Mirele și merele
au ceva cu stelele,
el pe gât cu sânge rece
ele roșu ce nu‐i trece!
Merele și mirele
trag din mine sinele
să‐l arunce în stejar
duminica‐n calendar!
Mirele și merele
Vai și vai cu ielele,
la o margine de drum
toate‐s litere de scrum!
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Cineva răsare
Să fii ‐ zicea tata ‐ propriul tău prizonier,
adică să fii stăpân peste tot ce‐i departe
fiindcă aproapele prea te leagă de cer
când călătorești și corăbiile sunt sparte ‐
Urma cui, e o rană pe nisip
că păsările vânătoare mișcă în cenușă,
cum le văd, eu însumi mă‐nfirip
tăind brăţări de brad din neagra ușă ‐
Vai, ai da răspuns după răspuns,
că nici valului nu‐i dai socoteală,
nici sabiei de‐argint ce te‐a pătruns,
nici ochiului veghind în norul de cerneală...?
Să fii ‐ zicea tata ‐ propriul tău prizonier
pe câmpia unde seminţele‐s oarbe,
ca niște oști vălurind, ce nicicând nu pier
chiar de râpa dealului le soarbe!

Vânătorii nopţii
Prin tine privesc trandafirul sălbatic
care m‐a însângerat pe malul apei,
de‐aceea par o amforă pictată demult
c‐o pensulă subţire cât vârful pleoapei
Îngenunchez pe‐o piatră atât de neagră
că însuși pământul a fost încolţit
de dinţii unei stele pe care niciodată
n‐am prins‐o‐n oglinda lamei de cuţit
O, chiar de din zori, norul de cerneală
se surpă‐n fâșii de negre cărări
pe care trec în lanţ, unul câte unul,
vânătorii nopţii și‐ai morţii, prin gări!
Dar, fiindcă există întotdeauna un Dar
al pământului, fără izvorul cel de sus,
cetăţile și codrii, cu toţii, în zadar,
vor înflori dacă‐n lume iubirile nu‐s!?

Satul
Satul ne‐alungă, cimitirul e glasul nimănui,
Doar ploile‐l mai ţin fără vrerea lui,
Una, câte una, casele încet se duc la vale
Corăbii pe nisipuri trăgând pustiu‐n cale
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REMEMBER

Apostol GURĂU
(1940‑2020)

Vinul roșu al Defoniei*
[...] În noaptea Sfintului Andrei, Ică Orza a aprins
și el luminile, becurile, lampa cu gaz din grajd, se
plimba prin curte, prin ocol, venea la butoiul din
magazie, scotea câte o ulcică cu vin și‐l arunca pe
gât, avea gura și sufletul uscate, dar turnând în el
vinul rece, i se aprindea și mai tare setea, o sete
adâncă, un pojar. Ieșea în curte din nou, se plimba,
dispărea în întuneric câte o oră, se întorcea iar la
grajd, se uita la vite, la oi, ca și cum le‐ar fi văzut
acum întâia oară. La boi se uita cu mai multă dra‐
goste, trebuia să‐i ducă la colectiv, se sprijinea de
ușorul ușii, se apleca și răminea așa într‐o rână, cu
barba căzută‐n piept uluit, ochii îi sclipeau ca la fia‐
rele neputincioase, „încotro s‐o apuc ? Cine mai sunt
eu acum fără pământ, fără car, fără plug, fără vite,
dacă trebuie să le predau pe toate?!“ Laurenţia nu
putea adormi nici ea, se învârtea prin casă, prin
curte și‐l spiona pe bărbat, din când în când suspina
și ea, să se audă că‐i pare rău și ei. S‐au culcat târziu,
mult după miezul nopţii.
Alec Orza își terminase în ziua aceasta ultima
emisiune pe la orele optsprezece, anunţase triumful,
semnaseră și cei din Valea Macului, a citit listele cu
ei, pe Marc Agentu, rezistent și recalcitrant, l‐a citit
in capul listei. Emisiunea lui Alec s‐a încheiat cu cu‐
vintele:
„Socialismul a învins definitiv în Defonia !“
A ieșit de la staţie, în uliţă, nu‐i venea însă să se
ducă acasă. în aer plutea o răcoare binefăcătoare,
iar el avea sentimentul unei profunde eliberări, se
simţea ușor, imponderabil, avea sentimentul că
zboară. Alec își aminti că are la conacul Milioneru o
sticlă de vin, o sete năvalnică îl cuprinse subit, intră
în salonul cufundat în întuneric, i se păru un cavou
răcoros, mai persistau încă mirosurile de cojoace
râncezite ale celor din Valea Macului. Aprinse lu‐
mina, căută sticla, găsi și paharul, turnă, bău un pa‐
har, două‐trei...
— Doamne, ce arșiţă am ! închise ochii și rămase
nemișcat câteva zeci de secunde, simţea răcoarea
profundă, dar perfidă a vinului.
Turnă din nou și bău iarăși câteva pahare. Stinse
lumina, se așeză pe scaun, ochii i se obișnuiau cu
întunericul, vedea ferestrele conacului și lumina De‐
foniei care se insinua și aici, se abandonă dulcei plă‐
ceri, furiei, pe care vinul și lumina aceea i‐o răspân‐
deau în sânge. Ar fi vrut să doarmă, picioarele‐i erau
calde, deci putea să mai rămână în ieslea lui Milio‐
neru, unde răsuflaseră de curând blândele dobitoace
din Valea Macului, încă mai dăinuiau mirosurile acre
ale sudorii cojoacelor, căciulilor și fricii lor de viitor.
Alec ieși, încuie și ieși în uliţă : Defonia lumina ca o

pădure incendiată de trăsnet. Văzu lumină și la far‐
macie, trecu șoseaua, trotuarul, deschise încet por‐
tiţa și intră în grădiniţă. Urcă pe scări în vârful pi‐
cioarelor ca un hoţ, deși voia numai s‐o vadă, doar
atât, nu voia să fie văzut însă, pe sticla ușii de la in‐
trare era lipită o hârtie. Inventar. „Inventar la spiţerie
! Te apucă plânsul ! Defonia‐i cu sufletul la gură, își
dă duhul, iar ea face, imperturbabilă, inventarul spi‐
ţeriei !“ Alec se uita pe fereastră, pitit, ferindu‐și ca‐
pul : doamna Florentina umbla printre sertarele
trase ale dulapurilor, printre sutele de sticle și sti‐
cluţe colorate în toate vopselele spectrului, printre
cutii mari de carton, feșe, mormane de tablete, nu‐
și vedea capul de treburi, dar ochii, irișii gheţoși și
umbeliferi, gândurile pe unde‐i rătăcesc ? În nici un
caz prin sat! S‐a oprit, se gândește, „doamne, cât e
de frumoasă, am să aștept poate te dezbraci goală,
doamne, lume dragă, cât o iubesc !“ Alec stătea acolo
chincit lângă fereastră, orgoliul intangibilităţii cu
Defonia, capriciile doamnei Florentina îl indignaseră,
refuzul ei îl umilise profund, iar Alec, încă crud, nu
putuse să le accepte ca pe ceva firesc, făcînd parte
din ordinea veșnică a lumii, mereu vor fi umilinţi,
furioși, vindicativi, ori chipuri ale resemnării, orgolii
răsturnate, Alec era doar umilit și furios. Se furișă
pe prispă, târându‐se aproape pe brânci, plecă de
lângă fereastră, ieși în șosea, avea senzaţia stranie
că pământul arde sub el plnă la nouă metri adân‐
cime, circula o credinţă naivă în sat că cel ce păcă‐
tuiește c‐o preoteasă e blestemat să ardă pămîntul
sub el până la nouă coţi, de‐a pururi să nu‐și gă‐
sească liniștea, dar prea era cusută cu aţă albă afu‐
risenia, era scornită și răspândită de popi, ca să‐și
apere preotesele și prin blestem ceresc, ei erau oa‐
menii lui Dumnezeu, în fine, slujitorii lui, „și sub
mine arde pământul, dar pentru că n‐am păcătuit
cu această preoteasă !“ Se trezi că avea ceva greu
într‐o mână, se uită, era un ghiveci din lut ars cu pă‐
mânt și o mușcată firavă ofilită în el, îl luase, o sco‐
sese probabil la lumină și a uitat‐o lângă prag, „sunt
năuc, ce să fac cu ghiveciul, să‐l arunc ? ! Flori în
glastră !“ Alec păstră ghiveciul, intră în conac, în sa‐
lon, aprinse lumina, căută la o fereastră un loc, și‐l
așeză, „dacă va înflori, mă va iubi ! I‐am furat oala,
am văzut lutul furând lut“, murmură el. Apucă o altă
sticlă cu vin, potrivi paharul și iarăși turnă vin roșu,
luminos, vinul Defoniei. bău câteva pahare, stinse
lumina, se colcoși în scaun, ar fi vrut să aţipească,
nu, nu putea, se ridică, îndepărtă de pe masa impo‐
zantă tocul, călimara și celelalte nimicuri, fișele, se
înfofoli în palton, se urcă pe masă, se întinse, își puse
capul pe lemnul scump și, minune, adormi! [..]

* fragment din romanul „Defonia”
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ESEU

Apostol GURĂU
Pe linia realismului fabulos
de Constantin TRANDAFIR
Nici o exagerare, ba cu eforturi de a ţine cât mai
dreaptă cumpăna spiritului critic, Apostol Gurău este
un prozator de cotă superioară încă aflat într‐un ne‐
drept con de umbră. Sau, cum spunea regretatul Ma‐
rian Papahagi, acest „un prozator cu totul remarcabil
(...) trebuie citit și cunoscut”. Comentatorii noștri
„specializaţi” în domeniu l‐au remarcat la apariţia
primelor sale cărţi, dar a urmat un hiatus atât în ac‐
tivitatea scriitorului cât și, normal, în receptarea lui,
așa că încă n‐au ajuns să i se găsească locul în tabloul
prozei noastre actuale. „Optzeciștii” îl omit, pentru
că scriitorul gălăţean n‐a făcut parte din nici o con‐
frerie, ci numai din lumea deschisă a literaturii ro‐
mâne, pe locurile din faţă. O confirmă scrierile lui și
percepţia imediată. Pentru confirmare, merită a fi
invocaţi martori de seamă: „talentul său sesizează
mutaţii psihologice frapante (...), care prind interesul
cititorului din primele fraze, și‐l captivează, semn al
unei înzestrări deosebite...” (Marin Preda, la debutul
cu volumul de povestiri Începutul verii astronomice,
1978); Apostol Gurău are „intuiţia acestui tip de
proză, novatoare, frapantă și chiar brizantă” (Cornel
Regman); „senzaţia de puternică realitate învecinată
cu elemente de fantastic este dominantă și face preţul
deosebit al acestei proze, în care sugestia este totul”
(Mihai Ungheanu); avem de‐a face cu „un povestitor
de evidentă vocaţie și un stilist căruia nu‐i sunt in‐
accesibile nici rafinamentul evocării, nici robusta
pastă realistă” (Marian Papahagi); „Meticulozitatea
documentară, infuzia optimă de fantastic, compoziţia
inspirată, fraza elegantă, suplă, toate aceste elemente
îl califică pe autor drept unul de real talent” (Radu
Ţuculescu) etc.
Reamintesc faptul că romanul Defonia reprezintă
nivelul cel mai de sus al literaturii lui Apostol Gurău.
De remarcat aici calitatea evocării, armonizarea di‐
mensiunii textuale cu cea contextuală, realizată în
planul expresiei. Accentul cade pe structurile imagi‐
narului cu implicarea traseului existenţial. Abnegaţia
formală are în vedere deopotrivă funcţiile narative
și cele ontologice, stricteţea realului și implicarea
semnificaţiei etc. În funcţie de acestea, romanul dă
seama de capacitatea conceperii unei lumi proprii
prin ineditul viziunii. Deși e vorba de o „temă” obse‐
dantă a romanului din acea vreme nu prea îndepăr‐
tată ‐ compresia istoriei asupra individului ‐, deși
ruinarea unei lumi străvechi, lumea ţărănească, a
constituit sursa multor scrieri, Apostol Gurău știe să
evite clișeele care se înmulţiseră îngrijorător. Defonia
(numele simbolic al unui sat „ţintat în frunte cu nă‐
zăreală veșnică”) este scena unor teribile cutremure
sociale. Fenomenul, privit în generalitatea lui, nu pre‐
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zintă o noutate, contează tratamentul estetic, dis‐
tanţarea și puterea de creaţie. Prozatorul creează
impresia benefică de obiectivitate rebreniană core‐
lativă fantasticului gogolian (Serile în cătunul de lângă
Dikanka), voiculescian, sud‐american... Subiectivita‐
tea nu transpare decât dintr‐o ușoară nostalgie (ne‐
sentimentală) și din acele pulsiuni firești ale expre‐
siei. „Cronica” Defoniei înregistrează, aparent neutral,
traseul sinuos al unor destine, constituindu‐se într‐
o saga realist‐simbolică a vieţii ţărănești.
Tablourile vieţii și psihologiei se concentrează în
jurul unei familii pe parcursul a trei generaţii (ca în
clasicele „romane de familie”): Remus Orza, personaj
retrospectiv, Valeria Orza, prototip al conservării tra‐
diţiei, care ocrotește cu autoritate locul „eternei reîn‐
toarceri” și apără energic valorile arhetipale; Ică Orza,
al cărui destin concentrează sugestia centrală a cărţii
‐ distrugerea credinţei în „sfânta meserie de plugar”.
Alexandru, alt nepot al Valeriei, raisonneur‐ul oră‐
șean, păstrează tainice legături cu lumea originară,
în ale cărei virtuţi regeneratoare crede nestrămutat.
Dar, în afara acestor biografii principale, în roman
mișună o mulţime de personaje episodice, prinse în
linii ferme: Păuna și Pavel Florea, doctorul Angheluţă,
Lilică, prinţul Mario Uzzola, Silvia Verona etc. În spi‐
ritul bunei proze realist‐fantastice, scriitorul observă
suprafeţele și adâncimile cu un ochi pe cât de liniștit
pe atât de iscoditor. Defoniei „i‐a ajuns funia la par”.
Ică Orza se prăbușește „în propriu‐i surâs amar”, Tra‐
ian Furcă găsește „o soluţie ingenioasă ca să scape
de cote: falsul în acte publice”; președintele Iconaru
mărește lista „burjuilor” din sat, plantând felinare la
porţile lor pentru a descuraja „uneltirile unei clase
care trebuia să moară”. Forţele malefice (de la colec‐
torul Andrei Leul până la „echipele pentru lămurire”)
capătă înfăţișări grotești. Tovarășa Marghioliţa To‐
mescu, „șefa tuturor colectorilor din raion”, săvâr‐
șește abuzuri incredibile, care‐i atrag porecla de Măr‐
ţarea, pentru totdeauna compromiţătoare. Iconaru
„e inspirat de Codos ‐ prinţul căzut al cerului”. Doi
străini, un bărbat frumos și „o tipă de o feminitate
provocatoare”, adună la primărie pe cei bănuiţi de
„conspiraţie”, îi obligă, cu pistolul, să umble în patru
labe, după care individul, numit acum Veniamin, le
ordonă să urce în duzii de pe marginea drumului.
Scenele care urmează acestor umiliri deviază în fa‐
bulosul caricatural. „Dar Defonia e inepuizabilă ca și
natura și tot la fel plină de surprize.” Concomitent
cu prăbușirea valorilor ei tradiţionale, sporesc, com‐
pensatoriu, semnele de vitalitate invincibile. Actele
de împotrivire, individuale sau colectiv, afirmă o în‐
dărătnică voinţă de supravieţuire, pe un fond tragi‐
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comic. Antologic e capitolul, singurul intitulat, Noap‑
tea Sfântului Andrei de iarnă ‐ o noapte bântuită de
strigoi și de alte duhuri rele, noapte de panică, ru‐
mori, urgii, delir dezlănţuit: „după molime, războaie,
revoluţii, instinctul de conservare se ascute ca și
lupta de clasă”, comentează Alexandru Orza. Toţi de‐
foniașii sunt cuprinși de o bizară maladie, „un fel de
Komugl‐tai, ca și cum s‐ar fi drogat cu suc de ciuperci
halucinogene de genul Russula...” Mitologia specifică,
vechile credinţe, armele rituale își exacerbează func‐
ţiile pentru a popri căderea definitivă. Intrăm în te‐
ritoriul unei fantastici deloc „transcendentale”, ca o
creștere firească a miraculosului din real, pe traseul
prozei muntene: Panait Istrati, V. Voiculescu, Ștefan
Bănulescu, Fănuș Neagu și cu ecouri din literatura
sud‐americană.
***
Un personaj din Defonia , Remus Orza, revine ca
reflector coagulant în povestirile din Ispita mării
verzi. Asemenea, și alte personaje din roman (prinţul
Mario Uzzolo, Valeria Orza, Silvia Verona, doctorul
Angheluţă, soţia sa Marta) populează, episodic sau
în rol principal, nuvelele. Există, adică, o continuitate,
nu numai între cele două cărţi, ci și între textele așe‐
zate acum sub titlul €stnobilii, texte care par a fi ca‐
pitolele unui roman în care personajele principale
sunt „nobili” în lumea noastră estică. Energia scor‐
monitoare a scriitorului, precum și acel senzaţional
al cotidianului, care constituie pilonii Defoniei, se
verifică aici cu o mai mare aplecare spre real. Faptul
artistic izvorăște și de astă dată deopotrivă din lumea
naturii și din cea a reprezentării, deși Apostol Gurău
mizează mult pe „document”. Suntem avertizaţi și ne
convingem mai apoi că materia povestirilor este ex‐
trasă direct din arhivă: ”Personajele și întâmplările
acestor nuvele au existat în realitate, în spatele lor
stau doar câteva mii de pagini de arhivă, un ossua‐
rium”. Și totuși, ceea ce urmează pare un „Mic Tratat
despre Arta Învierii...”, fapt posibil, de bună seamă,
numai prin intervenţia ficţiunii. E cunoscut că docu‐
mentul ca sursă literară, despre care se vorbea mult
încă de prin l936, „nu poate fi oferit de o literatură
plată”, „ci numai de puterea creatoare a duhului ar‐
tistic” (Eugen Ionescu).
Ce găsește scotocitorul de arhivă și cum se pro‐
duce actul „Învierii”? Întâmplările narate au loc la
începutul secolului al XX‐lea, precedându‐le pe cele
din Defonia. Prinţul senin, frumosul și melancolicul
Mario Uzzolo, vine la moșia lui de prin părţile infe‐
rioare ale Siretului, o cunoaște pe devoratoarea Silvia
Verona, hălăduiește buimac prin noroaiele azurii ale
luncii și, printr‐o ciudată contaminare, dobândește
culoarea cadrului și a cerului. „Prinţul e azzuro com‐
plet, ca un frou‐frou de damă”, faţa și mâinile „aveau
pete sinilii, ceva mai mari decât cele de pe ouăle de
prepeliţă”: ” Valeţii au intrat în dormitorul său pe
vârful picioarelor și i‐au privit înmărmuriţi sclipirile
de safir ale chipului și ale torsului dezvelit: petele
azurii se uniseră unele cu altele iar prinţul devenise

ceruliu ca o cicoare”. Intră, apoi, „într‐o stare de delir
generos”, luând hotărârea de a‐și ceda moșia ţărani‐
lor, ceea ce nu se va întâmpla, deoarece intervine fa‐
milia prinţului. Nu mai puţin stranie este contesa‐
egretă, stăpâna unei proprietăţi, căreia ţăranii nu
i‐au văzut decât, rareori, pălăria cu pană de egretă,
mișcându‐se la fereastra conacului său. Și totuși, ei
trebuie să lupte cu această „nălucire” pentru stăpâ‐
nirea pământului, proces pe care îl și câștigă, de altfel,
ţăranii călăuziţi de „preotul politic” Teodor Andronic.
Caz insolit, personajele din Comtesse‑Aigrette, demult
decedate, reapar într‐un epilog, trezite din somnul
lor de veci prin puterea miraculoasă a artei. Cei che‐
maţi să depună mărturie iau act de minunea „Învie‐
rii” lor: „Cineva răscolește cenușa stinsă a vieţii mele,
să fie oare Învierea de Apoi? Poezia este înviere”
(Teodor Andronic); „M‐a trezit să depun mărturie
cineva puternic în lumea Tenebrelor, poetul, un cocoș
sublim, care cântă, te scoală din moarte și‐ţi dăruiește
clipa dulce a confesiunii... vivat poetul!” (avocatul
Petru Barozzi, procuratorul general al contesei). In
povestirea Holeroi sunt relatate, în manieră cvasi‐
reportericească, ravagiile pe care le face holera din
l909 într‐un „district danubian”. La campania anti‐
epidemică declanșată de primarul urbei, din motive
politice, participă voluntar și Remus Orza care, din
această pricină, se alege cu porecla „Holeroi”, când
se întoarce în sat, la moșia Uzzolo, unde este inginer
cadastru.
Ochiul de Argus al scriitorului deslușește, în do‐
sarul amorf, personaje vii (primarul Nebunelea, in‐
ginerul Charles Guion, doctorul Predescu, Dinu Polog
și frumoasele lui fiice, Lucia și Angelica), o caragia‐
liană confruntare politică și o halucinantă imagine a
maladiei holera sicca. Faptul că altă povestire, Cer
înstelat, se referă la altă molimă, „cea mai respingă‐
toare maladie a istoriei”, tifosul exantematic, nu‐i de‐
loc întâmplător. De data aceasta, o comunitate rurală
se află într‐o situaţie‐limită, agresiunea fiind și mai
umilitoare. Pavilionul infecţioșilor este imaginea sim‐
bolică, tragică, a speciei umane înjosite de absurdi‐
tate. Și, potrivit noimei caracteristice prozei lui Apos‐
tol Gurău, realitatea ajunge, printr‐o glisare abia
perceptibilă, la confiniile fantasticului. Rătăciţi în
această lume funambulescă de la „marginea conti‐
nentului”, „€stnobilii” duc o existenţă insolită de‐o
bizarerie, ea însăși, fantasmagorică: doamna doctor
Marta Angheluţă, doctorul Oscar Ritter, Remus Orza
(în Cer înstelat), personajele mirobolant‐reale de la
vila Mon Caprice, moșierul Ion Plesnilă, juristul De‐
meter Plesnilă (Testament mistic) , domniţele Bălașa
și Elena Cantacuzino (Cheia prinţeselor), arhiereii
implicaţi în descifrarea teofaniei de la Ivești, inclusiv
„jitiile” din spectacolul improvizat al prizonierilor
români din lagărul de la Vorkuta , unde naratorul
aduce în scena povestirii pe „Omul Nopţii”, Lavrenti
Beria. Din documente strict autentice, dar cu imagi‐
naţie neastâmpărată, sunt reconstituite basme pe
cât de verosimile pe atât de stranii.

PORTO - FRANCO

26
POEȚI DIN EXIL

Virgil IERUNCA (Virgil UNTARU)
(1920‑2006)
Trecere
Pe podul acesta trec ziua trec noaptea
Pădurea e arsă și poamele albe
În inimă‐mi bate legea
Ma ameninţ singur cu aceeași lumină
Uneori mă opresc mă aud
Un cuvânt ca o nuntă
Mă‐ntorc repe dintr‐o greșeală
Mă cheamă pietrele intactelor ape
De partea cealalată cerbi obscuri
Coboară din muntele analog
Ei varsă izvoare pe mal
Și focul acela urcând se aprinde încă o dată
O sărbătoare totdeauna nou trece
odată cu mine
Și în mijlocul drumului ne despărţim
Înapoi la‐nceput, înainte la sfârșit
Înainte e după, încercuit aievea.

Obol
Mă gândesc atunci la procesiunile așteptate
La vinul întunecat, la ultimul corb și la ultima stea
Pe pridvor se culcaseră fiarele
Și sărbătoarea nu‐și îngropase încă nisipul
În acest cuprins de vânăt solstiţiu
Pe pragul altei tăceri
Nemișcate oracole își adăstau preoţii
Și pe hotare nu se ivise idolul cu belciugul în sânge
Zidurile erau noi ca o pâine caldă
Se rosteau replici de miere la răspântie
Albine și ferigi întreţineau lumina.
Dincoace de ape nici un pod nici o raclă
Totul era gata pentru înălţarea de frig
Peste câmpie inul negru, cezura‐n amiază
Așteptau porţile să le bată vânturile
Plecaseră crucile să se răstignească.
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Nicolas CATANOY
(n. 1925)
Flux alb

Eroricon
Prin noaptea prelungită
Când iasca plină de iluzii
Verbalizând motivele carnale
Și simţul îngroșat simetric
Cu‐același cântec cuaternar.

E un răboj cât vezi cu ochii.
Dar nici o floare pe din două.
Ai vrea să‐mparţi și‐o slovă
În pripă, să fie doar croiala

Dăduse jaru‐n pulpele minate.

Vederii istorisită egalitar.
Imensul dor de ritmuri
Și setea nestăvilită de cleștar
Se închegau pe‐ascuns, în vale,
Desăvârșind cabala întoarsă
Cu șolduri coapte de Veneră.

Cu pipăitul zăbovind în van
Te dărui ca un val amnarului
Tălmaci de umbre și dogori
Cercând zăvoarele și paza

Moment hibernal

Până în clipa dintre sorţi.

Mână, cu pasul întors
în inima polară,
mai rece ca o arătare,
viscolind pleoapele
grele de nadir
între florile de gheaţă
crispate stelar
la fereastra mea,
bolnavă de zbateri albe.

Alunecând peste verbina
Valenţelor de seară, exces
Paralizat te frângi, ostatec
Între abac și noile tăgade
Zăcând în huma ta nemântuită.

IN MEMORIAM CONSTANTIN FROSIN
S‐a stins din viaţă, după o lungă și grea suferinţă, Prof. Univ. Dr.
CONSTANTIN FROSIN, scriitor, spirit european, unul dintre cei mai
apreciaţi traducători de limbă franceză din România. Colaborator
și al revistei Porto‐Franco, Constantin Frosin a excelat în primul
rând ca traducător în limba franceză a lui Mihai Eminescu, Ion Barbu,
Lucian Blaga, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Eugen Simion.
Pentru meritele sale cu totul excepţionale, Constantin Frosin a
fost înnobilat cu numeroase distincţii românești și franceze, între
care Officier des Arts et des Lettres, Oficier des Palmes Academiques,
Prix Europeen HOTACE de la Traduction ș.a.
Prin dispariţia Sa, scrisul, cultura și școala românească pierd o
mare valoare de prestigiu european.
Colegii Săi, scriitorii și oamenii de cultură gălăţeni nu‐l vor uita
niciodată.
Să‐ţi fie ţărâna ușoară, Constantine!
Adio, coleg și prieten adevărat!
SOCIETATEA SCRIITORILOR C.NEGRI,
REDACȚIA REVISTEI PORTO‑FRANCO
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Pe marginea unei cărţi de Daniela Gumann
Crăciunul care mi‑a schimbat viaţa (roman, pu‐
blicat de Pim, Iași, 2019 sub semnătura Danielei Gu‐
mann) aduce în scrisul românesc vocea unui seg‐
ment din actuala diasporă română, cea mai mare
din întregul spaţiu european. Cartea consemnează
o experienţă extrasă din viaţa românilor siliţi să‐și
părăsească ţara pentru a‐și afla un rost pe meleaguri
străine. Dedicaţia din avantscena textului se adre‐
sează celor care «cu demnitate și cre‑
dinţă, renasc din propria cenușă». Altfel
spus, celor deveniţi români fără fron‑
tiere, românii lipsiţi de ţară, tradiţii,
limbă, obiceiuri, familie și sentimentul
de apartenenţă. Să întrezărim aici un
avertisment dat celor care încă nu în‐
ţeleg că ţara nu le mai oferă siguranţă și
predictibilitate.
Descompunerea vieţii sociale, surpă‐
rile tectonice din sferele economicului
care – în România post‐decembristă
continuă să se deterioreze de peste trei
decenii – sunt fenomene percepute doar
ca o fatalitate pe care aproape o acceptăm cu re‐
semnare. Și așa se întâmplă că nu mai preocupă pe
nimeni viaţa acestor oameni hăituiţi de un timp al
marilor înstrăinări. Ne amăgim că acolo unde se află
le este mai bine ca nouă, cei rămași acasă. Dar «rea‑
litatea concretă» a acestui mai bine, în înţelegerea
noastră, rămâne total opacă. Poate că abia începând
de aici am putea identifica elementele prin care tex‐
tul Danielei Gumann poate determina un anume im‐
pact. Realmente, el deschide orizonturi către un alt‐
fel de a ne gândi pe noi și destinul nostru în timpurile
de acum. Ba chiar incită la o reflecţie mai profundă
și nuanţată contribuind la o deslușire a esenţelor
acestor mari și grave fenomene de înstrăinare ce ne
copleșesc. Iar perspectivele déjà vizibile ar fi cazul
să ne dea de gândit tuturor și fiecăruia în parte.
În «Argumentul» unei alte cărţi (Îngrijitoarea)
publicate anterior, autoarea pusese și acolo un ac‐
cent deosebit de grav pe această stare a lumii ro‐
mânilor în care s‐a extins la o scară considerabilă
fenomenul plecărilor la muncă în străinătate.

Nr. (291) 2020

Scrierile Danielei Gumann – privite ca un act (un
gest în esenţă) cultural al noii diaspore – impun in‐
direct și o abordare comparativă cu acelea care, an‐
terior, apăruseră în literatura diasporei române din
anii ’90. Autorii de atunci aspirau, înainte de toate,
la un demers cu o anumită încărcătură de ideologie
literară. Scrierile, chiar și când nu erau semnate de
autori ai exilului literar propriu‐zis (cum se întâm‐
pla, spre exemplu, cu Sanda Golopenţia
și apreciatul romancier și «diarist» Con‐
stantin Eretescu) se situau încă sub ori‐
zonturile și amprenta tematicilor și
orientărilor specifice acelei literaturi.
Cei nou apăruţi atunci se alăturau celor
vechi, adoptând atmosfera, tematicile
și chiar coloratura de sorginte post‐be‐
lică. Un exemplu concludent ni‐l oferise
Dan Ghiţescu în romanul Omul care
vine din Est.
Scrierile Danielei Gumann se con‐
centrează asupra unor alte realităţi.
Rostirea devine frustă și clară («Car‑
tea/…/îţi va face cunoștinţă cu o persoană care ai
putea să fii chiar tu », v. Îngrijitoarea, p. 6.) punând
în relief malignitatea noului tip exil ce se insinuează
insidios și oarecum latent. Publicul ţintă sunt cei
vulnerabili, cei pentru care «munca în străinătate»
este déjà o condiţie a supravieţuirii. Înţelegem că
noul exil – ca și cel vechi – își caută, își afirmă și
chiar își clamează nevoia, perfect îndreptăţită, de a
avea un glas, de a‐și configura o formă de expri‑
mare a singularităţii – dar și a singurătăţii ! – lui.
Debutul Danielei Gumann are și ritm și suspans,
istorisirea eșafodându‐se cu simţ al proporţiilor și
naturaleţe. Povestea are final fericit. Înţelegem că și
românii aceștia, aflaţi de peste trei decenii într‐o per‐
petuă stare de urgenţă au nevoie de iluzii și speranţă.
Să‐i încurajăm și să‐i stimulăm să vorbească, să‐și
spună și să ne spună poveștile lor, poveștile pe care
le trăiesc, acolo departe, într‐o lume deloc primi‐
toare. Cea de acasă fiindu‐le – cum prea bine o știm
– ostilă‑ ostilă‑ostilă!...
Dan ANGHELESCU
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NOTE LA UN ROMAN DE DANIELA GUMANN

Basmele zilelor noastre
Nu poate surprinde pe nimeni faptul că adulţii
păstrează în memorie basmele copilăriei, că acestea
sunt parte din „zestrea” cu care ei pornesc în viaţă.
Dincolo de personaje fantastice, de întâmplări ne‐
verosimile, ceea ce rămâne este drumul iniţierii,
lupta dintre bine și rău, dar, mai cu deosebire, tri‐
umful binelui.
Nu mai poate surprinde atunci nici faptul că oa‐
menii mari au nevoie de iluzii, că „basmele” adulţilor
se ghidează după aceleași principii în care greutăţile
vieţii sunt învinse și binele poate triumfa dacă lupţi
pentru el.
Poveștile de viaţă de acest fel hrănesc sufletele
cu iluzii, dar și cu norme etice, devenind totodată și
îndemnuri la tenacitate în lupta cu viaţa.
Am primit și am citit cu interes o astfel de po‐
veste, un basm al zilelor noastre l‐aș putea numi –
Crăciunul care mi‑a schimbat viaţa, scris de Daniela
Guman1.
Cartea urmează, cred că mai mult inconștient de‐
cât deliberat, linia aproape clasică a unui basm.
Structurată în două părţi, ea cuprinde o experienţă
în parte trăită, în parte visată. Primele secvenţe nu
anunţă prin nimic schema urmată, fiind surprinse
câteva personaje ale zilelor noastre, cu elemente
specifice: o familie ajunsă financiar pe o treaptă su‐
perioară, un soţ care își înșeală soţia cu o alta mai
tânără, o adolescentă rebelă, iar în final – o căsnicie
care se destramă. Până în acest punct nimic specta‐

culos, nimic ieșit din comun. Familia descrisă sea‐
mănă cu multe altele, întâmplările sunt și ele ba‐
nale.
În partea a doua însă, plecând de la o crudă rea‐
litate a zilelor noastre – femeile românce care mun‐
cesc ca batante în Italia – , cu amănunte bine cunos‐
cute și reliefate cu amănunte de către autoare, se
ajunge la un final ce ţine mai degrabă de basm. Car‐
men, soţia înșelată și părăsită de soţ, pleacă să lu‐
creze în Italia, iar întâmplările de care are parte ţin
mai degrabă de „ceea ce am dori să se întâmple” de‐
cât de realitatea pe care o cunoaștem. Pe scurt, ea
cunoaște un doctor bogat și arătos, lucrează pentru
mama acestuia, dar „Făt‐Frumos” se îndrăgostește
de ea și o cere în căsătorie. Are loc și o nuntă, „ca în
basme, numai că este vorba de nunta fiicei ei, ado‐
lescenta rebelă care acum ajunsese studentă la Sor‐
bona, la Matematică. Pentru ca ingredientele de
basm să fie cât de cât complete, doctorul este pro‐
prietarul unui castel, iar soţia lui, românca, ajunge
să deţină și să managerieze castelul transformat în
casă de bătrâni.
Happy‐endul întregește astfel reţeta de basm ori
de telenovelă.
Nu spun că și noi, adulţii, nu avem nevoie de
astfel de utopii.
Fac bine sufletului și dau putere în lupta cu viaţa.
Mihaela Albu

1

Așa cum se specifică pe clapeta copertei, Daniela Guman este președinte fondator al Asociaţiei… Scriitorilor Români din Austria
(ASRA), fondând totodată și firma „D&C Guman” – firmă de intermediere locuri de mună în Austria.
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UN AUTOR, O CARTE:

...M‑ascund în vechi cuvinte
de Liliana SPĂTARU
Motto:
Vine o vreme când cuvintele tac
Doar ochii vorbesc
Din adâncuri, pasărea albă
își pregătește zbor înalt
întru iubire!

...Totul lasă urme
Și vântul cenușiu
smulgând catapeteasma
suspinelor adânci
ale toamnei care pleacă,
Și ploaia
ce‐u surle tropote își sapă
vad, din care să se‐adape
Iazul, cerbii, piatra,
c o r o l a de minuni a lumii
și
Timpul fără de coloană
El care tot pleacă‐n
Iluzii de ceaţă
Urmele‐i tot lasă urme,
Totul lasă urme...

Mă tem
Mă tem pentru dimineaţa ce vine
Căci plânsul meu
Contempla prelung
c o r o l a de minuni a lumii.
Cu roua pe frunte
m‐atinge văzduhul ei...
mă mistuie... mă învinge...
Mă‐nvinge‐n necunoscuta iubire
însetată de altă iubire!
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Suntem
Suntem
maci uimiţi
de verde‐n șoaptele de grâu
Și norii
Plumbuiţi cu dor
și insomnie prinsă‐n brâu,
pe‐un cer neschimbat
de alabastru,
ori ca marea
în dimineţile de mai
până târziu,
Suntem în florile albastre
de Sisimbrium
printre astre
Și macii uimiţi
și pietre suntem
la margine de drum
ca la marginea timpului /

La tine la poartă
‑ Fiicei mele, Dora ‑
Îmi place să merg prin ploaie
Pentru că nimeni nu mă vede plângând,
S‐au păsări zbătându‐se‐n aripi
roua dimineţilor sorbind
Îmi place să cred că‐mi citești
Poezia în care ard pentru ultima oară
Îndurând răceala frumoaselor tristeţi
Arcuind curcubeul sub poartă,
Îmi place să cred că nu mă uiţi
Undeva pe‐un pervaz fără casă
Sau pe‐un pian fără arginţi
Sau în huma mormântului vatră.
...Îmi place să merg prin ploaie
Pentru că nimeni nu mă vede plângând
Nimeni nu mă vede trecând
Clasa cu ploaia la tine la poartă.
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Clinica de metafore (fragmente)
ne‐am mutat la Găești, orașul copilă‐
Sunt medicul, sunt și pacientul: femeia. Zilnic îmi
riei mele. În dorinţa tatei ca primul
scriu foaia de observaţie. Consemnez starea de a fi.
născut să fie băiat, m‐au crescut băieţește; patentul,
Ursitoarele au tras prin linia vieţii un fir roșu: focul.
șublerul, lampa de benzină, șurubelniţe și minuscule
Pasărea „vulturul cu clonţul de fier” de pe stânca lui
piuliţe îmi erau familiare. N‐am avut niciodată o pă‐
Prometeu mă supraveghează. Bănuitoare, așteaptă
pușă, și nu mi‐am dorit. Preocuparea de bază a co‐
rezultatul buletinului de analiză, să afle cărui sex
pilăriei au fost viermii de mătase. Ore întregi urmă‐
aparţine ficatul; e de natură prometeică? Buletinul
ream cum se zidesc în gogoașă dintr‐un singur fir.
de analiză genetic ‐ rezultatul:
Mai târziu, borangicul ne‐a îmbrăcat casa și a devenit
Verdict: femeie. Dar ce importanţă are buletinul,
leitmotiv în pictură. Lucrarea „Tradiţii românești” a
când focul, furat sau făcut e același: l‐am adunat
fost selectată și expusă la
scânteie cu scânteie, din
Bienala Internaţională de
lume și încă o flăcăruie din
Artă Contemporană, Flo‐
focul vestalic, să găsesc pu‐
renţa, Da Basso, oct. 2017.
terea de a despărţi um‐
Părinţii nu s‐au vindecat
brele binefăcătoare de um‐
de război. Am ales să trăim
bra sticloasă a spinului,
în Moldova. M‐au fascinat
până la germenele de lu‐
colinele Iașiului, care mi‐au
mină.
adus mai aproape pe acel
Mă las pradă pământu‐
„dincolo” și “depărtarea” .
lui, soarelui, lunii, văzdu‐
Iașiul m‐a cucerit și m‐a le‐
hului; sunt bogată și risipi‐
gat pe viaţă, precum un în‐
toare. Prin moștenire, am
drăgostit mi‐a oferit totul.
primit neliniștea, dorul
Liceul (fost Oltea Doamna),
după acel „dincolo” , „de‐
de elită, facultatea (primul
părtarea”. Jucându‐mă cu
Institut de Medicină din
cercurile, cu sferele, cu aș‐
ţară), apoi în urma concur‐
teptarea și mereu alerga‐
sului de internat preclinic,
rea aduc în lumină capul de
să lucrez în laboratorul de
aur al iluziei temperate
cercetare și diagnostic – Vi‐
doar de circumspecţia me‐
rusologie. Apoi, secunda‐
dicului.
riatul, examenul de specia‐
Mereu mă uimesc în
litate. Perfecţionările și
faţa spectacolului lumii,
concursurile au fost la Bu‐
dar cred și în filosoful, care
curești, Institutul Cantacu‐
pe patul de moarte mărtu‐
zino, Fundeni etc. Dar, Ia‐
risește „că știe că nu știe
șiul mi‐a dăruit și cea mai
nimic”. Cred în forţa artelor,
frumoasă declaraţie de dra‐
artisticul e una din compo‐
Maria
Mănucă:
Autoportret
goste, scrisă cu pașii pe ză‐
nentele spiritului uman,
pada din faţa Institutului de
ele având o influenţă bene‐
Medicină Iași. Cuvintele magice „te iubesc” au rămas
fică, chiar tămăduitoare, îmblânzind amintiri apă‐
multă vreme să strălucească în zăpadă, și toată viaţa,
sătoare.
în realitate.
Copil fiind, am supravieţuit bombardamentului
Deasupra tuturor minunilor, cea mai frumoasă,
din 4 aprilie 1944, București. Am intrat în viaţă cu
mai împlinită, este aceea de a fi mamă. Sunt mamă,
imaginea avioanelor întunecând cerul, urletul alar‐
întotdeauna și voi fi mereu. Fiul meu, Vlad‐Ionuţ
mei, exploziile, casa spulberată. Apoi, în Gara de
este medic, iar nepoata, Sorana‐Maria, este studentă
Nord devastată, trenul refugiaţilor spre Ardeal, apoi
la medicină în anul III.
drumul sub vuietul avioanelor, și noi oamenii, ţinte
Iubesc pictura și sunt îndrăgostită de cuvânt, am
vii ascunse într‐un lan de secară, și mama, acope‐
declarat într‐un interviu pentru revista de cultură
rindu‐mă cu trupul ei.
„Pro Saeculum” . Pictura s‐a născut din condiţia de
După întoarcerea tatei din prizonierat (Odessa),
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medic; imaginile lumii, văzute la microscop electro‐
nic ‐ o fascinaţie de forme și culori, m‐a impresionat
și m‐a inspirat.

„M

aria Mănucă aspiră spre esenţa lucru‑
rilor, la misterul graniţei între lumea
reală și aceea nevăzută cu ochiul liber, dar fără
care n‑am exista. Lumina și întunericul sunt într‑
un permanent dialog, menite să exprime triumful
luminii.” Valentin Ciucă.
aria Mănucă abordează cu predilecţie
portretul psihologic. Remarc sincerita‑
tea, rigurozitatea în primitivismul culorilor în re‑
gimul înfloririi maxime. Pasta violentă, cere cuţit.
Pânza rămâne grea” Marin Sorescu, București,
1995.

„M

Mă simt bine ca medic și în Clinica de Metafore,
și sunt păstorul de culori; o turmă a lor îmi aparţine.
Expoziţiile de pictură, vernisajele au reprezentat
pentru mine examene, confruntări, ca și în viaţa de
medic, poate cu ceva emoţii în plus. Ca medic și pic‐
tor, am avut șansa să vizitez marele muzee ale lumii.
La Amsterdam, am lăsat în cartea de impresii a Mu‐
zeului Regal, o rugăminte: „Stăpânitorule de lumini
și umbre, încă de la Facere, dă‐mi un fir din suferinţa
ta de frumuseţe și din «Rondul de noapte», dă‐mi o
fărâmă din puterea culorilor tale de a fi”.
Expoziţiile din străinătate au fost prilejuri de a
mă situa printre expozanţii din toată lumea. La Bie‐
nala internaţională de Artă Contemporană, Florenţa
, 2017, au fost expuse 500 de lucrări, din care două
ale mele: „Proiect de salvare a Veneţiei” și „Tradiţii
românești ‐ Borangicul”. Am realizat expoziţii per‐
sonale la Centrul Cultural Român din Veneţia, Ieru‐
salim (Spitalul Hadasa), Bienala Internaţională Pe‐
rugia, cu tematica ‐ „Tradiţii românești”: „Denii”,
„Candelă pentru voievod”, „Ana și Manole”; la New
York ‐ Manhattan, Galeria „Monique Goldstrom”,
Soho – Expoziţie Internaţională de Grup (2000, te‐
matica ‐ spirit românesc).
Premii: Medalia „Eminesciana” , Premiul întâii la
Concursul Internaţional de Arte Plastice (2015); De‐
coraţie „Merite în munca sanitară” ; Marele Premiu
„Lorenzo de Medici ‐ Il Magnifico” (2019); Diploma
de Excelenţă, Pictură și poezie – Societatea de Medici
și Naturaliști, Iași, 2019; Universitatea de Medicină
Iași la 140 ani de existenţă, Premiul „Placheta de
aur” ; Academia Culturală „Il Marzocco” – Livorno,
Florenţa, Gran Premio „La Vittoria” (iunie 2020).
Comentarii, reproduceri după lucrări, semnate
Maria Mănucă. Cărţi: „Între literatură și artele plas‐
tice”, Gheorghe Macarie (2017); „Aperto Libro” , Ni‐
colae Busuioc (2018)
Reviste: „Lumina” , Pancevo; „Baaadul literar”,
„Vatra veche”, „Porto‐Franco”, „Steaua“, „Tribuna”,
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„Convorbiri literare”, „Pro Saeculum”, „Acasă” , „Ora‐
șul” , „Însemnări ieșene” , „Revista din Kos”; „Inde‐
pendenţa română prin cultură“ , 2019, București,
articol: „Maria Mănucă – Fereastra în timp”
Prezentă în volumele: „Vernisaje elective” (Va‐
lentin Ciucă) ‐ Augusta, Timișoara (2012); „Enciclo‐
pedia Artiștilor Români Contemporani” , Arc, Bu‐
curești , vol 3; „Who’s Who in România “, Pegassus
Press, București , 2002
Albume de pictură: „Album Maria Mănucă”, Poli‐
rom Iași, premiat la Salonul de Carte 1997; „Album‐
Calendar, 12 copii” , Princeps Edit 2006; „Album –
Arta, Raţiunea de a Fi” (Valentin Ciucă, Princeps
Edit, 2016); Album de pictură al Cenaclului Medici
‐ Pictori la 60 de ani de existenţă, București, 2016;
Reproduceri de pictură Academia Il Marzocco – Pe‐
riodico di Arte, Cultura, Scienza, Livorno, Florenţa,
2016
Lucrări de pictură, ilustraţii pe coperţile ale 22
volume de poeme și 2 cărţi de Ion Brad – „Jocul de‐
a bunicii”, Carmelia Leonte , „Libelula” , „Transfigu‐
rare”, Veronica Roșu
Sunt un poet romantic, impresionist. Iubesc cla‐
sicii: Petrarca, Shakespeare, Eminescu etc., dar și
balize moderne: John Updike, W. Sallinger, Mircea
Cărtărescu, Haruki Murakami etc. Pornesc de la for‐
mulele Da Vinci la formula Zen a pescărușilor Li‐
vingstone, evadaţi în stoluri până la ironia din poezia
„Magazinul de pantofi Boticelli”, în care eu merg prin
lume desculţă.

„D

eparte de eventuale alunecări în capca‑
nele poeziei feministe, cu efuziuni senti‑
mentale, Maria Mănucă, cu stil distinct , e o poetă
cutezătoare, ceea ce o apropie mai mult de semeţia
bărbatului decât de vanitatea femeii.” (Gruia Novac
‑ „Baaadul literar”, 2014):
emerară, neliniștită; Eros și Tanatos sunt
în competiţie neîntreruptă, verifică cer și
pământ, tandreţe și elegie, non‑carnală… Iubirea
ţine de un romantism evanescent. Moartea însăși
se ţine la distanţă” (Constantin Ciopraga, „Convor‑
biri literare”, 2010)

„T

Volume publicate: „După vernisaj”, „Acuarele vul‐
nerabile”, „Jocul cu cercuri”, „Orizontul continuu”,
„Trenul Cervantes”, „Venezia Profundis”, lansat la Ve‐
neţia, Casa Cărţii Mondadore, 1910, „Clinica de me‐
tafore”, „Joc cu așteptarea “, „Intarsii în albastru”;
sub tipar: „Intalii în piatră”
Comentarii și cronici semnate de: Marin Sorescu,
Dan Grigorescu, Dan Hatmanu, Ion Truică, Aurel
Leon, Constantin Ciopraga, Constantin Dram, Ghe‐
orghe Macarie, Radu Negru, Dinu Săraru, Cristina
Angelescu, Fernanda Bianchi, Carolina Mazetti, Lucia
Nenati, Sterian Vicol, Roxana Heimish, Virgil Cojo‐
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caru Cover, George Ro‐
șianu („Meridianul”, New
York)
Prezentă în antologii:
„Poetes, Vos Papiers”
(limba franceză, Paula Ro‐
manescu, 2015); „Dor de
dor” ‐ Ipotești, Marin Toma
, 2012; „Poezie și știinţă”,
Ediţie bilingvă română –
engleză, Grete Tartrler și
Peter Forbes, Ed. „Vremea”,
București, 2016; Antologia
de autori și texte „Hipo‐
crate și arta scrisului” ‐ So‐
cietatea Medicilor Scriitori
și Publiciști din România,
Virgil Răzeșu, Piatra Ne‐
Maria și Dan Mănucă
amţ, 2017; „World Poetry
Movement” („Mișcarea
Mondială pentru Poezie” – Antologie multilingvă,
Libris, București, 2019)
Traduceri: „Venezia profundis”, limba italiană,
autor Mirabela Popa și Ligia Doina Constantinescu,
„Comentarii despre poezie” și traducerea volumului
„Venezia profundis”, în limba engleză 2019, 2020.
Poezii traduse de Mircea Pop, publicate în Revista
„Die Brucke”, 2018

Medicul Mihai Dragomi‐
rescu a scris: „Prin artă,
orologiul uman se sincroni‐
zează cu orologiul univer‐
sului.” Pentru câtimea din
acest cerc magic, infinitezi‐
mală, dar este existenţial
pentru mine, bună de plată
sunt … Dar, cu ce să plătesc
?... Doar cu suflet tăiat la mi‐
croton în laborator? … Feliii
într‐atât de subţiri încât
transparente aproape par
nevăzute , dar la microscop,
celulele din ţesutul de suflet
sunt vii. Cu aura lor de in‐
ocenţă, nici eu nu știu cu ce
am să iscălesc actul de
plată… Cu sânge? … Cu lu‐
mină?...
Maria MĂNUCĂ

„M

aria Mănucă scrie o poezie profund in‑
teriorizată, favorizată, pe de o parte, de
profesia de medic, pe de altă parte, de inzestarea
native și de cultură. Poezia Mariei Mănucă a ajuns
la o conciliere între realul palpabil și irealitatea la
fel de palpabilă a artei. Poezia ei sugerează muzica
lui Mozart, o viziune profundă a lumii , într‑un lim‑
baj direct, dar și discret ascuns, emanând puritate
și prospeţime. (Dan Mănucă, „Convorbiri literare”,
2015)

Maria Mănucă: Maternitate
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MARIA MĂNUCĂ - POEZII
Complexul Kafka
Cleioasă, ura
Se lipește de aer
de oameni, de obiecte
În sala de judecată
greu se vorbește
oamenii nu se mai văd… părăsiţi
se părăsesc între ei
De sub lambriuri, de sub dușumele
răzbate un sunet – ecou ca de cătușe
Pare și tic‐tac‐ul de șarpe.
Justiţiarii se acoperă cu robele negre
în mânecile largi stă ghemuit absurdul

Iubite, ploaie cu soare,
vino din tărâmurile tale
așează pietrele pe vechile făgașuri
adu‐mi mai multă lumină
alungă ceaţa
ce‐mi tulbură clarul
să găsesc poarta de trecere înainte
ca piatra absenţei
să‐mi frângă puterea...

Sindromul de toamnă

Pe acoperiș,
zeiţa legată la ochi
cântărește… văzduhul îl cântărește
Pe ochi mereu i se adaugă
noi legături

Pe jăratecul toamnei
ard fustele înflorate ale verii
prea palide pentru gustul ei,
iubitoare de culori sângeroase

Verdictul e lovitura ciocanului
un uriaș ce izbește cu puterea marelui imperiu
al aurului.

Ea, toamna
îmi întinde o coarda de zvâcnet
de la tâmplă la talpă
și‐mi lipește de glezne
miniaturi de aripi
precum romanului ce‐și leagă sandala.

Iubite, ploaie rară
Într‐o dimineaţă, la cafea
vorbeam despre absolut
Îmi spuneai cum să mă supun
ritmurilor cosmice,
cum să mă deschid
până la miezul făpturii... ploaia
să mă cucerească, să mă colpeșească
să fiu iar o transparenţă,
să pot îmbrăca neasemuita
cămașă cu fulgere
Iubite, ploaie rară
Acum ţie se smeresc toate
lucrurile se lasă văzute
cu dinafara și dinlăuntrul lor
doar în torente, lumina
pălește ușor și pietrele
se rostogolesc...
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Sub frunte
îmi aţâţă sămânţă de foc
și răzmeriţe
ale bunei‐cuviinţe
Alerg, nu știu unde și de ce
cu toamna alerg
hai‐hui
la subsuori duc arborii despuiaţi
tremurând de frig și teamă
Îndurători,
fulgii de zăpadă
coboară cu plăpumi.
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din serialul „Rromii și cultura Rromani”

RROMANIPEN – esenţe și începuturi (I)
de Dr. Delia Grigore

C

ultura rromani este una din cele mai vechi
culturi ale omenirii – cu ancestrale rădăcini
indo‐ariene, bizantino‐frigiene și persane. RROMA‐
NIPEN‐ul reprezintă un sistem de norme, valori, cre‐
dinţe, practici, structuri și modalităţi de comunicare
intra și extra‐comunitare ale rromilor – având pro‐
funde similitudini cu dharma ‐ lege în hinduism.
ultura rromani reunește toate formele de ma‐
nifestare și comunicare ale poporului nostru
rrom, începând cu limba rromani – de origine in‐
diană – și cu identitatea etno‐culturală tradiţională
– marcată de varii straturi cutumiare, de memoria
unei relaţii specifice cu sine și cu transcendenţa, de
creaţia orală și de arhetipul normativ –, până la
emergenţa modernităţii – marcată de unicitatea în
arte și știinţe, de excepţionalul individual al unor
personalităţi ca Charlie Chaplin, dar și de apele
adânci și tulburi ale stereotipurilor – și la premoni‐
ţiile postmodernismului, care prefigurează virtuala
naţiune transfrontalieră și non‐teritorială rromani.
ultura rromani îmbrăţișează, cu valurile me‐
reu înnoite ale modernităţii, miezul etern, dar
nu imuabil al tradiţiei. Prea adânc tributare didac‐
ticismului pentru a fi real dihotomice, tradiţia și mo‐
dernitatea pornesc una dintr‐alta, funcţionează pe
principiul vaselor comunicante: tradiţia este emer‐
gentă, suferă mutaţii, preia, utilizează și revalorifică
elementele modernităţii. Ceea ce era ieri tradiţie as‐
tăzi dispare și ceea ce este astăzi modern devine
mâine tradiţie prin recurenţa practicii sociale și co‐
munitare, iar modernitatea se inspiră din tradiţie,

C

C

preia elemente din spaţiul cultural tradiţional și le
reinterpretează, le conferă semnificaţii noi, le res‐
tructurează, le reinventează, le cunoaște pentru a le
putea respinge, le înţelege pentru a le putea pres‐
chimba, le destructurează pentru a le putea recom‐
pune.
incolo de toate acestea se află istoria rromi‐
lor – tragică, aflată sub semnul bibaht‐ului /
al nefericirii, dar nu date prin destin de Dumnezeu,
ci create prin ură de oameni potrivnici, internali‐
zându‐ne stigmatul cu care alteritatea dominantă
ne‐a însemnat –: peste jumătate de mileniu de scla‐
vie în ţările române și nu numai, o Samudaripen –
Holocaustul, care a ucis sute de mii de rromi, asimi‐
larea forţată sau indusă și etnocidul cultural din re‐
gimurile naţionaliste și fals socialiste, rasismul zile‐
lor noastre, atât de pregnant încât și‐a dobândit un
nume recunoscut în Europa: anti‐gipsism.
i totuși, RROMANIPEN‐ul continuă să respire
prin conceptele pe care le propune: „o phra‐
lipe” (fraternitatea bazată pe ierarhia societăţii tra‐
diţionale, pe ajutorul reciproc și pe responsabilitatea
colectiv împărtășită), „o ujipe” (puritatea rituală),
acesta din urmă verificat și susţinut de „o lajipe”
(rușinea ‐ element esenţial al relaţionarii cu modelul
familial de la care orice deviere este fie sancţionată,
fie supusă unui proces ritual reparatoriu), toate trei
subordonate și determinând „pakiv”‐ul (cinste, res‐
pect, onoare, încredere reciprocă, credinţă în Dum‐
nezeu, împăcare), care conduce, la rândul său, prin
conformarea la norme, la „baht” (norocul asigurat,
în exclusivitate, prin respecta‐
rea regulilor și valorilor) sau,
prin neconformarea la reguli,
la sancţionarea și, totodată, la
ritualistica reparatorie reali‐
zată prin intermediul „kris”‐
ului (judecată de pace, lege).
i dincolo de aceste înce‐
puturi dramatice și
esenţe miraculoase, transpare
un îndemn, întotdeauna în dul‐
cea noastră limbă rromani:
RROMA SAM, PHRALALE AI
PHENIALE, TE NA BISTRAS NI‐
VAR! (Rromi suntem, fraţilor și
surorilor, să nu uitam nicio‐
dată!).
(va urma)
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Muntele (cugetări despre credinţă)*
de Constantin OANCĂ
Muntele Coronavirus
Când au căzut bisericile din Asia și, apoi, Con‐
stantinopolul fuseseră deja spuse cuvintele: „Tu ești
Petru și pe această piatră voi zidi biserica Mea, pe
care porţile iadului nu o vor birui”, cuvinte pe care
se întemeiază încrederea în puterea Dumnezeului
Iisus Hristos, încredere care poate produce, însă, și
delăsare atunci când nu este conjugată cu dragostea
ori când omul îngroapă talantul ce i‐a fost dat la
naștere în loc să‐l înmulţească în împreuna lucrare
cu Dumnezeu. Tare mai seamănă situaţia de aici
(Apocalipsa lui Ioan) cu aceea a fecioarelor din bi‐
necunoscuta parabolă! S‐a uitat, așadar, că mântui‐
rea nu‐i un dat ci un merit pentru faptele de zi cu zi
ale credinţei. Altfel se intră ușor în zona derizoriului
(ușa cea largă), unde se adaugă și seducţia mamonei.
Prin urmare porţile iadului nu vor birui biserica,
dacă ea va veghea până la venirea Mirelui.
Iată că am ajuns și la un punct fierbinte din zilele
acestea, Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie
constituie pe drept o adevărată piatră de încercare
privind credinţa în Dumnezeu. Se știe, dacă o iei
pregătit este spre binecuvântare, altfel o iei spre
osândă. Și‐acum Covid 19 pus în relaţie cu Sfânta
Împărtășanie mi‐a antrenat gândurile, nu în
Împărtășanie stă puterea care te apără de acest vi‐
rus, ci în credinţa cu care vii să te împărtășești. Iată
două argumente: „Dacă veţi avea credinţă în voi cât
un grăunte de muștar, veţi zice muntelui acestuia:
Mută‐te de aici dincolo și se va muta” sau când Dom‐
nul îi spune orbului Bartimeu, după ce i‐a redat ve‐
derea: „Du‐te, credinţa ta te‐a mântuit”. Întrebarea
rămâne aceasta: am eu acea credinţă cât un grăunte
de muștar capabilă să facă imposibilul posibil? Și
răspunsul este aproape nu. Atunci cu siguranţă mă
voi îmbolnăvi de covid 19 împărtășindu‐mă cu
aceeași linguriţă. Aceasta este kerkoporta din zidul
Constantinopolului asediat de păgâni.

Între a alege și a deosebi
Un rău mare a făcut în istorie zicerea „De gusti‐
bus non est disputandum”, atribuită fie lui Cicero,
fie lui Seneca; suntem în domeniul esteticului. E ca
și când ai spune că fiecare este liber să aleagă între
a merge ori nu la școală. Dacă mutăm comentariul
în planul eticului lucrurile stau la fel, numai că în‐
călcarea normelor morale este sancţionată, conform
unor legi clar exprimate, în timp ce urâtul (că despre
acesta este vorba) circulă liber, devenind parte a

fiinţei omului modern. De aici vine și
confuzia pe care o arătăm atunci când suntem puși
să alegem între frumosul autentic și cel de imitaţie,
mai ales că – vorba lui Nichita Stănescu – „aparenţele
dau o foarte dură impresie de a fi”. Cred că ratând
educaţia se ratează chiar posibilitatea redobândirii
statutului de fiinţă cosmică, cu care omul a fost în‐
zestrat dintru început.

Moartea estetică
Există un gen de muzică extrem de săracă: fără
relief, fără centru tonal, fără nuanţe, fără intimitate.
Iar pentru faptul că oamenii în majoritatea lor au
gustul estetic adaptat la aceasta este semnul dintâi
al generalizării morţii estetice (esteticul, vorba lui
Nichita Stănescu, este partea de vârf a eticului). De
aceea s‐a și spus că frumuseţea va salva lumea (Dos‐
toievski).

Exemple de urmat
În domeniul binelui sfinţii sunt exemple demne
de urmat, cum în domeniul frumosului model ne
este persoana artistului. Să nu uităm faptul că urâtul
este celălalt nume al răului, prin urmare păcatele
nu sunt numai de natură imorală, păcate sunt și aba‐
terile de la normele estetice. Eu cred că aripile omu‐
lui „... crescute înlăuntru/ care bat plutind, planând/
într‐un aer mai curat – care e gândul!” sunt tocmai
eticul și esteticul (bunul simţ și bunul gust). Poate
cineva să zboare cu o singură aripă „peste nemărgi‐
nirea timpului”?

Înţelegere
Dacă a venit vremea când adevăraţii închinători
ai Tatălui trebuie să I se închine Lui în duh și adevăr
(a se vedea Evanghelia de la Ioan , capitolul 4),
atunci aceștia, implicit, vor trebui să și înţeleagă
realitatea/fenomenul vieţii „în duh și adevăr”, de
aici și sensul alegoric al majorităţii relatărilor/
situaţiilor întâlnite în Biblie.

Credinţa
„Taina credinţei” este nu doar o noţiune culturală,
ci una care ţine de nemurire, potrivit căreia adevă‐
rata credinţă e urmarea îndrăgostirii de Dumnezeu,
după cum reiese din cuvântul: „Să iubești pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul
tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta.
Aceasta este cea dintâi poruncă”. – Marcu 12:30.

*Fragment din cartea aflată sub tipar la Editura Princeps Multimedia, Iași
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Noapte, Dumnezeu ne privește cu stelele.
Să nu mori, că un mort cu multă cheltuială se ţine.
Kitschul este o jivină ce atentează la cântecul unei păsări.
Cosași grăbiţi trec spre potolite culori.
Vioara cântă numai dacă este iubită.
Din foșnet de Frunze se face o poezie ori un șarpe.
Ninge pe drumul ce duce grăbit spre moarte.
Viaţa ‐ un fluviu care curge în lumea asta și se varsă în lumea cealaltă.
Așteptarea este un ţărm cu o corabie care nu mai sosește.
Cămașă de in pe trupul dorului, înserarea.

Mulţumiri celor
care sprijină
revista Porto‑Franco
și manifestările
culturale
tradiţionale

Biserica Precista, Galaţi
PORTO - FRANCO
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Mituri și mitologie:
creaţionismul mitologic – asemănări și deosebiri
de Nelu Stamate
(urmare din Porto‑Franco nr. 288)
„zeiţă‑moașă”, iar ei se zbat să iasă, în etape, dintr‐o
Creaţia‑apariţie
gaură a Mamei‐Pământ, devenind „oameni” într‐un
loc care devine apoi centrul de facto al lumii pentru
Motivul central la cele mai multe mituri ale crea‐
acei oameni. Faptul că zeul‐tată are, în cel mai bun
ţiei este creaţia fiinţelor umane. În tipurile de mituri
caz, un rol minor în creaţia‐apariţie accentuează în‐
ale creaţiei prezentate mai sus, crearea oamenilor
săși procesul de naștere centrat pe mamă. Tatăl‐zeu
este, de obicei, doar un aspect al creării în ansamblu
apare ‐ ca și soarele ‐ numai atunci când procesul
a universului. Dar, în tipul de mit cunoscut sub nu‐
de creaţie este complet, și chiar și atunci, este de
mele de creaţie‐apariţie, accentul este pus pe crearea
obicei o zeiţă care îndrumă și acţionează acum ca
omenirii, pe procesul prin care oamenii apar, în
un erou al culturii, care conduce la înstăpânirea
etape, în această lume, venind de sub pământ. Crea‐
vieţii civilizate. Mitul apariţiei are foarte probabil
ţia‐apariţie este, în cea mai mare parte, caracteristică
precedente antice. Ar fi fost logic pentru culturile
nativilor nord‐americani, în special, dar nu exclusiv,
timpurii să găsească metafore ale creaţiei în procesul
celor din regiunea de sud‐vest. Un vizitator al rui‐
familiar al nașterii la mamifere, sau poate în procesul
nelor antice ale indienilor Anasazi din Colorado, Ari‐
de moarte și renaștere a plantelor, mai degrabă decât
zona, New Mexico va observa negreșit mica gaură
în mult mai ezotericul mit ex‐nihilo, în creaţia din
din centrul podelelor multor kivas (locuri pentru
haos sau în miturile părinţilor lumii. Atât în actul
activităţi sociale și religioase), acum aflate sub apele
nașterii cât și în ciclul vegetaţiei, principiul feminin
din zonă. Dacă cineva ar putea intra în kivas‐urile
este în mod necesar dominant asupra celui masculin,
actuale ale triburilor pueblo care trăiesc de‐a lungul
al cărui rol în perioada de pre‐gestaţie este oarecum
Rio Grande‐ului în New Mexico și în nord‐vestul Ari‐
îndepărtat și neclar. Chiar și acum ne gândim mai
zonei, ar găsi aceeași gaură. Această gaură este si‐
degrabă la „Pământul‑mamă” decât la „Pământul‑
papu, deschiderea simbolică din care au apărut oa‐
tată”. Acest lucru se datorează faptului că pământul,
menii, din lumea de jos, de la Mama‐Pământ. Mitul
nu cerul, pare că dă naștere elementelor acestei
apariţiei vorbește despre crearea succesivă a anu‐
lumi, în opoziţie cu elementele cosmice ale univer‐
mitor seminţii ‐ literalmente, „oamenii” unui anumit
sului. Indicii privind această utilizare timpurie a fe‐
loc, unde se află un anume punct al apariţiei. De
meii ‐ Mamă ‐ ca metaforă primordială pentru crea‐
aceea numele atâtor triburi ale nativilor americani
ţie ‐ apar prin însăși existenţa ubicuă a figurilor
din sud‐vestul SUA înseamnă literalmente „oameni”
feminine și a desenelor în arta paleolitică, lucrări
și fiecare sat al tribului cu pricina este centrul de
care pun accentul pe sâni, șolduri și organe genitale,
facto al lumii, unde au apărut oamenii. Prima etapă
într‐o aparentă celebrare a sexualităţii feminine și
a meta‐mitului din care derivă numeroasele mituri
a puterii creatoare. Lumea subterană unde începe
ale apariţiei are loc în această lume „din adânc”.
mitul apariţiei, atunci, ni se înfăţișează nouă ca un
Ca și în alte tipuri de mituri ale creaţiei, în mitul
uter, un loc întunecat, umed, care conţine potenţialul
apariţiei soarele este adesea asociat cu un creator‐
vieţii care va să vină. Fiinţele neformate sau parţial
zeu al cerului, soţul, într‐un sens, al Mamei‐Pământ,
formate care locuiesc acolo sunt, după cum spune
pe care o încălzește și face să rodească. Lumina, ca
Charles Long, „seminţe în trupul pământului”. Lumea
întotdeauna, reprezintă potenţialitatea ordinii și a
subpământeană este oul cosmic al mitului apariţiei,
cunoștinţelor. Dar prezenţa luminii necesită o trans‐
iar fiinţele din uterul apariţiei primordiale tânjesc
formare majoră în rândul oamenilor obișnuiţi cu în‐
să devină ceva mai mult, așa cum fac fiinţele din oul
tunericul protector al mamei. Strălucirea soarelui
cosmic al mitului creaţiei din haos. Din punct de ve‐
le provoacă lacrimi dureroase indienilor Zuni, până
dere psihologic, fiinţele din lumea subpământeană
când aceștia sunt nevoiţi să accepte soarele‐tată.
a mitului apariţiei sunt expresii ale dorinţei de a că‐
Poporul Tewa a ieșit într‐o „nouă lume plină de lu‑
păta conștiinţă, pentru a se realiza pe deplin. Atunci
mină orbitoare” și s‐a îngrozit.
când ajung în cele din urmă la lumina către care
Mitul apariţiei derivă în mod clar din fenomenul
Mama primordială îi conduce, oamenii creaţi sunt
nașterii. Oamenii există, gestanţi, sub diverse forme
capabili de a vedea și de a face conexiuni pe care se
în interiorul Mamei‐Pământ, etapele dezvoltării lor
sprijină societatea.
sunt de obicei vegheate de ceea ce este, de fapt, o
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Creaţia prin scufundare în Pământ
(mitul scufundătorului)
Mitul creaţiei prin scufundarea (îngroparea) în
Pământ poate fi găsit în multe părţi ale lumii, dar
prevalează în Asia Centrală, India și în rândul nati‐
vilor din America de Nord. Este un tip de mit care
accentuează creaţia Pământului, în opoziţie cu crea‐
ţia mai cuprinzătoare a cosmosului. Animalele joacă
adesea un rol important în creaţie, la fel ca apele
primordiale și, adesea, apare o forţă a răului care
echilibrează binele într‐o tensiune dualistă. Mai
multe tipuri se evidenţiază în familia miturilor crea‐
ţiei prin scufundare în pământ: cel din Peninsula
Indiană, cel din Asia Centrală, cel al algonquinilor
nord‐americani, cel al triburilor sioux (tot din Ame‐
rica), precum și o variantă majoră, cea a irochezilor
din America de Nord și Canada, în care apare motivul
femeii care cade din cer. Elemente ale tipologiei
scufundătorului în Pământ există însă și printre
multe triburi ale amerindienilor din California, dar
și la popoare mult mai îndepărtate geografic (și spi‐
ritual!), ca finlandezii sau ungurii, insularii din Fiji,
poporul Ainu din Japonia, ori tribul Yoruba din
Africa. Modelul complet definit al mitului scufundării
în Pământ începe de obicei cu apele primordiale și
cu un creator (sau, uneori, doi creatori) care își ma‐
nifestă intenţia de a crea Pământul. De asemenea,
sunt prezente diferite animale, care se dovedesc a fi
ajutoare indispensabile. De obicei, aceste animale
sunt trimise în misiuni în adâncul apelor, pentru a
aduce la suprafaţă suficient material primordial, ma‐
teria primă care face posibilă crearea Pământului.
În textul sacru indian Vishnu Purana, Brahman,
esenţa existenţei, aflat în în forma sa de zeu creator
(Brahma), s‐a trezit și a hotărât că exista pământ
sub apele primordiale care se aflau peste tot.
Brahma a luat forma unui mistreţ și s‐a aruncat în
hăul de dedesubt „pentru a o găsi pe Mama Pământ”.
El a ridicat din adâncuri Pământul, care plutește
acum ‐ ca un „vas măreţ” ‐ pe apele primordiale. În
cele din urmă, această lume, la fel ca toate celelalte
dinaintea și de după aceasta, va fi distrusă și una
noua va fi creată, evidenţiind prezenţa trinităţii sacre
hinduse primordiale ‐ Șiva Distrugătorul, Brahma
Creatorul și Vișnu Păstrătorul ‐ în realitatea eternă
și ultimă, care este Brahman. Populaţia non‐hindusă
Birhor din India povestește că Creatorul s‐a ridicat
din ape prin intermediul unei tulpini de lotus, s‐a
așezat pe acesta și de acolo a trimis diferite animale
să‐i aducă noroiul necesar pentru crearea lumii. Ni‐
ciun animal nu a reușit; abia umila lipitoare a reușit
să înghită niște noroi și l‐a scuipat în mâna creato‐
rului. Acest noroi a devenit sursa noului pământ și
a oamenilor săi. Pentru poporul Garo din India, o
buburuză/gărgăriţă a fost în cele din urmă cea ca‐

pabilă să adune lut de sub ape. Prin folosirea acestui
lut, creatorul a făcut Pământul și l‐a împodobit cu
cer, nori, și viaţa vegetală. În cele din urmă, l‐a creat
și pe primul garo. Unele popoare din Asia Centrală
și unele seminţii înrudite cu ţiganii stabiliţi în Eu‐
ropa venerează același model al scufundătorului‐
creator, dar îi adaugă elementul diavolului care sub‐
minează creaţia (sau al doilea creator).
Miturile seminţiilor altaice îi învaţă că la început
nu era nimic altceva decât apele primordiale, până
când într‐o zi au apărut două gâște negre. Una dintre
gâște a fost Creatorul, iar celălalt a fost Diavolul,
care va deveni primul om. Diavolul/om s‐a încăpă‐
ţânat să încerce să zboare mai sus decât Creatorul,
iar și Creatorul l‐a prăvălit în ape și l‐a trimis în
adâncuri, să găsească pietre și pământ cu care să
construiască lumea. Când Dumnezeu/Creatorul a
cerut diavolului/om să‐i aducă mai mult pământ,
diavolul a făcut acest lucru, dar a ascuns puţin din
acest amestec în gură, gândindu‐se că ar putea crea
propria sa lume atunci când Creatorul nu ar mai fi
fost atent. Atât pământul pe care l‐a înmânat Crea‐
torului, cât și pământul pe care îl păstrase în gura
lui au început imediat să se umfle. Diavolul a fost
atunci forţat să scuipe afară materialul furat, iar din
acesta s‐au format mlaștinile.
Într‐un mit înrudit al populaţiei Buriat din Sibe‐
ria, zeul creator a ordonat păsării de apă să se scu‐
funde în ape și să aducă înapoi niște pământ pe care
să‐l poată folosi pentru a construi lumea. Noua lume
a fost însă coruptă de Shiktur, diavolul. În timp ce
Creatorul a plecat în Cer pentru a căpăta sufletele
oamenilor lui nou creaţi, Shiktur l‐a păcălit pe câi‐
nele care le păzea și apoi a scuipat pe creaţia nouă,
marcându‐i cu pecetea răului care se ivește mereu
alături de bine în zilele noastre. Unele seminţii din
Mongolia spun că la început, împreună cu apele,
exista zeul cerului și cei doi fii ai săi, Ulgen Tenger
și Erleg Han. Lui Ulgen i‐a fost dată lumea supe‐
rioară iar lui Erleg lumea inferioară (de jos), care
va deveni Pământul. Ulgen a trimis un cufundar în
adâncuri pentru a aduce noroi cu care să facă Pă‐
mântul. După ce cufundarul nu a reușit, o raţă a pu‐
tut să găsească un pic de noroi pe care l‐a adus lui
Ulgen, iar acesta s‐a culcat pe el. Fratele lui Ulgen a
încercat să fure noroiul de la fratele său, dar acest
lucru nu a făcut decât ca pământul să crească. Apoi,
în timp ce Ulgen era plecat, fratele său a păcălit un
câine de pază ‐ exact ca în mitul buriaţilor ‐ și a scui‐
pat pe noii oameni ieșiţi din noroi, condamnându‐i
astfel pentru totdeauna la bolile și chinurile pe care
le îndură animalele și oamenii.
O poveste similară cu cea a buriaţilor există în
România. În acest caz, la început, Dumnezeu l‐a tri‐
mis pe Satana în adâncurile primordiale pentru a
găsi ţărână, cu care ar fi putut începe crearea Pă‐
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mântului. Când, în cele din urmă, Satana a reușit în
căutarea lui, Dumnezeu a făcut bulgăre din ţărână
și apoi a adormit. Satana a crezut că atunci ar fi un
moment bun pentru a fura bulgărele de pământ, dar
de fiecare dată când îl atingea, bulgărele tot creștea,
până când apele au fost mutate din loc. Problema a
fost rezolvată cu ajutorul animalelor, care au creat
râurile și celelalte ape curgătoare.
Miturile scufundătorului în adâncuri ale băști‐
nașilor din America de Nord se aseamănă cu cele
ale rudelor lor îndepărtate din Asia Centrală, dar în
primul caz se pune mai puţin accent pe figura dia‐
volului și mai mult pe eroul sau eroina culturii res‐
pective, care ajută în procesul de creaţie. Cu toate
acestea, eroul acelei culturi poate fi uneori un șar‐
latan/escroc al cărui ciclu de poveste conţine
fapte/acţiuni răutăcioase și chiar amorale, care îl
leagă, cel puţin într‐un sens îndepărtat, de figura
Diavolului. Mai mult, el poate fi, uneori, un frate rău,
care se luptă pentru supremaţie cu un frate bun încă
din primele zile ale Creaţiei.
Meta‐mitul scufundătorului în pământ, în diferi‐
tele sale forme, poate fi interpretat în mai multe
moduri. El reflectă luptele culturale, un sentiment
religios al dualităţii primordiale a lumii și experienţa
umană ‐ în esenţă, o luptă între bine și rău ‐ și o as‐
censiune psihologică de la o stare de viaţă incon‐
știentă sau subconștientă la nivelul de conștiinţă
deplină. Mai presus de toate, însă, mitul scufundării
în pământ împărtășește cu mitul apariţiei metafora
nașterii. În miturile irocheze, de pildă, totul începe
în lumea paradisiacă, nepieritoare, a cerului. De obi‐
cei, o fecioară din această lume rămâne gravidă și
cade sau este aruncată printr‐o gaură din pământul
ceresc în lumea întunecată și lipsită de formă de jos.
Ca vis cultural, mitul pare să ne spună că există un
anume scop divin în spatele lumii noastre și că
acesta se referă la creativitatea reprezentată prin
sarcină și naștere ‐ și, mai apoi, moarte ‐, un scop
care este străin Paradisului din cerurile unde nu
există cicluri ale existenţei și ale vieţii. Reprezen‐
tanta ciclului creativ al experienţei noastre pămân‐
tești se află în femeia care cade din cer. Ea este
prima preoteasă a Mamei‐Pământ, lumea în care
trăim, care este guvernată de ciclurile vieţii. Carac‐
teristica esenţială a Mamei‐Pământ este faptul că
ea dă naștere și își devorează copiii într‐un proces
fără sfârșit. Animalele care văd femeia căzând trăiesc
deja „acolo” sau, în modelul apelor haosului încă
fără formă, apele materne ale potenţialului creativ
știu că trebuie să pregătească un loc pentru ca ea să
ajungă la mal, pe „pământ”. Când femeia primordială
ajunge pe ţărm/terra firma ‐ de obicei, pe partea
din spate a Țestoasei primordiale ‐, ea iniţiază pro‐
cesul scufundării creaţioniste. Aici, în însăși scufun‐
darea în adânc, începe cu adevărat mitul scufundării.
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În toate miturile scufundării, animalele sunt trimise,
unul câte unul, pentru a găsi materialul necesar crea‐
ţiei în fundul apelor. Acești scufundători sunt, în ge‐
neral, fiinţe obișnuite. Ele nu posedă puteri supra‐
naturale; acestea sunt reprezentările noastre. Fie că
vedem scufundarea ca o metaforă a unei coborâri
necesare în lumea inconștientă pentru a căuta con‐
știinţa, ca un simbol al scopului nostru în lume pen‐
tru a face creaţia conștientă de ea însăși, sau ca un
adevăr religios esenţial, că Mama‐Pământ este sursa
întregii vieţi, scufundarea este cât se poate de înșe‐
lătoare, la fel ca și în cazul atâtor eroi care au mers
în lumea de dedesubt în căutarea a ceva pierdut. În
multe din aceste mituri, scufundătorii mor în slujba
actului creator. Ei sunt seminţele de sacrificiu care
activează o nouă creaţie; în cele din urmă, unul din‐
tre ei reușește să aducă la suprafaţă materia sacră a
mamei, „gălușca” de noroi care reprezintă oul cosmic
din mitul creaţiei din haos. Metafora nașterii conti‐
nuă, când noroiul este așezat pe spinarea Ţestoasei
primordiale. Cineva îl atinge, activându‐l, și noroiul
începe să crească, ca un fetus, până când devine Pă‐
mântul‐Ţestoasă în sine, puterea Mamei din haos
adusă la conștiinţă și ordine. Plante, și încă mai
multe animale, inclusiv varianta „om”, sunt create,
se nasc din Mamă. În versiunile mitului scufundă‐
torului care conţin motivul gemenilor, descoperim
o meditaţie asupra dualităţii inevitabile care ne mar‐
chează existenţa noastră ca oameni, dar și Existenţa
în sine. Lucrurile se nasc, trăiesc, dar la final mor.
Mama dăruiește dar, de asemenea, ia înapoi. O epocă
îi pregătește calea alteia. Durerea și conflictele re‐
prezintă un aspect evident, atemporal, dar și inevi‐
tabil al vieţii umane.
***
Miturile, așa cum au marcat ele istoria și mai ale
pre‐istoria societăţii umane, sunt diferite în aspecte.
Dar o analiză mai atentă ne relevă asemănările, dacă
nu chiar motivele universale care stau la baza lor.
Mitul creaţiei are, conform cercetătorilor mitologiei
universale, cinci variante sau modele de bază. Aces‐
tea au, însă, mai multe puncte comune decât deose‐
biri. Iar rezultatul final al acestor mituri ale creaţiei
este o singură făptură, o singură specie, un singur
neam ‐ omul.
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SALON POETIC

Ionel PINTILII
(Iași)
Alfa și omega personală
Să jucăm solipsismul
În imponderabilitate
Cu un altfel de sufleor
Decor volatil
Ca aripile inegale ale timpului
În conversia pământului
Din înlănţuirea nopţilor profilactice.
Păsările zboară cu eșarfe
Mătase
Pe drumul către steaua nevăzută
Somnul strigă punctiform
Lumea cuvintelor falsate.
Vitrina din spatele anilor
Cântecul făpturii deasupra apei
Luna
Dună de nisip
Acoperind otrava din inimă.
Arcadele intrării în lume
Ieșirile nu se mai știu
E zgura de‐atunci
Din fulgerul dinlăuntru‐tău.
Noaptea lucrurilor șterse
Înţelese de furtunile neuronice
Zigzaguri succesive
Alesele începuturi
Găsirea pragurilor drepte
Întrezărind un orizont omega
Ne mai rămâne să despuiem
Imponderabilul…

Capacul
Într‐un lan mare de dovleci
De toate culorile
Și mărimile
Liniște suspectă.
Se prinde‐n vorbă unul cu vecinul
Ce se făcuse remarcat
Cu pletele
Și cu sclipirea ochiului
‐Încă nu s‐a aflat
Când vine Halowinulu
Rămânem fără creier.
Și de‐odat părăsesc acele locuri
Ale beatitudinii privirii
Cineva face eforturi
de a mă scoate la suprafaţă
ca și cum aș fi în apă.
Simt aer spitalicesc
Auzul își intră în rol
Reţine esenţialul
Notează: 1579 grame creier
Telepatic celor din jur
Nu uitaţi să puneţi capacul.

Amintire liniștită
Lecţiile simple ale scriitorilor
Scoase din culisele vieţii
Inundă ascunzișurile sufletului
Desăvârșesc zborul meditaţiei.
Referenţiale peste tot
Vitale sunt ancorările
Ca duhul omului singur
Ce‐și petece ziua dezolat.
Timpul reţine umbrele…
S‐a descoperit fericirea
Rostirea toamnei la munte
Visul din cuvântul Amintire.
Exerciţii de admiraţie
Instantanee cu fum albastru
Departe de arome gazate
Se mută în trăirile mele.
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Deschidere nenţeleasă

Simeză

Scrierea acestui poem
Are scenariu și regie
După ce ne dă ziua
Au fost adunate uși ferestre.

Din degetele
Toate la număr
Forme geometrice
Necunoscute au crescut.

Multă eleganţă
Fragmente de arii
Expresii de dragoste
Pline de independenţă.

Corpul plin de ochi
Aranjaţi într‐o ordine
Puţin explicabilă
Oblic stânga dreapta.

După numărarea
Cioburilor de geam
S‐a căutat și găsit
Liantul rezistenţei.
Lovirea cu piciorul
Spălatul amprentelor
Urât mirositoare
Înverziri instinctive.
Intrarea să fie răspicată
O adevărată portavoce
Apariţia pe marea scenă
Fără nicio emoţie.
După aplauze frenetice
Să fie invitată politicos
Întoarcere în marș triumfal
Spre cel care a trimis‐o.

Apă și tutun
În camera din casa pătrată
Umblă cai verzi pe pereţi
Văd cum aleargă herghelia
Când ţigara fumegă din greu.

Capul acoperit
De spice de grâu
De culoarea pârguitului
Atent la sosirea cosașului.
Picioarele au o formă...
Știinţific ar putea susţine
O greutate umană obișnuită
Fără posibilitate de mișcare.
Se aud exclamaţii
O voce doctă
Plăcută și reală expoziţia
Însemnează lapidar cronicarul.
Obiectele își văd de rostul
Pentru care au fost aruncate în peisaj
Guri mașcate beau lapte
Din căni cu susul în jos.
Din globurile oculare opace
Curg lacrimi colorate
Stînca care se îneacă în mare
Cu disperare strigă ajutor.

De vremea e de ploaie
Arată alungiţi ca ogarii
Când soarele zâmbește
Pasc liniștiţi pe ascuns.

Ramele dreptunghiulare
Suportă toate ifosele
Fie naive abstracte
Moderne postmoderne.

O grijă aparte pentru ei
Primesc apă stinsă în jăratec
La gât au zurgălăi
Anunţă când vin javrele.

Curatorul își spune poezia
Nu a reușit transformarea
În piele de găină
A personajelor atârnate.

Locul de iernat este pregătit
Fân și tutun cantităţi nemăsurate
Fiecare să roadă ce‐i place
Apa meritată îi așteaptă.

Efect nedorit de autor
Ţap ispășitor și avertisment
A primit șevaletul
Avea în ochii nedumerirea.
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TINERE TALENTE

Bristena MANTU
(studentă, Londra)
SWEET ILLUSION

DULCEA ILUZIE

I gave myself away
In the arms of a sweet illusion
A fantasy fulfilled of a hungry old wound
The same wound that blinded me before

M‐am dat de gol
În braţele unei dulci iluzii,
O fantezie împlinită
A vechii răni înfometate
Care mă orbise și‐n trecut

Ah, and it was so delicious
To bask in that temporary balm
I could have had it forever, yet my wound
Began to heal and the need for this balm
To gradually disappear...

Ah, fusese atât de delicios
Să mă‐nfrupt din acel balsam
L‐aș fi putut avea pentru totdeauna,
Dar rana‐ncepu să mi se vindece
Iar nevoia de acel balsam
Ușor, treptat să mi se stingă

I needed to be loved
So totally loved, that I became
Enamoured by this all‐consuming love
But my beloved soul was aching
For a different engagement
The tender whisperings
Within I ignored once again
And danced instead to the loud band
Of promises and hopes I didn't really need
To make, yet I couldn't help myself

Mi‐a trebuit să fiu iubită,
Atât de iubită, încât m‐am lasat
sedusă de‐o dragoste mistuitoare ‐
Sufletu‐mi cel drag, însă, tânjea
Către alte chemări
Iarăși, mi‐am spus, am ignorat
Șoaptele tăcute ale inimii
Și‐n schimb am dansat în alaiul
De promisiuni și speranţe pe care
Nu am avut nevoie să le fac,
Însă nu m‐am putut abţine

I couldn't then, but now
I wish to reclaim myself from this
Prison of illusion, to reclaim my will
To choose in full honour of my path
And the true light of my soul

Nu am putut atunci, dar acum
Doresc să evadez din această
Închisoare de iluzie, să îmi revendic
Voinţa, să aleg în cinstea căii mele
Și‐adevăratei lumini a sufletului meu

Soul, my dear soul
Keep me faithful to your star
And please, I beg you,
Don't ever let me fall naive prey
To yet another sweet, sweet illusion...

Sufletu‐mi cel drag, sufleţel
Ţine‐mă fidelă stelei tale
Și te implor, nu mă mai lăsa
Să cad pradă naivă
Vreunei alte dulci, dulci iluzii…
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IT STOPS WITH ME

SE OPREȘTE CU MINE

"It stops with me!", I tear
Kneeling at the altar of truth
Where God is my witness
And my ally as I surrender
Totally into the light

“Se oprește cu mine!”
Lăcrimez îngenunchiată
La altarul adevărului
Unde Dumnezeu mi‐e martor
Și aliat, în timp ce mă predau
În totalitate luminii

"It stops with me", I say
This ancestral toxic pattern
That ensnared my parents
And all the generations before
In destructive traps of illusion

“Se oprește cu mine!”
Acest tipar toxic, ancestral
O fărădelege, o minciună
Care mi‐a prins părinţii
Și alte generaţii din urma lor
În capcane distructive

"It stops with me". I choose
To wield the sword of truth
To set myself free for good
To bleed at my own understanding
Of real choice and freedom

“Se oprește cu mine!”
Decid să mânuiesc sabia
Adevărului, să mă eliberez definitiv
Să sângerez la propria‐mi înţelegere
A unei alegeri cu adevărat libere

"It stops with me". I believe
It is my mission to relieve
My children and their children
Of this ancestral burden
Unconsciously passed on
"It stops with me". I heal
Myself of all this trauma
That ruined so many lives
And blinded so many eyes
To the hope of forgiveness

“Se oprește cu mine!”
Misiunea‐mi e să‐i ușurez
Pe copiii mei și copiii lor
De această povară ancestrală
Transmisă inconștient
“Se oprește cu mine!”
Eu însămi mă vindec
De toată această traumă
Care‐a stricat atâtea vieţi
Și‐a orbit atâţia ochi
De speranţa iertării

"It stops with me". I sing
A new mantra, a new anthem
Calling in a brand new life
For me, for you, for our children
And for all of humanity

“Se oprește cu mine!”
Fluier un nou imn
Cânt o nouă mantră
Apel unei noi vieţi
Pentru mine, pentru tine
Pentru copiii noștri
Și întreaga umanitate

"It stops with me". I did it
And so can you
Say it, feel it, let go now
Of all those grievances and hurt.
A new life starts with you!

“Se oprește cu mine!”
Am reușit, și astfel
Că și tu o poţi face
Simte‐le, dă drumul acum
Tuturor nemulţumirilor‐
O nouă viaţă începe cu tine!
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TINERI POEȚI

Eduard PETREA
(elev, Galaţi)
scaunele

miercuri

luni
ceva mă înţeapă
în spate
lângă brad
sună alarma
trebuia să fie
mai lină
nu o melodie rock
dorm
spatele înţepenit
într‐o sipcă veche
sub braţ
se plânge
o
buburuză
o zgârâie
lemnul
de prost gust
un scaun
luat la reducere.
marți
soarele
a răsărit demult
cu coatele
întinse pe bancă
mă afund în
buretele moale
alunecă
de sub mine
mă trezește
mă ceartă
tapiţeria bătrână
și uzată
a fost
călcată
în picioare
des
deranjată
de clopoţel
și de
ţipete
seara
scaunul din colţ
doarme
sub
praf.

a scârţâit
toată ziua
mi‐a zgâriat
pantalonul
i‐am spus de atâtea ori
că am obosit
să am grijă
de el
ritsu‐rey
un putregai
urât
vechi
colţurile cioplite
utagaia‐ni‐rey
șuruburi ruginite
m‐am împiedicat
de el
domo arigato
sunt sătul
ieri
la antrenament
am învăţat să
sparg cărămizi
domo‐arigato‐gozaimashita
tot ieri
am auzit că
lemnul vechi
este ideal
makiwara
un exerciţiu bun
și ușor
hidari
sună la ușa
migy
am terminat ciorba
număr în gând
picioarele lui
ichi ni san shi

PORTO - FRANCO

46
joi
dis‐de‐dimineaţă
s‐a trezit
cu un picior sub pat
căzut
pe noptiera prăfuită
ostenit
de tot lemnul
ros
șoarecele bătrân
sforăie…
stăpânul casei
delirează
veioza
se clatină
pe‐un scaun
cu trei picioare…
vineri
vine crăciunul
curăţenia generală
a
început
în balcon
un scaun
de lemn
putrezit
se înclină
pe zi ce
trece
iarna îngheaţă
vara parcă se topește
iluzii
am pus
cumpăna
pe el
este drept.
sâmbătă
l‐am zărit
prin ceaţă
prins în nămol
avea un ritm
de linii
un alb‐negru
unic
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stătea
în
picioare
ca un
drapel
în vântul furios
simbol pentru
lipsa oamenilor
din
locul uitat
chiar și de
frunzele uscate
s‐a luminat
scaunul negru
ca abanosul
zăcea în
mijlocul lui
nicăieri
pe o fâșie
de uscat
de azi
doarme în sufragerie
duminică
deja e noapte.
reflexiile nu
se mai văd
stelele sunt
prea slabe
cu lanterna
pusă pe cap
privesc oglinda
din scrînciob (scaun)
văd
o grămadă
de picioare
pătrăţoase
se încruntă
la mine
le zâmbesc
o să danseze
pe melodia
cârdurilor
ce zboară
după apus
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TRADUCERI: POEȚI RUȘI

Vladimir Vîsoţki
(Владимир Высоцкий)
Vladimir Vîsoţki (în rusă Владимир Семёнович
Высоцкий; n. 25 ianuarie 1938 ‐ d. 25 iulie 1980)
a fost un actor, cantautor, poet, prozator și scriitor
rus din perioada sovietică. E cunoscut ca autor‐in‐
terpret al pieselor sale la chitară acustică cu 7 corzi.
Deși ignorat practic total de oficialităţile sovie‐
tice, Vîsoţki a exercitat o influenţă enormă asupra
„oamenilor obișnuiţi” din Uniunea Sovietică. Multe
dintre cântecele sale au ajuns aproape folclor, cu
alte cuvinte, erau cunoscute practic de toată
populaţia ţării.

Vladimir Vîsoţki este autorul volu‐
mului de versuri "Nerv", apărut postum, în perioada
anilor optzeci. El a compus în jur de 600 de poeme și
tot atâtea cântece, a jucat circa 30 de roluri de film, a
fost actor de teatru și a concertat aproape în toate
orașele mari ale Uniunii Sovietice, chiar și în câteva
din afara graniţelor Uniunii (Paris, New York ș.a).
A fost căsătorit cu celebra actriţă franceză de
origine rusă, Marina Vlady, autoarea unui roman
memorialistic despre Vîsoţki a cărui traducere s‐a
făcut și în română, la începutul anilor nouăzeci.

Я НЕ ЛЮБЛЮ

URĂSC!

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще ‐
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Eu moartea o sfidez direct, în faţă,
Cât încă îmi mai iubesc nepreţuita viaţă.
Urăsc să‐mi treacă timpul fără rost,
Iar versul să devină părelnic și anost.
Urăsc cinismul și cruda răutate,
Dar nici nu cred în lustrul cuvintelor deșarte.
Nu‐mi place nici dispreţul tău, străine,
De nu‐mi cinstești cuvântul, așa cum se cuvine!
Urăsc să rostesc vorbe mari, pe jumătate,
Să tac și‐atunci când știu că am dreptate!
Urăsc să fiu lovit cu gloanţe de venin
Dar nici la mângâiere, eu capul nu‐mi înclin!

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или ‐ когда все время против шерсти,
Или ‐ когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово "честь" забыто,
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья ‐
Нет жалости во мне и неспроста.
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю

Urăsc și bârfa ce‐și ia formă de vers,
Cu viermii îndoielii, ce rod din Univers!
Urăsc să fiu la toate potrivnic cârtitor,
Ca lama de cuţit pe‐un geam scârţâitor!
Desfid chiar siguranţa celui de viaţă prea sătul,
Prefer să trăiesc liber, nimic nu mi‐e destul!
Regret c‐onoarea fi‐va un cuvânt uitat,
Iară sperjurul este de toţi încurajat.
De văd în juru‐mi aripi ce se frâng,
Durerea‐n suflet eu aprig mi‐o înfrâng!
Urăsc și violenţa, dar și nevolnicia,
În faţa lui Hristos, veniţi cu vrednicia!
Nu mă iubesc pe mine, în caz că sunt rănit,
Ci sufăr pentru soarta celui urgisit!
Detest când sufletu‐mi de rău e cotropit,
Și‐amarnic e scuipat, și‐adânc e umilit!
Urăsc arenele cu lumea lor de junglă,
În care milionul se schimbă pe o rublă!
Deși nu‐s fericit, eu nu‐mi pun întrebări,
De ce lumea‐și dorește asemenea schimbări!
Prezentare și traducere de VIRGINIA CHIRIAC
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PRO AMICITIA

Interviul nostru cu scriitorul Sterian VICOL
Absolvent al Universităţii București ‐ Facultatea de Filologie, STERIAN VICOL, profesor, gazetar, mentor
cultural, este formatorul și redactorul șef al revistei de cultură „Porto‐Franco” din Galaţi; organizator al festi‐
valurilor naţionale „Grigore Hagiu”, „Costache Conachi” și „Hortensia Papadat‐Bengescu”; președinte al
Societăţii Scriitorilor „C. Negri”, membru de 36 de ani al Uniunii Scriitorilor din România.
Debut literar în Revista „Amfiteatru”, primul său volum de versuri, „Harfele grâului”, a apărut prin concurs
la Ed. Eminescu din București.
A colaborat și colaborează și în prezent la revistele „România Literară”, „Convorbiri Literare”, „Luceafărul”,
„Contemporanul”, „Poesis”, „Cronica”, „Scriptor”, „Porto‐Franco”, „Poezia”, „Literatură și Artă”, Viaţa Basarabiei”
ș.a.
A tipărit până în prezent 20 volume de poezie și un roman pentru care a fost premiat de USR, Filiala Iași,
de alte instituţii și reviste culturale din România și din Basarabia. De asemenea, este prezent în peste 10 an‐
tologii de poezie, primind titlul, printre altele, de POET al IAȘULUI. Despre opera sa au scris în reviste sau în
volume de critică și istorie literară, precum și în dicţionare de profil, Al. Piru, Mihai Cimpoi, Laurenţiu Ulici,
Vasile Spiridon, Liviu Grăsoiu, Ana Dobre,Constantin Trandafir, Cristian Livescu, Ioan Holban, Marian Popa,
Aurel Sasu, Constantin Cubleșan, Radu G. Ţeposu și mulţi alţii.
DANIELA GUMANN: Prima întrebare, firească,
după părerea mea, ar fi: cum a fost copilăria DVS.,
ce reprezintă ea pentru viața și creația DVS.?
STERIAN VICOL: Copilăria mea, locul copilăriei
mele, satul Ţuţcani din Moldova de mijloc, au în‐
semnat izvor și leagăn pentru viaţa mea, pentru
opera mea. De altfel, cititorii au observat, sunt sigur,
acest fapt, lecturând „Harfele grâului”, „Corabia se‐
minţei”, „Sigiliul grădinii”, primele mele cărţi, dar și
pe celelalte, încheind cu seria de volume având titlul
„Memoria lui Femios”, patru la număr.
D.G.: Domnule Sterian Vicol, dupa o așa impre‑
sionantă activitate literară, am vrea să știm și
ceva despre Omul Vicol...
ST.V.: Până la 14 ani n‐am văzut trenul. Puiul de
om care eram, eram, subliniez, mai mult decât fericit
în satul și ţinutul moldav, împărţind cu ceilalţi copii
jocurile, cântecele, poeziile și poveștile spuse de pă‐
rinţii și bunicii noștri. Mai târziu, ca o rupere de mi‐
rajul copilăriei, liceul‐internat din Galaţi, apoi ar‐
mata, apoi căsătoria și mai pe urmă și facultatea de
filologie din București. Coordonatorul lucrării de li‐
cenţă fiind nimeni altcineva decât Domnul Acad. Eu‐
gen Simion. În familie au apărut și o cosânzeană,
Ioana, și un făt‐frumos, Camil, Elena, soţia mea, pro‐
fesoară și ea de literatură, împreună cu cărţile mele,
eram și sunt mulţumit că toate acestea există cu
adevărat, ca o frumoasă împlinire.
D.G.: Aruncând o privire asupra palmaresului
dumneavoastră, care ar fi cea mai importantă
reușită?
ST.V.: Însăși apariţia cărţilor mele, publicarea în
reviste, premiile literare primite de‐a lungul timpu‐
lui, toate acestea, la un loc, ca un buchet de flori ne‐
muritoare, reprezintă reușita vieţii mele...
D.G.: După care principiu v‑ați ghidat în viață,
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ați dorit dintotdeauna să fiți scriitor?
ST.V.: Abia prin clasele a șaptea, a opta, după ce
l‐am citit pe Labiș cu „Primele iubiri” (citeam foarte
mult, până la miezul nopţii, când mama venea înce‐
tișor și sufla în lampă), am început și eu să scriu
într‐un caiet, de fapt un maculator de culoarea se‐
carei, primele mele încercări. Primele poezii le‐am
trimis la revista „Iașiul literar”, unde primeam răs‐
puns la Poșta redacţiei. Din câteva strofe publicate
de poștaș, reţin două versuri juvenile: „În lașul meu
pe unde pasu‐mi sună / Se împletește gloria stră‐
bună...” Mai apoi, un vers care îmi place și astăzi:
„Frunza toamnei îmi cade pe timpan”. La Liceu (ci‐
tind mai tot timpul orelor, nu chiar la toate), am re‐
ţinut câte ceva din marii poeţi ai lumii, printre care
Rilke, care spunea: „Nimeni n‐o să fie în stare să vă
dea un sfat, nimeni. Nu există decât un mijloc, unul
singur, Reintraţi în voi înșivă, fiindcă Poetul este tru‐
ditor la imposibil, de aceea trebuie să renunţi la tot
ce nu e fiinţa ta...”
D.G.: Este știut faptul că un scriitor citește mult.
Care sunt scriitorii dvs. preferați?
ST.V.: Pasiunea cititului, v‐am spus, a fost din co‐
pilărie. Citeam basmele lui Creangă, lui Eminescu,
dar și pe Ispirescu ș.a. Mai târziu am descoperit
(profesorul de literatură, I.Cârlan, a fost cel care îmi
dădea cărţi din biblioteca sa), pe Blaga, Bacovia, Ar‐
ghezi, iar dintre prozatori pe Sadoveanu, Camil Pe‐
trescu, Liviu Rebreanu, Fănuș Neagu, Ștefan Bănu‐
lescu. Astăzi îi recitesc cu plăcere pe Nicolae Breban,
Eugen Uricaru, George Bălăiţă, Varujan Vosganian,
Marin Preda, Apostol Gurău (colegul și prietenul
meu plecat de curând la Domnul), Ștefan Mitroi ș.a.
Dintre scriitorii lumii citesc și, cum spuneam, îmi
place să recitesc pagini de neuitat, pe Dostoievski,
Cehov, Gogol, Thomas Mann, Céline, Llosa, Marquez,

49
ţilor moldoveni plecaţi
Saint‐Exupery, până la Na‐
prea devreme în nemurire:
bokov, Soljeniţîn, lsmail Ka‐
loanid Romanescu, Mihai
dare și lista e mai lungă.
Ursachi, Cezar Ivănescu,
D.G.: Cum arată o zi din
Dan Laurenţiu, Ana Cusin.
vițta scriitorului Sterian
Vicol? Aveți obiceiul să
***
D.G.: În finalul dialogu‑
scrieți zilnic?
lui nostru, V‑aș ruga, Dle
ST.V.: De când m‐am
Sterian Vicol: care ar fi o
mutat într‐o casă într‐un
întrebare care nu v‑a fost
sat de pe lângă Siret, mă
pusă niciodată?
trezesc pe la 5 dimineaţa,
ST.V.: Iat‐o: Cum a fost
ies în grădina, îmi fac exer‐
periplul DVS, și poetic, și
ciţiile de încălzire cum se
prietenesc, pe când aţi fost
spune, respiraţie (fără tu‐
Sterian Vicol împreună cu Daniela
în vizită în orașul lui Mob‐
tun de vreo 15 ani), apoi
și Constantin Gumann
zart ‐ Salzburg ‐ la invitaţia
înconjor grădina cu pomi
a doi oameni cu totul și cu
fructiferi (de tot felul, puși
COROANA LOR
totul minunaţi: Daniela și
de mine), revin și lecturez
Constantin Gumann, ro‐
circa două ore (carte, re‐
Păi, cine‑aude stejarul de‑acasă,
mâni, scriitori români trăi‐
vistă etc.). Seara, la TV mă
Și‑a cui e crucea verbului ce‑nscrie
tori și creatori de asociaţii
uit dacă e vreo emisiune
Vrerea poeţilor, rod în pustie,
caritabile și spirituale, fău‐
culturală, cu scriitori sau
Ori fruct oprit, ori rană nou culeasă?
ritori de cărţi și reviste, or‐
oameni de știinţă, ori mă
ganizatori de evenimente
uit la vreun film artistic
Dar frunza e stejar, lance în glie,
culturale în Austria și în Ro‐
(uneori). Nu scriu în fiecare
Le‑nalţă spre cer, clipa‑ntâi rămasă
mânia?!
zi.
Tinerilor miri, în grai și mireasă,
(Consideraţi că eu în‐
D.G.: Nimeni nu poate
La nunta lor e sfânta poezie!...
sumi mi‐am pus întrebarea
trăi fără prieteni, chiar
(în felul ei, unică), la care
dacă stăpânește toate bu‑
Ei, care‑au scris cu ascuţiș de coasă,
m‐am străduit să răspund
nurile lumii ‑ spunea Aris‑
(Azi, Doamne, ce scribi o mai bat și‑o lasă?),
ca orice scriitor adevărat).
totel. Aveți prieteni prin‑
Îi poartă zborul, cu‑azur, sub câmpie!
D.G.: D‑le Vicol, mă de‑
tre scriitori?
clar
mândră că mi‑ați răs‑
ST.V.: Cum să n‐am prie‐
O, cu lux de amănunte, cine știe,
puns
nespus de frumos în
teni și mai ales dintre con‐
Unde‑i floarea Cărţii Lor ce adie
acest interviu pe care îl
fraţii de scris? Din neferi‐
Stejarul viu din Coroana‑aleasă?
voi publica în Revista
cire unii dintre ei, și‐i
„Condeierul Diasporei”, publicație a Asociației
amintesc pe Ioanid Romanescu, Ion Panait, Dumitru
Scriitorilor Români din Austria. Vă mulțumesc!
Pricop, Simon Ajarescu, Nicolae Oancea, Apostol Gu‐
ST.V.: Eu nu mai am cuvinte decât să recit versul
rău și încă mulţi alţii au plecat prea timpuriu în al‐
unui mare poet, prieten al meu, „Trăiască Poezia și
băstreala cerului. Că am avut și am prieteni cu ade‐
marii visători! Să fim solidari! Și vă mulţumesc,
varat este și faptui că într‐o carte a mea de poezie,
doamnă Daniela Gumann, pentru această provocare
intitulată „Memoria lui Femios II ‐ Manuscrisele lui
spirituală și de amiciţia ce ne‐o purtăm de ceva timp.
Terian” ‐aproape 40 de poezii poartă dedicaţii unor
Mulţumesc!
scriitori care nu mai sunt dar și unor prieteni care
Galaţi ‑ Independenţa,
trăiesc și scriu pe câmpia literaturii române. Redau
Sf. Mihail și Gavriil, 2019
alăturat Sonetul COROANA LOR, sonet dedicat poe‐

ASRA: Carte poștală către revista Porto‑Franco
Exemplul făuritorilor Unirii de la 24 Ianuarie 1859 și de la 1 Decembrie 1918, să ne fie o pildă de urmat. Să
transmitem urmașilor noștri o ţară unită, demnă și respectată, în care să domnească armonia, indiferent de
deosebirile dintre noi, de orice natură ar fi: etnice, religioase, sociale, sau politice. Să avem în permanenţă un
singur gând: UNIREA FACE PUTEREA. Să fim mereu uniţi în gând și fapte pentru România!
ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN AUSTRIA
Austria
5301 Eugendorf bei
Salzburg
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MEDALION

Săndel DUMITRU, scriitorul Moldovei de Sud
și lupta sa cu scrisul
Despre cel care scriu acum, ar trebui să‐i reliefez,
mai întâi, copilăria, adolescenţa, tinereţea și apoi
maturitatea, toate acestea împlinind o personalitate
care, se știe, are la bază, ereditatea, mediul, educaţia
și cultura. Deja SĂNDEL DUMITRU și cărţile sale ar
putea fi, de fapt sunt, un generic cultural atât pentru
noi cât și pentru alţii.
Despre „GALAŢIUL, așa cum mi‐l amintesc”, (des‐
pre Galaţi și Sudul Moldovei), cititorul avizat dar nu
numai, ia cunoștinţă cu imaginile de început ale unui
oraș plin de răni. Câteva exemple: în 1596, tătarii
au ars orașul din temelii, în 1602 urbea a fost jefuită
de oștile domnitorului muntean Radu Șerban, în anii
1612, 1623, Galaţiul a fost din nou prădat de tătari,
dar și alte, și alte răni... Că, noroc de Dunăre, să le
spele, cum, cu umor, spune undeva autorul.
Harnic și meticulos, Săndel Dumitru judecă toate
acestea, rând pe rând, pansând rănile, vindecându‐
le prin scris. Punându‐le în pagină, cetatea de ieri și
de alaltăieri, devine astfel, o fiinţă vie, prin nume‐
roasele personaje ce străbat în lung și‐n lat, câmpiile
istoriei și literaturii române. Printre aceste repro‐
duceri, autografe ale unor personalităţi gălăţene și
europene, purtând parfumurile vremii, numeroasele
vapoare, ambarcaţiuni, vocile marinarilor și comer‐
cianţilor, scriau și ele pe valurile Dunării amintiri
frumoase, uneori triste, portul devenind un fel de
Turn Babel... orizontal...
Un împătimit (era să spun bolnav și nu greșeam!),
de istorie și cunoaștere, îndrăgostit de documentele
ce grăiesc despre izvoarele și rădăcinile multiseculare
ale neamului nostru, de aici din Ţara Moldovei de
Sud, un împătimit, spuneam este Săndel Dumitru.
Cărţile domniei sale, multe la număr, reprezintă,
fizic, un raft de bibliotecă publică, ele fiind adevărate
manuale de istorie, geografie, religie, limbă română
literară, lb.franceză și latină, de economie politică,
cu orizonturi comerciale etc.
Săndel Dumitru, posesor al unui limbaj și a unei
inteligenţe de individiat, este, după parerea mea de
scriitor, dar și după numeroși muzeografi, intelec‐
tuali și chiar academicieni, este, spuneam, o adevă‐
rată instituţie cultural‐știinţifică, tomurile sale pre‐
zente și viitoare (are pregătite încă patru volume
pentru tipar), demonstrează cu prisosinţă cele su‐
bliniate de noi.
Între înţelept și raţiune, Săndel Dumitru găsește
forţa marilor creatori de a‐și rândui gândurile, ideile
și viziunile în scrierile sale. De notat că în numeroase
pagini, Săndel Dumitru produce text de natură lite‐
rară, aflat la intersecţia generică cu eseul. De altfel,
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discursul literar se constituie la au‐
torul nostru atât pe o verticală her‐
meneutică (și atunci textul devine
poveste, forma primară de organizare epică), dar și
pe o orizontală, unde textul se transformă din con‐
struct filozofic (tratat) în eseu. În concluzie va re‐
zulta un text original, la graniţa dintre eseul filozofic,
literatură, publicistică și eseu, se încheagă piatra
discursului maximal...
Alesul între aleși, Săndel Dumitru a scos prin vo‐
lumele sale apărute nu demult, istoria și memoria ce‐
tăţii Galaţi, dintr‐o nemeritată indiferenţă și uitare...
Două propuneri se impun, măcar în momentul de
faţă. Mai întâi, cărţile ar trebui să aibă la final un re‐
zumat în lb. franceză și germană și în al doilea rând,
cu sprijin financiar de la stat, dar și de la unii sponsori
interesaţi, tomurile lui Dumitru ar putea fi ecranizate
(compendiu), seriale de mare atracţie, puse în operă
de cunoscuţi regizori români și străini.
De asemenea, părţi din volumele „Galaţiul, așa
cum mi‐l amintesc”, ar putea fi studiate la cursuri
opţionale propuse de catedrele de profil ale celor
două Universităţi din Galaţi. Prin acest lucru s‐ar
cunoaște istoria locală, iar tinerii studioși își vor
adânci sentimentul de patriotism local, în armonie
cu timpurile actuale.
Din paginile fiecărui volum scris de Săndel Du‐
mitru reiese deviza călăuzitoare a autorului care
spune undeva:
„Deviza mea în lupta cu scrisul însumează, dragii
mei, muncă, trudă, stropi de sudoare, multă sufe‐
rinţă, dar și încredere în a fi, între împliniri și satis‐
facţii, împreună cu familia mea.”
26 iulie 2020
Sterian Vicol
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POEME DE DAN MOVILEANU

Nici nu întorci capul…
(remember Moviliţa, mon amour)
Ce a avut de spus a spus:
„să construim ziduri,
să întărim gardurile,
să săpăm șanţuri de apărare”!
nici nu întorci capul
și lumea se schimbă.
Zece îndrăgostiţi i‐au scris seara versuri
nemuritoare, au făcut penitenţe
genunchilor ei înfloriţi, sânilor ei
ca două portocale, picioarelor ei
viguroase pe culmile Gloriei, de exemplu:
„Ești o joimăriţă, care face fiţe, pe uliţe!”
Unii mai cred și azi că frumuseţea înseamnă
să îmbraci minciuna în hainele
poeziei și să o lași să facă
senină trotuarul pe Drumul Adânc
Spre Ariţica. Acolo erau cele mai
tainice locuri de joacă, cele mai
frumoase flori de grozamă, cele mai
bune locuri de închinare, acolo
răsuflarea lui Dumnezeu mirosea
a smirnă și a tămâie, azi e
groapă de gunoi, nici nu întorci
capul și lumea se schimbă,
dimineaţa și‐a împletit părul rebel,
cu cele zece fire albe,
motiv pentru ultimul strigăt
al cărnii.
Ce a avut de spus a spus:
„să construim ziduri,
să săpăm șanţuri de apărare,
să nu ne găsească nepregătiţi”!
‐2‐
Ce a avut de spus a spus,
cum poezia e cântecul
care trezește sufletul din somn
și‐l redă celui ce‐l poartă
spre locuri de desfătare,
nici nu întorci capul
și lumea se schimbă.
Era o fetiţă care se juca
neștiutoare cu păpușica,

dar seara, seara când s‐a
lăsat ceaţa, i‐au crescu brusc sânii, a ieșit pe
Drumul Adânc spre Ariţica
să simtă iarba cum crește,
acolo o așteptau fete și băieţi,
ca și ea, să culeagă floricele
pe câmpii și să audă iarba
cum crește,
dimineaţa i‐a spus ce a avut de spus
mamei : că o dor sânii și că nu știe
cine e tatăl (lătrau câinii la lună,
semn că se întâmplă ceva în cer).
Cei de pe Drumul Adânc, cu care
culesese floricele, au plonjat care‐ncotro
prin europa, maica‐sa a plecat
pe deal cu sapa în spate
și nu s‐a mai întors, lăsând
porţile cetăţii neîntărite,
nici nu întorci capul
și lumea se schimbă.
‐3‐
Forma trupului ei de adolescentă
rebelă s‐a păstrat doar în memoria
tufelor de grozamă,
dar seara, seara când se lasă
ceaţa, iese în drum să culeagă
vești (îi plac veștile bune), cine
a mai născut, cine a mai murit,
cum merg lucrurile prin europa,
cu mască și mănuși de apărare,
să‐și amintească cine este
și dacă mai este ceva de spus,
apoi intră în casă să‐și adoarmă
fetiţa care se joacă neștiutoare
cu un android (îi plac filmuleţele
pentru adulţi), se spală pe mâini
și aţipește în faţa televizorului
cu imaginea Europei între pleoape.
Ce a avut de spus a spus :
„să construim ziduri,
să întărim porţile cetăţilor”,
nici nu întorci capul …
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CRONICĂ DE CARTE

Corneliu Stoica – Albumul de artă „Eugen Holban”
Pictorul și etnologul Eugen Holban, personalitate
notorie a culturii românești, decanul de vârstă al
artiștilor plastici gălăţeni, a împlinit la 26 iulie 85
de ani. Istoricul și criticul de artă Corneliu Stoica a
ţinut să‐l omagieze la aniversarea acestei venerabile
vârste prin elaborarea și publicarea unui album de
artă, apărut în aceste zile la prestigioasa editură
„Axis Libri” a Bibliotecii „V. A. Urechia”. El se adaugă
astfel altor albume de același fel ale autorului, pe
care le‐a consacrat în anii anteriori pictorilor Nicolae
Mantu (2003; 2015), Mihail Gavrilov (2010), Teodor
Vișan (2003; 2012), Nicolae Einhorn (2008) și Ste‐
rică Bădălan (2019).
Albumul (format 19 x 21 cm, 150 pagini, tipărit
pe hârtie cretată, coperte de
carton cretat laminat) cu‐
prinde în structura sa Texte
critice (semnate de Corne‐
liu Stoica, etnologul Paul Pe‐
trescu, criticii de artă Maria
Magdalena Crișan, Valentin
Ciucă și scriitorul Romulus
Rusan), un amplu Interviu
acordat autorului albumului
de Eugen Holban în pe‐
rioada 15 octombrie 2015 –
10 februarie 2016), Biblio‐
grafie, Rezumate în limbile
franceză și engleză, un
Grupaj de 23 de fotografii
în care artistul este prezen‐
tat la diferite vârste, cu
membrii familiei sale, cu prieteni sau a fost surprins
la vernisaje și în activitatea de cercetare a etnocul‐
turii din Moldova de Sud, precum și Reproduceri
(83 de pagini cu imagini color ale lucrărilor de pic‐
tură, grafică și tapiserie ale artistului).
Textul de prezentare a lui Eugen Holban este bo‐
gat în informaţii de ordin biografic și cuprinde o
analiză temeinică a activităţii sale etnografice și ar‐
tistice. Reţinem că timp de peste 50 de ani el a cer‐
cetat etnocultura din Moldova de Sud cu o pasiune
și rigoare rar întâlnite, iar rezultatele acestei munci
au fost materializate în publicarea în 1974, îm‐
preună cu soţia sa, pictoriţa Angela Tomaselli, a al‐
bumului „Arta populară din judeţul Galaţi”, în scrie‐
rea și publicarea a zeci de studii și articole în reviste
locale și naţionale de prestigiu, în achiziţionarea și
îmbogăţirea colecţiei Muzeului de Istorie cu sute de
piese de artă populară și etnografie inestimabile,
salvându‐le astfel de la dispariţie, în reconstituirea
costumului popular specific zonei judeţului Galaţi,
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în elaborarea documentaţiei privind înfiinţarea și
organizarea Muzeului Satului „Petru Caraman” din
Pădurea Gârboavele etc. Corneliu Stoica reliefează
însă și greutăţile întâmpinate de Eugen Holban în
timpul cât a lucrat ca metodist la Centrul Judeţean
de Îndrumare a Creaţiei Populare și a Mișcării Ar‐
tistice de Masă și apoi ca muzeograf la Muzeul
Judeţean de Istorie din partea unor persoane aflate
vremelnic la conducerea unor instituţii, care, în
ignoranţa lor, au făcut în anii comunismului mai
mult rău culturii gălăţene decât bine.
Referitor la creaţia sa artistică, Corneliu Stoica
subliniază că aceasta „a pendulat între temele de
inspiraţie folclorică, mitologică, istorică, legendară
și compoziţia abstractă”.
Predominante în pictura,
grafica și tapiseriile sale
sunt motivele aparţinând
abstracţiei lirice. „Sunt
structuri abstracte, notează
criticul, multe avându‑și
sorgintea în mitologia po‑
pulară românească sau în
mitologia greacă și ro‑
mană, aflate, prin textura
lor, în zodia poeticului. Su‑
gestiile și trimiterile sale la
arta populară, la motivele
întâlnite pe scoarţele
moldovenești, pe ștergare,
pe feţe de pernă sau pe
vestimentaţia portului po‑
pular de la Dunărea de Jos sunt foarte discrete, făcute
cu ingeniozitate. Ele abia mai pot fi sesizate în sub‑
tilităţile și rafinamentele cromatice, în acordurile
surdinizate de griuri, în atmosfera de nobilă spiri‑
tualitate pe care o creează. Eugen Holban
plăsmuiește imagini care să‑i pună în valoare indi‑
vidualitatea stilistică, transpuse pe suportul de hârtie
sau de carton cu mijloace sintetice, sensibile, de mare
fineţe, bazate pe simbol și metaforă plastică. Poetica
sa este a unui liric de substanţă, care pune pe primul
plan reflexivitatea, înălţarea spre zonele rarefiate
ale spiritului. Compoziţiile rezultate au coerenţă,
sunt echilibrate, construite cu impecabilă știinţă,
declanșează în sufletul privitorilor o claviatură de
sentimente care‑i tonifică și le trezește interesul pen‑
tru cunoașterea culturii acestui popor”.
Amplul interviu publicat sub titlul „Pentru mine
arta ţesăturilor era mai apropiată de pictura monu‐
mentală” constituie prilejul parcurgerii unei incur‐
siuni impresionante în universul vieţii și activităţii
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atât de bogate a artistului, iar textele critice semnate
de Paul Petrescu, Maria Magdalena Crișan, Valentin
Ciucă și scriitorul Romulus Rusan completează în
chip fericit portretul acestuia, aureolat de rezultate
care fac cinste culturii locale și naţionale, apreciate
de cei mai autorizaţi specialiști români.
Din grupajul de fotografii, atrag atenţia prin va‐
loarea documentară și ineditul lor imaginile de la
vernisajul expoziţiei de la Muzeul de Artă a pictoriţei
Georgeta Arămescu‐Anderson (12 septembrie
1968), cele în care artistul și soţia sa, Angela Toma‐
selli, sunt în compania scriitorilor Ana Blandiana și
Romulus Rusan, cele de la vernisajele expoziţiilor
personale și de la alte manifestări culturale sau care
îl surprind în acţiunile sale de cercetare etnografică
întreprinse în satele judeţului.
Imaginile color incluse în album, provenind din
colecţiile Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, din
redacţia ziarului „Viaţa liberă”, din arhiva autorului,
de la mai mulţi colecţionari din Galaţi, București,
Suceava, Râmnicu Vâlcea, Cluj‐Napoca și Germania
sau aflate la membrii familiei sale sunt reprezenta‐

tive pentru opera pictorului și sunt foarte bine im‐
primate tipografic, reproducând cu fidelitate forma
și cromatica lucrărilor originale. Prin intermediul
lor, iubitorul de frumos are posibilitatea să cunoască
o parte din opera acestuia, să urmărească evoluţia
lui pe drumul atât de spinos al artei.
Realizare editorială și tipografică superioară, al‐
bumul „Eugen Holban” cucerește prin bogăţia
informaţiilor despre acest vrednic slujitor al cerce‐
tării știinţifice și al artei plastice din România,
înţelegând la sfârșitul lecturii de autorul afirmă că
pictorul, membru marcant al Filialei locale a U.A.P.R.,
este „unic prin contribuţia adusă la cercetarea, des‑
coperirea și cunoașterea tezaurului inestimabil al
culturii materiale și spirituale a locuitorilor satelor
din judeţul Galaţi, care, până la el, a fost considerat
ca inexistent”. Un album care dovedește încă odată
constanţa cu care neobositul istoric și critic de artă
Corneliu Stoica urmărește ca și prin astfel de instru‐
mente să promoveze artiștii plastici gălăţeni și
creaţia acestora.
Silvia DUMITRIU
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Lupta cu întunericul: Sufletul sau Mântuirea!
Radu Sergiu RUBA
(Guantanamo, Tracus Arte, București, 2019)
Dacă nu ai ști nimic despre viaţa, destinul și opera
acestui Borges al românilor, Radu Sergiu Ruba, citind
„Guantanamo” te‐ai putea gândi că, printre altele,
dincolo de încărcătura de suspans, thriller, ţesătura
de intrigi ale diverselor servicii secrete sau, dacă
vreţi, de inteligenţă, inventate sau nu de către scrii‐
tor (C.I.A. cu siguranţă există, sic!), cartea ar putea
fi o metaforă a luptei umanităţii cu Întunericul (dacă
vă place, „partea întunecată” din „Războiul stele‐
lor”!), cu ispitele acestuia!
Nu numai pentru că „Guantanamo” începe cu gân‐
durile de sinucidere ale eroinei principale, Medeea
Man (deloc întâmplător prenumele Medeea, spre fi‐
nal se explică trimiterea mitologică: „Singura ei
teamă ţinea de modul evadării din Tomis. Pesemne
că tocmai în dreptul acestui port, nu prea departe
de ţărm, principesa vrăjitoare a Colchidei, Medeea,
fiica tartorei vrăjitoarelor Hecate, reușise să scape
de urmăritori. E adevărat că pentru asta îl tăiase în
bucăţi pe fratele ei mai mic Absirt, iar mădularele i
le risipise pe mare ca urmăritorii, între care tatăl
lor, să se oprească și să le adune din valuri. De la
acest măcel al ei se trăgea numele cetăţii Tomis, cu
rădăcina în verbul grecesc al tăierii. O vrăjitoare, o
hoaţă de comori și o ucigașă de frate era omonima
ei legendară fugită cu Iason și cu lâna de aur și ne‐
capturată. Cele mai grele păcate apăsau sufletul tul‐
bure al prinţesei caucaziene. Avea și ea, Medeea
Man, o rudă de sânge de lichidat: propriul trecut de
care voia neapărat să se despartă, să‐l taie‐n bucăţi
și să‐l arunce pe ape ca pe o duzină de mine pluti‐
toare răspândite între ea și orice hăituitor, văz, auz
ori ochi pineal.”, p.353‐354)
Întunericul este un personaj special în „Guanta‐
namo”, este un motiv aproape imposibil de ocolit,
în general, în opera lui Radu Sergiu Ruba, un întu‐
neric care poate fi „aspru, piperat” (p.229), un întu‐
neric care poate fi ca un medicament, putând fi luat
„pe limbă bob cu bob, sugându‐l ca pe‐o acadea.”
Este, dacă vreţi, apropo de „Demonul confesiunii”,
primul roman al lui Ruba (în „Guantanamo” regăsim
personaje din „Demonul…”), o continuă, eternă con‐
fesiune, o încercare de împărtășire cu întreaga uma‐
nitate a felului său de a exista și deveni: „Căci, în po‐
fida a ceea ce nu înceta Borges să spună, a ceea ce
explica neechivoc Andrei Opal, ea, ca de altfel tot
omul nedeprins cu fenomenul, era convinsă că orbii
trăiesc în tenebre nesparte de nicio minune. Îi credea
chiar fericiţi datorită acestei materii inefabile, întu‐
nericul, când lumina e moartă pe undeva, iar tu îţi

inventezi pas cu pas lumea pe
care o străbaţi. Opal și Despa, cu teoriile lor pe care
le ascultase, înregistrase și reascultase, îi mai des‐
tabilizară convingerile. Dar eticheta sfârși prin a se
impune în detrimentul demonstraţiei lui Borges,
drept care tot un fel de întunecime binefăcătoare
sufla din direcţia orbilor.” (p.230)
Andrei Opal, personajul, este Andrei Cuc din „De‐
monul confesiunii”, din motive diverse își schimbă
numele, el este și un alter ego asumat al scriitorului,
practic în „Guantanamo” el are romanul său paralel
(de fapt este aplicată tehnica contrapunctului, cu
diverse flash‐back‐uri, anii de referinţă, de unde se
repovestesc întâmplări trecute, fiind 2014‐2015),
la un moment dat destinele celor doi, Medeea Man
și Andrei Opal, intersectându‐se, comisarul Medeea
Man, „Comisar al Diviziei de Investigaţii Operative,
în DIO, răspunzătoare de serviciul interceptări, sal‐
vatoare a sute de vieţi omenești” ajungând să‐i as‐
culte telefoanele și să greșească, în virtutea unei
anumite inerţii profesionale, dar și depășindu‐și sar‐
cinile de serviciu, provocând o anchetă care a dat
apă la moară unor abuzuri din partea Serviciului
său, care, din revenita ei sete și iubire de „raţiune și
dreptate” va duce la dezvăluiri în presă care o vor
transforma într‐o „dezertoare, apoi trădătoare, cu
toate serviciile cu certitudine pe urmele ei”…
Evident, orice asemănare cu posibila realitate
este pur întâmplătoare, „DIO era asimilată institu‐
ţiilor cu caracter militar, iar deconspirarea secretului
de serviciu avea aceeași greutate ca trădarea secre‐
tului de stat. Jurase de fapt la angajare că nu va da
în vileag, prin niciun mijloc, nimic din ceea ce are
legătură cu munca ei...”
Ceea ce va urma, și ceea ce surprinde și cuprinde
cartea în bună măsură este această „fugă” a eroinei,
urmare a întâlnirii cu niște oameni providenţiali
(Toate cheiţele misterelor vă lăsăm pe dumneavoas‐
tră să le descoperiţi, noi am dezvăluit doar un pic),
care o vor îndruma spre adăposturi deosebit de pi‐
torești, prilej de aducere aminte a unei mari iubiri
(prin anul 2011), în timpul unui stagiu de pregătire
„sub umbrelă americană”, dar și de explorare, din
nou, a Întunecimilor… și la propriu, și la figurat!
Un întuneric „cât cosmosul” care o înghite la un
moment dat pe Medeea (p.235), un „întuneric din
acela în care adierea luminii nu e cu putinţă nici
măcar ca absenţă a ei”, Poezia, cu plasticitatea ei,
dictând, ca în multe pagini scoţând iarăși la iveală
poetul din Ruba:
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„De jur împrejur, întunecimea i se așezase pe epi‐
dermă îmbrăţișând‐o ca un lichid vag, oricând in‐
flamabil ori preschimbabil în beton. Sau dacă nu, se
putea prăvăli oricând asupra ei cu tot muntele as‐
cuns în materia intangibilă a lipsei luminii. Căci se
afla într‐un fel de păpușă rusească de dimensiuni
geologice: muntele îmbrăţișa hăul întunecat, iar în‐
tunericul hăului conţinea un alt masiv uriaș și im‐
palpabil, dar pretutindeni simţit.” (p. 235)
Dar eroina se va învăţa cu întunericul, când cu
orbii, când cu subteranele (p.262), spre final va da
Libertăţii (Ruba jonglează literar cu categorii filo‐
sofice esenţiale firesc, nu întâmplător a fost prieten
cu Michel Tournier!) o nouă valoare: „Acum, pentru
libertatea sa, era gata să de oricât și oricui. Da, cău‐
tase multă vreme să nu facă altceva decât dreptate,
dar dreptate mai adevărată ca propria libertate nu
putea să existe. Ca să vezi: ajunsese să gândească la
fel ca Papillon!” (p.353)
Un cititor neatent sau prea grăbit, ajungând
aproape de pagina 300, s‐ar întreba la un moment
dat unde este… Guantanamo în această carte! Se știe
ce este acolo… sau ce a fost! Mesajul metaforic, după
cum spuneam și mai sus, ar putea fi faptul că orice
stat ar putea avea un Guantanamo sau se poate
transforma oricând într‐un Guantanamo! Din acest
punct de vedere, cartea este curajoasă, deschizând
delicata problemă a închisorilor secrete din state
partenere S.U.A., romanul fiind, ca și „Demonul…”
unul și politic, de atitudine.
Dacă adăugăm fragmentele dedicate, de pildă,
„Inevitabilei pedofilii” ( „Andrei Opal și‐o făcuse într‐
un fel cu mâna lui: publicase cu un an înainte un vo‐
lum nu prea corpolent de eseuri și evocări cu piese
centrate toate pe experienţa cecităţii. Voise să‐l in‐
tituleze, aulic și academizant, Fenomenologia lumi‐
nii, dar editorul îl sfătuise să‐i dea, pocnitor și mar‐
chetant, numele celui mai lung eseu, și anume
Inevitabila pedofilie. Chiar așa, pedofilie inevitabilă.
Titlul produsese un oarecare zgomot pe piaţă și un
număr mare de uimiri, dar prea puţine comentarii.
Opal, care orbise brusc și misterios la doisprezece
ani, pretindea că nu era în stare să sărute o femeie,
s‐o îmbrăţișeze și nici să facă dragoste cu ea, dacă
nu și‐o reprezenta ca pe o fetiţă din cele văzute de
el până la vârsta luminii lui, ani doisprezece. Explica
el acolo că numai femeile care nu‐i sunt indiferente
sentimental sau erotic preiau chipul puștoaicelor și
că acesta se conturează cu atât mai intens și mai
plin de farmec, cu cât magnetismul partenerei este
mai puternic. Nu se preciza dacă sporul de pasiune
scade vârsta femeilor pe retina interioară, ori dacă
slăbirea sentimentelor le îmbătrânește. Se relata cu
exemple și scene suculente că o doamnă la treizeci
și trei de ani, strânsă în braţe de unul ca Opal, goală
între cearceafuri, se învăluie automat în pelicula de
lumină puberă a vreo unsprezece ani. Nu înseamnă
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că‐n același timp corpul ei se reduce volumetric, că
sânii ei se resorb, dar de unsprezece ani arată chipul
de care autorul se lipește, chiar dacă mâinile sale și
sexul savurează maturitatea deplină a partenerei.”,
p.56), îl putem considera un houellebecqian de o
sinceritate absolută, pentru care adevărul este si‐
nonim cu o anume estetică, unde umorul și satira
au rolul lor (de un haz nebun scena în care o poli‐
trucă nu face diferenţa dintre film și realitate, p.106),
„Guantanamo” fiind o altă dovadă „că orbii deţin din
belșug controlul obiectiv al realităţii din jur.” (p.109)
Desigur, autorul este conștient că sunt unii care
pot nega adevărul „și nimeni nu se va pricepe să‐l
trezească la viaţă”, dar în acest joc de lumină și în‐
tuneric acordă „inerţiei imaginarului” importanţa
cuvenită, el este un platonic pentru care frumuseţea
e lege imuabilă (p.121), moralei din literatură
dându‐i‐se un fel de statut de limbă rongo‐rongo, în
peisajul literar românesc cărţile sale fiind ca un fel
de Insulă a Paștelui (sunt multe trimiteri în carte la
insula din Pacific!) mereu de descoperit ori de re‐
descoperit, un parc dendrologic precum cel din Si‐
meria, cu multe rarităţi ori curiozităţi, cu personaje
statui moai ori oameni demni precum arborii (emo‐
ţionant și omagiul adus rezistenţei anticomuniste
din Munţii Carpaţi!), dezechilibrări (memorabil și
personajul Nela, ori Maxim Avdeev, un ofiţer rus de‐
zertor din Armata a XIV‐a, care avea ce avea cu Ka‐
zahstanul!, Maica Stareţă Teodora sau Ștefan Blaga,
cu al său „testament” cutremurător: „…o să iei un
cuţit zdravăn, vânătoresc și, împreună cu popa Iosif,
îmi vei rade carnea în pârâul ăla curat de lângă mă‐
năstirea făcută de mine, izvor care l‐a hrănit pe fra‐
tele meu și care va hrăni prin mine și peștișorii de
mai la vale. În multe războaie au fost răzuiţi soldaţii
de carnea‐n destrămare ca să li se păstreze măcar
osemintele. Adunaţi oasele și le puneţi lângă ale lui
Iustin, Gheorghe și Traian.”, p.297)…
Bref, Servicii secrete românești și C.I.A., agenţi și
agente la fel de secrete, teroriști, ziariști, o mănăstire
misterioasă, poate sau nu o închisoare secretă de
pe teritoriul României, intrigi, corupţie fără corupţie,
corupţie doar de dragul exercitării Puterii, greșeli,
omagiu, repet, adus rezistenţei anticomuniste din
munţii Carpaţi, povești de iubire care dovedesc a fi
mai mult decât atât, poezie, dar și meditaţie asupra
omului contemporan, mereu în lupta cu Întunericul,
toate acestea se pot regăsi în „Guantanamo”!
Titlu care va deveni o metaforă a ispitei totalita‐
riste în democraţie, o ispită a bunăstării care, ca în‐
totdeauna, de la Faust încoace, ca să nu ne ducem
cu gândul tocmai la des prezentul în carte Iisus Hris‐
tos, ne propune un târg: sufletul sau… mântuirea!
Peripeţiile agentei secrete Medeea Man vă vor
ţine trează atenţia, finalul fiind deschis tuturor in‐
terpretărilor posibile!
a.g.secară
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Ștefana nu poate pronunţa litera „f”
de Irene POSTOLACHE
Fetiţa care nu putea să pronunţe litera „f” a în‐
ceput să meargă la școală. Până atunci, nimeni nu‐i
spusese că felul în care vorbește e caraghios. Nici
mama, nici tata. În clasă, la prima oră, doamna
învăţătoare a întrebat‐o:
‐Cum te numești, draga mea?
‐Stetana! a răspuns curajoasă fetiţa care nu putea
să‐l pronunţe pe „f”.
‐A, vrei să spui, Ștefana! a corectat‐o doamna
învăţătoare.
Fetiţa s‐a simţit stânjenită, pentru că i‐a văzut
râzând pe copiii din jur și a înţeles că râd de ea.
Își dorea să se transforme într‐o furnică, pentru
că să se poată ascunde într‐o crăpătură din podea
și să stea acolo până când faţa ei nu va mai fi atât de
roșie. S‐a făcut mică de tot în bancă, atât de mică în‐
cât simţea mirosul mărului din gentuţă și nu a mai
scos niciun cuvânt toată ora. Nici atunci când
doamna a pus întrebări despre vacanţă, cu toate că
știa răspunsul. Nici când a rugat‐o să recite o poezie,
cu toate că știa să recite câteva. Nu i‐a spus nici mă‐
car că știe să citească.
Abia atunci când a fost așezată în bancă cu un
băiat, cu Radu, Ștefana a spus:
‐Doamna învăţătoare, aș vrea să stau cu o tetiţă!
‐Poftim? a întrebat învăţătoarea.
Nu înţelesese ce a spus fetiţa care nu putea să‐l
pronunţe pe „f”.
‐Tetiţă, tetiţă! Ha, ha! Ce caraghios vorbește! râ‐
deau colegii în hohote.
‐Copii, potoliţi‐vă! Nu este frumos să râdem de
greșeala altuia! s‐a supărat doamna învăţătoare.
Ștefana va învăţa în curând să pronunţe corect.
I‐a zâmbit Ștefanei, dar ea nu a știut asta. Pentru
că nu a mai ridicat capul din pământ până când nu
s‐au terminat orele. Nici măcar în pauză, atunci când
un băiat voinic, cu pistrui, i‐a bătut cu palma în masă.
‐Tetiţo! Ce faci, tetiţo?
Imediat după ce s‐a sfârșit ultima oră, Ștefana a
ieșit pe ușa școlii și s‐a aruncat plângând în braţele
mamei care o aștepta deja.
‐Mami! Mami, nu‐mi place la școală! Nu vreau să
mai vin niciodată aici!
‐Ce s‐a întâmplat, iubita mea?
‐Copiii au râs de mine. Eu de ce nu vorbesc așa
ca ei?
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‐Draga mea, cu toţii suntem
diferiţi! Când vei mai crește, vei vorbi la fel ca ei.
‐Dar eu vreau să vorbesc corect acum! s‐a supărat
Ștefana.
Tot drumul spre casă, fetiţa nu a mai scos nici un
cuvânt.
Acasă, a intrat ca o furtună în camera ei. Nu a
aruncat nicio privire spre Toe, cel mai bun prieten.
Jucăria, un pitic cu obraji rotunzi și roșii, nu s‐a su‐
părat. A așteptat zâmbitor, ca întotdeauna, cu barba
albă căzând peste pantalonii kaki, cu căciula al cărui
moţ de plastic roz îl rosese Ștefana când era mică
de tot. Cu toate că ţinea drept în sus degetul de la
mâna dreaptă, puţin acuzator, Toe era un foarte bun
prieten. El nu a certat‐o niciodată pe Ștefana! Dar
nici nu i‐a atras atenţia că nu vorbește corect, s‐a
gândit fetiţa.
‐Dacă erai prieten adevărat, trebuia să‐mi spui
că nu pronunţ bine literele! a spus Ștefana îmbuf‐
nată. Doar m‐ai auzit citind de atâtea ori!
‐Îmi pare rău! Am crezut că știi, a răspuns piticul
de plastic.
‐Azi au râs copiii de mine la școală, a șoptit
Ștefana. Nu mai merg niciodată la școală!
‐Crezi că vei rezolva ceva? a întrebat Toe.
‐Lasă‐mă în pace! Nu mai vorbesc cu tine! a rostit
Ștefana, printre lacrimi.
‐Cu cine te cerţi? a întrebat mirată mama, care
tocmai intrase pe ușă.
Ștefana și‐a fixat privirea pe vârful pantofului și
l‐a ascuns pe Toe la spate.
‐Hai, Ștefana! A venit timpul să ne ocupăm de
acea faimoasă literă „f”, a spus mami, așezându‐se
pe scaun, în faţa Ștefanei. Depinde doar de tine să
pronunţi corect. Sunt sigură că vei reuși. Vrei?
‐Da! a răspuns fetiţa, curioasă, ștergându‐și lacrimile.
‐Bineee... Hai să începem cu ceva ușor! Repetă
după mine: foc.
‐Toc! a răspuns Ștefana. Vezi că nu pot?
‐Ai răbdare! a rostit mama, calmă, arătându‐i cum
să rotunjească gura ca să pronunţe corect. Uite, ne
vom juca așa jumătate de oră, iar când vom termina,
va fi mult mai bine. Hai, acum spune: fugă.
‐Tugă! a repetat Ștefana cu jumătate de gură.
‐Fugă! a auzit fetiţa cum îi șoptea Toe, piticul în‐
ghesuit la spate.
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‐E ca și cum ai imita vântul, a spus mama.
Fiuuuuu... Sau așa cum sufli în lumânarea de pe tor‐
tul de ziua ta.
‐Tiuuuu... a încercat timidă Ștefana.
‐E aproape bine. Spune: o fetiţă cu fundiţă.
‐O tetiţă cu tundiţă... a spus repede Ștefana, apoi
a strâns din buze cu ciudă, încrucișându‐și braţele
pe piept.
‐Nu așa, ai răbdare, fă cum te‐am învăţat! a mân‐
gâiat‐o mama.
‐O fetiţă cu fundiţă, i‐a șoptit piticul Toe.
‐Pot eu! a spus Ștefana. Apoi a rostit rar, amin‐
tindu‐și să sufle: o feuuuutiţă cu fiuuundiţă...
‐Bravooo! a bătut din palme, bucuroasă, mama.
Vei reuși!
Ștefana s‐a culcat abia după ce a rostit toate cu‐
vintele cunoscute care începeau cu litera f. De multe
ori, Toe, așezat lângă ea pe pernă, voia să o ajute,
dar fetiţa nu i‐a dat voie.
A doua zi, la școală, Radu i‐a adus un dar. Colegul
ei de bancă îi scrisese o listă întreagă de cuvinte pe
care Ștefana să evite să le pronunţe. „Cred că a mun‐
cit foarte mult să scrie lista, sunt o grămadă de cu‐

vinte aici”, s‐a gândit Ștefana, mulţumindu‐i pentru
fapta cea bună. „Vreau ca Radu să fie prietenul meu
pentru toată viaţa!” s‐a gândit ea.
Apoi a acceptat atunci când doamna învăţătoare
i‐a cerut să citească din carte.
‐Ana are mere, a citit rar Ștefana. Ene are cărţi.
Aura e mare.
Era foarte fericită pentru că a citit corect. Dar
era și mai fericită pentru că nu a întâlnit nici un cu‐
vânt cu „f” și nu au râs copiii de ea.
Însă, în pauză, băiatul răutăcios cu pistrui a în‐
ceput să o strige, strâmbându‐se:
‐Tetiţo! Hei, tetiţo! Nu vreau să mă joc cu tine!
‐Ba eu sunt fetiţă! a strigat supărată Ștefana.
S‐a așezat în banca ei. Băiatul cel rău a privit‐o
mirat, apoi a plecat. Fetiţa care nu putea să‐l spună
pe „f” nu mai putea de fericire! Reușise! Dacă ar fi
strigat în gura mare, i‐ar fi surzit pe toţi! Bravooo!
I‐au dat lacrimile de fericire, dar s‐a prefăcut că a
scăpat creionul pe jos, ca să și le șteargă pe furiș
sub bancă. Ștefana abia aștepta să plece acasă. Tre‐
buie să‐i mulţumească mămicii! Apoi, o să‐i poves‐
tească ce frumos e la școală.
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Când spiritul Crăciunului este furat de un alt fel de Grinch
Crăciunul care mi‑a schimbat viața, Ed. PIM, Iași, 2019, de Daniela Gumann
Cunoscută mai mult ca poetă, despre poezia dom‐
niei sale scriind și subsemnatul, mai de mult, sub
pseudonimul Francisc Alvoronei, în ultimul timp și‐
a îndemnat condeiul către exerciţii prozaice ori dra‐
maturgice, rezultatele fiind cărţi remarcabile,
printre care, astăzi, semnalăm romanul Cră‑
ciunul care mi‑a schimbat viaţa, care se
adaugă unui adevărat val de literatură care
a surprins un fenomen care va intra în istorie
sau sub denumirea de Marea Emigraţie ro‐
mânească de după căderea comunismului
sau Depopularea României dintre secolele
XX și XXI. Numai la Galaţi, de pildă, au apărut
două romane cu același titlu, „Emigranţii”,
cu autori diferiţi, Costel Crângan și Vasile V.
Popa, Dora Alina Romanescu, la Mangalia, a
lansat „Emigrantele”, relativ recent. Desigur, se poate
spune că avem chiar o tradiţie, începând cu Panait
Istrati. Cărţi ale unor contemporani precum Cătălin
Dorian Florescu, Marin Mălaicu Hondrari, cu „Apro‐
pierea”, recent ecranizat ca „Parking”, Mihai Buzea,
ultimul cu titluri precum „Gastarbeiter” sau „Recru‐
torii”, și atâţia alţii, tratează subiectul în diverse mo‐
duri…
Daniela Gumann este, cel puţin aici, stilistic vor‐
bind, conservatoare: preferă să fie o naratoare
onestă, fără a experimenta, lăsându‐se influenţată,
în ultimă instanţă, doar de ritmicitatea și dinamica
scenaristicii, aspect sesizat și de postfaţatorul cărţii,
Sterian Vicol, care compară direct cartea cu un film,
schematismul aproximativ fiind învins de vitalism
și umor, scena cererii în căsătorie fiind demnă de o
Sophia Loren și Marcello Mastroianni în zile mari: o
scenă cu bis, un bis necesar, deoarece altfel ne‐am fi
aflat în vecinătatea unor „Iubiri caraghioase” kun‐
deriene!
Un reputat medic doctor italian, Francesco Vasca,
o cere în căsătorie pe Carmen, eroina naratoare,
după câţiva ani buni în care sufletele lor s‐au tot
studiat, s‐au cunoscut mai bine, la o a doua tinereţe,
dacă nu chiar spre a treia domnul respectiv! Eroina
fusese dezamăgită crunt (începutul cărţii este o ade‐
vărată lecţie de suspans... psihologic: totul pare, într‐
o seară de Crăciun, de unde și titlul cărţii, perfect; o
familie românească din Iași, o familie de „afaceriști”,
cu o fată gata să intre în febra bacalaureatului, nu
chiar precum în filmul lui Cristian Mungiu!, împo‐
dobește bradul, se pregătesc cadourile, deloc co‐
mune sau ieftine, dar totul se termină cu o declaraţie
de... divorţ din partea soţului Robert Vasiliu!), în‐
cearcă să se adune și să dea cu adevărat o lecţie de
demnitate și onoare, iar toate astrele par să se ali‐
nieze pentru aceasta!
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Carmen este gata să o ia de la zero, într‐o lume
nouă, oricare ar fi ea! Se nimerește să fie Italia, unde
pleacă imediat ce se poate, ca badantă sau asistentă!
Prezentarea acestui roman tulburător ar fi putut
începe cu un fragment de la pagina 169, când
are loc un dialog între Angela, fata lui Carmen,
care tocmai trebuie să se mărite, și Carmen,
care se întoarce după mult timp în România,
fata observând că Francesco este îndrăgostit
de mama sa, că el ar putea fi premiul ei pen‐
tru toate suferinţele prin care a făcut‐o fostul
soţ să treacă, Carmen tocmai spunându‐i că
încă nu i‐a dat nici un răspuns la acea cerere
în căsătorie:
„Știi tu prin ce am trecut eu până am ajuns
aici? Știi tu cât am suferit? Și depresia, care
nu este o boală ce trebuie tratată, este sufletul zdro‐
bit ce trebuie ascultat! Sufletul în lumea temporară
a corpului! Am suferit o luptă interioară a sufletului
cu iluzia exterioară a realităţii. Și când cunoașterea
interioară pune la îndoială realitatea exterioară, ni‐
mic nu pare să mai aibă sens. Locul de muncă, sursa
de bani, faima, soţul și fiica, întreaga structură so‐
cială deveniseră pentru mine un punct de referinţă
tulbure de la care sinele meu interior nu mai putea
găsi un sens semnificativ de identitate. Îmi era frică
de mine și pentru mine, când mă gândeam, că voi fi
nevoită să răspund la întrebarea Cine sunt? Între‐
barea perenă revenea mai puternică decât oricând.”
Portretul sau auto‐portretul eroinei, așa cum re‐
zultă el, înainte și după declanșarea crizei, este me‐
morabil: „Carmen, o femeie între două vârste, ele‐
gantă și în același timp impunătoare. Era o femeie
cu principii înalte, o mamă bună și o soţie răbdă‐
toare, însă blândeţea ei era ca ceva impus și nu se
ridica, niciodată, până la înălţimea căldurii sufletești.
Se simţea în ea o aforţare și zâmbetul ei era un zâm‐
bet oficial, mai mult necesar decât natural. (...) Avea
ochii negri migdalaţi, umbriţi de niște sprâncene
precum cerneala și părul ngru care se remarcau prin
contrast cu pielea albă. Avea o voce caldă și cu
modulaţii admirabile, pronunţa cuvintele scurt,
demn și ferm.” (p.11) Și pagina 69, când hotărăște
să dispară „definitiv” (un fel de a spune!): „E clar că
eu nu mai pot sta în acest oraș, unde toţi mă știu că
sunt soţia lui Robert Vasiliu. Aș fi fost nevoită să le
povestesc tuturor că eu sunt o pierzătoare. Mă voi
degrada, pentru că nu voi mai putea avea același ni‐
vel de viaţă i nu‐mi voi mai putea permite anumite
lucruri cu care s‐au obișnuit oamenii să mă vadă.
Nu, cu siguranţă, nu sunt pregătită să mă ofliesc și
să mă umilesc în ochii lumii, când eu am fost mereu
o mare doamnă.”
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Această Madame Bovary anti‐...bovarică ne va
prezenta „lupta” ei cu propriul suflet, mai ales, re‐
cucerindu‐și o lume a ei (poate melodia ideilor ne‐
gre, a lui Bernard Lavillers și a Catherinei Ringer i
se potrivește de minune!), și mai ales imaginea, dar
și realitatea unei femei puternice, „o mare doamnă”,
învingând fragilitatea sentimentelor, dezvăluind și
fragilitatea oricăror familii unde lupta împotriva is‐
pitelor nu este continuă!
Daniela Gumann, având experienţa atâtor vieţi
de care s‐a îngrijit mai mult sau mai puţin, a știut să
selecteze tot ce era mai important pentru credibili‐
tatea personajelor, scenografia având și ea
importanţa ei pentru crearea atmosferei: Iașul etern,
cu accente pe viaţa din Bucium și cartierul Alexan‐
dru cel Bun, eterna Romă, capitala Italiei, atât prin
ruinele sale, dar și prin ceea s‐a păstrat la verticală,
un castel romantic (care va deveni azil pentru bă‐
trâni!)!
Iluminarea, cu definiţia simplă a lui Buddha,
„sfârșitul suferinţei” (p.84), vine pentru eroină prin
acceptarea noii condiţii, deloc înjositoare când
investești în ea ceea ce ne face pe toţi oameni... mari:
empatie, spirit de sacrificiu, la urma urmelor, pune‐
rea în pielea Celuilalt, celălalt care poate fi infern
doar dacă în relaţie nu există Iubirea aproapelui!
Relaţiile pe care le leagă cu bolnavele pe care le
îngrijește sunt dovada faptului că orice Cenușăreasă,
dacă nu cedează Răului, este purtătoarea și păzitoa‐
rea scânteielor din jarul care binecuvântează orice
cenușă!
Cartea are două părţi „în clar”, „Crăciunul. Înce‐
putul sfârșitului” și „Punct și de la capăt”, dar mai
există încă una, care începe cu nunta fetei, fiind și
partea în care Doamna Carmen se întoarce și în Ro‐
mânia, unde, după aproximativ trei ani, are tăria de
a‐i înfrunta pe cei care îi furaseră viaţa, dar și arătâ‐
duindu‐i, indirect, tot ceea ce era doar aparenţă în
acea viaţă.
Într‐un fel, faustic, soţul și amanta lui fuseseră,
mefistotelic, în rolul celui care, deși făcuse rău, fă‐
cuse aceasta înspre mai binele... victimei.
Ca și în romanul Corinei Sabău, „Se auzeau gre‐
ierii”, se creează niște relaţii speciale, literar vorbind,
între generaţii diferite de femei, bunică‐mamă‐fiică,
reliefându‐se subtila continuitate sufletească, pagini
emoţionante fiind despre relaţia lui Carmen cu spi‐
ritul mamei sale, care pare să o îndrume din lumea
umbrelor, relaţia cu fiica evoluând, până la urmă,
frumos!
Oarecum, este un roman... dantesc, fiind purtaţi
însă și printr‐un fals paradis, la început: urmează
infernul, purgatoriul și se prefigurează paradisul
real. Pinii Romei, ca în celebrul poem simfonic al lui
Ottorino Respighi, au rolul lor, „întunecaţi pe dealu‐
rile de la răsărit”, p.119, ca și Fericirea, cu toate
măștile ei (aproape veneţiene), fericirea pe care o
poţi încerca, totuși, mai ales în relaţiile cu ceilalţi
oameni: întâlnirea providenţială, ca între femei pu‐

ternice, de la fosta profesoară de chimie, care îi era
ca o mamă, imediat după ce este anunţată că va avea
ca dar de... divorţ o altă casă (un cadou aprope otră‐
vit, aproape... uman din partea celui care jurase să
fie soţ până la moarte, la bine și la rău!), acea întâl‐
nire conţinea în sine sâmburele fericirii despre care
se discută cu un șofer de taxi (p.36):
„Asta înseamnă că am muncit mult înainte, ca să
pot avea toate acestea, domnule. Dacă vreţi, totuși,
să auziţi de la mine definiţia fericirii, iată cum o văd
eu: Fericirea poate fi atunci când soţul îţi spune o
vorbă bună în momentele în care simţi că nu mai
poţi schiţa nici măcar un zâmbet. Fericirea este
atunci când îţi vezi familia adunată laolaltă, poves‐
tind lucruri de care îţi aduci aminte cu drag. Fericirea
este momentul acela când realizezi ceva pentru care
ai muncit atât de mult și te poţi bucura de el. Ferici‐
rea este atunci când el îţi șoptește încet la ureche că
ești frumoasă, chiar dacă nu te vezi așa. Fericirea
este atunci când ești iubit de copilul pe care l‐ai
crescut mare. Fericirea este atunci când poţi să ai
încredere cel puţin în familia ta. Așa văd eu fericirea,
iar în acest moment realizez că eu nu sunt fericită.
Nim,eni nu poate defini fericirea. Pentru fiecare în‐
seamnă altceva. Poate asta o face atât de specială.
Vedeţi?! Pentru dumneavoastră fericirea înseamnă
să ai, pentru mine, fericirea înseamnă să fiu!”
Dar femeia tocmai aflase că fusese... concediată
din... slujba de soţie! Și se exprima ca o discipolă a
lui Gabriel Marcel, cel care a scris „A fi sau a avea”.
Desigur, romanul Danielei Gumann poate fi o pre‐
gătire pentru o continuare, un roman... metafizic
(Gabriel Marcel a mai scris și un „Jurnal metafizic”,
„A fi și a avea” este oarecum parte din el sau conti‐
nuare; găsim acolo sintagma „Metafizica – exorci‐
zare a disperării”), care ar putea avea ca moto cu‐
vintele aceluiași Gabriel Marcel: „Gândirea se
întoarce către Celălalt, ea este dorinţă de Celălalt.
Toată problema este de a ști dacă acest Celălalt este
Fiinţa.”
Cert este că romanul „Crăciunul care mi‐a schim‐
bat viaţa” are partea sa de filosofie, de parte
sapienţială, dar și de rătăcire, de amor nebunesc,
de dorinţă înăbușită care erupe, amestecul de tăgă‐
duire, auto‐amăgire și de refuz al unei posibile (alte)
fericiri construind un personaj feminin cu adevărat
memorabil, conservator prin educaţie, dar gata să
înalţe drapelul unei revoluţii personale pe baricadele
ridicate pe dărâmăturile unor iluzii, care pot fi ale
unei anume intimităţi, dar și cele ale unei Europe
care se străduiește de veacuri să‐și recapete un suflet
căreia Renașterea i‐a recunoscut măreţia, dar pe
care l‐a pierdut când s‐a aplecat să scrie în nisip Li‐
bertate, Egalitate, Fraternitate!
O Europă (politică) care are nevoie, de fapt, de
noi muncitori și de noi iluzii, ca să nu ne amintim
de ceea ce spunea Petre Ţuţea despre libertate, ega‐
litate și fraternitate...
Adi‑George Secară
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Un fel de prefaţă la un volum de poezie
Am primit prin poșta clasică un plic expediat de Vasile Sevastre, poet tecucean, membru al Filialei Bacău a
USR, plic adăpostind un manuscris (chiar scris de mână, cu toc și cerneală), intitulat „La un pas de fericirea
veșnică”.
Primele versuri care mi‐au atras atenţia au fost. dacă îţi dorești viaţă veșnică,/ Întâlnește‐te Duminica/ Cu
Maica Domnului la biserică/ și o vei avea...
De la bun început cred, de asemenea, că volumul în manuscris stă sub semnul unor simboluri și leitmotive,
ce‐l singularizează. Aș spune că volumul, așteptând tiparul, este, de fapt, un singur poem, rupt direct, cu
înălţimile și scăderile sale, din Fiinţa Poetului.
În cuvinte simple, poetul își revendică drumul și dorul către izvoarele natale, unde corodenii (consătenii
poetului) ascultă lumina, toţi având un glas/mesaj clar de dragoste pentru părinţi și pentru sfinţii ocrotitori,
findcă cuvintele sunt îngeri ai Domnului, spune poetul.
Prin conţinutul poetic din acest volum, cititorii avizaţi, și nu numai, vor afla ceva anume despre ritmul res‐
piraţiei satului natal sub bătaia miriadelor de stele... Manuscrisul este dedicat unei doamne, pe numele ei, Dr.
Florentina Floarea, plecată în albăstreala cerului deschis, dar și unor confraţi plecaţi în ţara umbrelor. „Îmi
este dor de poetul Valeriu Salcie, un poet cu suflet de cer” scrie undeva Ghican. Alteori, poetul se află într‐o
cumpănă, invocând viaţa, iubirea și moartea: „Ce să mai cred, când nimic nu mai cred”, cititorul fiind astfel
orientat să guste din darul mântuirii, întorcându‐se cu drag la casa părintească. În multe peozii, purtând titluri
frumoase, există mărturisiri ale sinelui precum: „Mă simt excelent numai în preajma iluziilor mele”. Într‐un
poem intitulat Covid‐19, poetul, atent la durerile lumii, scrie parcă cu peniţa muiată în rănile sale: „Străzi
pustii, moartea se plimbă în frac/ Mi‐e teamă să‐mi sărut copiii”. O pagină lirică, antologică prin simplitate
(precum la Grigore Vieru), exprimând sentimentul suprem al iubirii dar și ca expresie, este „Târziu” pe care o
citez întreagă: „E‐atât de târziu, mamă/ încât o stea a lăcrimat de dorul întâlnirii cu viaţa:/ dar gardurile sunt
rupte, câinii bătrâni/ și fetele acelea care mă iubeau/ au îmbătrânit toate... E‐atât de târziu, mamă, încât steaua
aceea dăruită de Dumnezeu/ pentru a veșnici cu ea/ s‐a‐ndepărtat atât de mult de mine/ încât niciuna din
Constelaţiile Tale, mamă, nu‐i mai cunoaște adresa”.
Lunecarea poetului în apele învolburate ale creaţiei și credinţei înseamnă, de cele mai multe ori, o adevărată
izbândă. Această izbândă poetică bazându‐se în plan poetic printr‐o bogată imaginaţie și limbaj simplu, rein‐
ventat de cretor. Citez câteva versuri/aforisme (amintesc faptul că Ghican este și un cunoscut semnatar de afo‐
risme): „Nu vedeţi că până și grădina din palma femeii/ urlă de sete? Voi, sfinţilor, care ţineţi pământul pe
palme,/ ajutaţi‐l să plătească ușor: Dumnezeu nu și‐a rămas niciodată dator” și multe altele.
În general cel care este invitat să scrie un Cuvânt înainte la o Carte, scoate în relief meritul autorului,
calităţile operei sale, mesajul ei emoţional. În manuscrisul de faţă, autorul se lasă uneori furat de rimă,
versificând, versificând... Există, am spus‐o și cu altă ocazie, o anume diferenţă și deferenţă între poezie‐poezie
și versul‐vers. Poezia este o fiinţă întreagă ca orice fiinţă vie, versul este numai o parte din Ea. Am scris versuri,
spune poetul versificator (nu‐i cazul lui Ghican), care nu‐i Fiinţa Poeziei sau Poezia Fiinţei. Este adevărat și mi‐
raculos totodată că Poetul este o carte deschisă cum scrie Vasile Sevastre într‐o pagină. Așa este, dar nu întot‐
deauna paginile unei cărţi reunesc versuri și poezii bune ca să nu zic excelente.
Volumul prietenului meu (ne știm de peste o jumătate de veac), doamne, ce tineri eram și visători! Mă mân‐
dresc fiindcă am un prieten statornic și un poet veritabil.
Sterian Vicol
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Festivalul „Grigore Hagiu” a ajuns la a XXIX‑a ediţie
Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”,
ediţia a 29‐a, eveniment organizat de Societatea
Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, revista lite‐
rară Porto Franco a Uniunii Scriitorilor și Re‐
prezentanţa Galaţi/Tecuci/Brăila a Filialei IAȘI a
Uniunii Scriitorilor din Ramânia în colaborare cu
Primăria orașului Târgu Bujor, Biblioteca Oră‐
șenească „Grigore Hagiu” și Scoala Gimnazială „Gri‐

gore Hagiu” a avut loc, în anul acesta, pe data de 25
septembrie. În ciuda unor împrejurări nefavorabile
sărbătoarea a reușit să se menţină la cote înalte da‐
torită prestaţiei scriitorilor invitaţi și a doamnei Ro‐
dica Iacomi Tighici – un adevărat reper spiritual/
cultural al orașului. Iată și câteva mostre fotografice
înregistrate cu această ocazie de Ștefan Andronache.
Porto Franco

Societatea Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi și Reprezentanţa Galaţi/Te‐
cuci/Brăila a Filialei IAȘI a Uniunii Scriitorilor din Ramânia au luat la cunoștinţă cu
tristeţe de plecarea grăbită dintre noi a cărturarului, ziaristului și scriitorului Radu
Macovei. Dumnezeu să‐l odihnească!
Sterian Vicol, președintele Societăţii Scriitorilor „Costache Negri”
și al Reprezentanţei Galaţi/Tecuci/Brăila a Filialei IAȘI
a Uniunii Scriitorilor din România
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• Am întâlnit/citit în mai multe reviste literare
cronici (între ghilimele), în care autorii, unii anonimi,
supraevaluează poezia și autorul într‐un mod deș‐
ănţat, poetul, săracul, neavând, într‐un fel, nicio vină.
lată câteva mostre: „Conf. univ. dr. Coriolan Păunescu
(univ. Danubius Galaţi), este scriitorul‐total, autorul
a 28 de volume de poezie (...) câteva în variantă bi‐
lingvă (română‐franceză, iar cel de faţă română‐
rusă), proză (reportaj și proză scurtă), ca o sara‐
bandă năvalnică, de nestăpânit, și o tehnică literară
de impact emoţional, plină de prospeţime și acuitate
sentimental‐umană.
„Eterna mirare”, mai scrie criticul Dumitru An‐
ghel, un volum de versuri bilingv român‐rus, proce‐
sat liric într‐un amalgam sentimental, de sorginte
românească, direcţionat printr‐o sugestie admirativă
spre marea literatură rusă a doi mari scriitori, Lev
Tolstoi și Esenin (Cu această frază grandioasă în‐
cheie așa‐zisa cronică, scribul amintit).
Un alt cronicar ocazional scrie despre „Eterna
mirare” și despre semnatarul ei, Coriolan Păunescu,
tot într‐o revistă de provincie, următoarele: Coriolan
Păunescu este un poet de talent rarisim, ce și‐a câș‐
tigat, pentru eternitate, un loc special în galeria „ma‐
rilor” poeţi români și nu numai (a semnat Conf. univ.
dr. Alina Beatrice Oneca). Despre poetul nostru (re‐
pet, n‐are nicio vină) au mai scris cronici (spune
același D.A.), între alţii, Boris Crăciun, Gruia Novac,
Livia Ciupercă, Ilie Zanfir, Constantin Marinescu, Ce‐
zarina Adamescu, Ghiţă Nazare, Dumitru Anghel,
niște anonimi în critica literară românească. îmi cer
scuze și închei rândurile (de altfel colegiale), cu o
propoziţie și o frază care într‐adevăr ne amintesc
de eterna mirare româno‐rusă: „Eterna mirare” a
poetului Coriolan Păunescu o simţim ca pe a noastră.
Ce‐și mai poate dori mai mult un poet al cărui nume

S

a devenit renume.” (Petru Andrei). ce mai, încă un
candidat pentru Nobel. (Redacţia P.‐F.)
• DIN NOU, în revista lunară „Dunărea de Jos”,
care apare sub egida Consiliului Judeţului Galaţi, a
Centrului Cultural Dunărea de Jos, (în nr. 220, de
pildă), fostul președinte al Consiliului Judeţului, dl.
Nicolae Bacalbașa, actual deputat psd (cunoscut ca
un recalcitrant notoriu în parlament și pe stradă,
pedepsit chiar de conducerea partidului său), ocupă
din nou pagini, spuneam, în revista de doar 40 de
pagini, împreună cu fratele său (geamăn), Gheorghe
Bacalbașa. Despre ce scrie nu analizăm noi aici (lipsa
de spaţiu), dar, moralmente personajul abuzează
din plin de poziţia sa, de tupeul său inconfundabil.
În alte numere s‐a dedat chiar la... poezie, iar în
altele a semnat el, N.B., texte alături de Neagu Dju‐
vara, Gheorghe Buzatu și alţi mari istorici români.
Nu cumva, d‐le n.b. conduci din umbră „Dunărea de
Jos”? Scriitorii gălăţeni, poeţi și prozatori, care sunt
destui și valoroși, vor să știe! Revista apare cu bani
publici, d‐lor! (STV)
• ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS?
Cine știe, să răspundă. TOŢI ȘTIM ȘI NIMENI NU
ȘTIE?
• Cine a fost Răzvan AngheIuţă, de Complexul de
Știinţele Naturii ‐ Grădina Botanică din Galaţi îi
poartă numele?
• Cine a fost prof. Ioan Manole, că Cinematograful
de la Casa de Cultură a Sindicatelor îi poartă nu‐
mele?
Așteptăm, totuși, răspunsul Dumneavoastră, sti‐
maţi edili și politicieni dar și al DVS, ziariști și oa‐
meni de cultură gălăţeni și nu numai.
Ar fi o răspundere morală și de bun simţ, nu cre‐
deţi? (STV)

Complexului Muzeal de Știinţele Naturii
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Sculptorul gălăţean Relu Angheluţă a încetat din viaţă
După pictorul Gheorghe Mihai‐Coron, decedat la
10 iunie a.c., un alt membru al Filialei Galaţi a Uniunii
Artiștilor Plastici din România a încetat din viaţă în
ziua de 21 iulie: sculptorul Relu Angheluţă.
Artistul s‐a născut la 6 iulie 1956 în comuna Bu‐
ciumeni, judeţul Galaţi. A absolvit Școala de Arte
din Galaţi, unde a studiat cu profesorii Gheorghe
Andreescu și Alexandru Pamfil, precum și Uni‐
versitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea
de Arte Plastice, Decorative și Design (2012).
De‐a lungul anilor și‐a organizat mai multe
expoziţii personale la Galaţi (1994, 1995,1986,
1988, 1991, 1996, 2004, 2011, 2013, 2014,
2016), Tecuci (1996, 2011), Brăila (2008) și a
participat la numeroase expoziţii colective de la Ga‐
laţi (1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 2010, 2012),
Tecuci (2007); Focșani (2010), Padova, Italia (1997),
Târgoviște (2010); Buzău (2010, 2012); Bacău‐Chi‐
șinău (2000, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018,
2019), Bârlad (2000), Pitești (1995, 1996, 1997),
Brăila (1996, 2012, 2013, 2020) etc. A fost onorat
cu distincţii precum: Premiul I pentru sculptură, Pi‐
tești (1997); Premiul special pentru sculptură, Brăila
(1996); Laureat al Festivalului Naţional București
(1983, 1985, 1987); Laureat al Festivalului Naţional
Studenţesc (1983, 1985, 1987); Premiul de
Excelenţă al Filialei Galaţi a U. A. P. R. (2018). A rea‐
lizat următoarele lucrări de artă monumentală:
Troiţă (lemn de stejar), ICMRS Galaţi (1996); Troiţă
(lemn de stejar),Ţigănești, Galaţi (1997); Troiţă
(lemn stratificat), Foltești, Galaţi (1998); Busturile
scriitoarei Natalia Negru și ale lui Constantin Ifrim
și Dimitrie Negru (piatră artificială), Buciumeni, Ga‐
laţi (1992); „Iisus” (marmură de Carrara), „Izvorul
vieţii” (fântână, calcar), „Fecioara Maria” (marmură
de Carrara) și „Padre Pio” (relief, travertin), Roma,
Italia (2006), „Martiri” (lemn, Ianca, judeţul Brăila);

„Sistem”, „Dinamica sufletului” (metal), Facultatea
de Inginerie a Universităţii „Dunărea de Jos”; „Re‐
naștere” (metal, Colecţia Cătălin Fetecău, Galaţi,
2013). Numele său este inclus în cele două volume
monumentale ale istoricului și criticului de artă Va‐
lentin Ciucă („Un secol de arte frumoase în
Moldova”, Editura Art XXI, Iași, 2009 și „Dic‐
ţionarul ilustrat al artelor frumoase din Mol‐
dova 1800‐2010”, Editura Art XXI, Iași, 2011),
precum și în cele două ediţii ale „Dicţionarului
artiștilor plastici gălăţeni” al subsemnatului
(ediţia I, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Editura
„Terra” Focșani, 2007; ediţia a II‐a revizuită și
întregită, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2013).
Creaţia lui Relu Angheluţă este rodul unei pasiuni
deosebite pentru sculptură, a muncii unui artist
care‐și pune probleme de compoziţie și de limbaj,
de ordonare armonioasă a formelor și volumelor în
spaţiu, investindu‐și lucrările cu sensuri și semnifi‐
caţii majore ale problematicii omului. Dacă la înce‐
puturile activităţii sale s‐a oprit mai ales la genul
portretului bazat pe un modelaj clasic, mai apoi re‐
curge la stilizare și simplificare, abordează nudul
feminin și compoziţia cu conotaţii simbolice. Utili‐
zează în egală măsură bronzul, duraluminiul, mar‐
mura, piatra, lemnul, căutând să le înţeleagă și să le
valorifice cât mai bine specificitatea fiecărui mate‐
rial, calităţile structurii lor. Ceea ce reţine de la pri‐
mul contact cu lucrările sale este grija pentru formă,
capacitatea de a esenţializa, ceea ce le conferă aces‐
tora un aer de puritate, de nobleţe spirituală.
Sculptorul Relu Angheluţă s‐a stins din viaţă la
numai 64 de ani. O vârstă când avea încă multe de
oferit iubitorilor de frumos. Din ziua de 23 iulie, tru‐
pul său neînsufleţit odihnește în pământul cimiti‐
rului din satul natal, Buciumeni.
(C.S.)
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Constanţa APOSTOL ‑ 70
Rondel veneric
Frumoasa mea cu trup de balerină
Cu ochii mari și mersul de ondină
Am investit în tine o mașină
Ca să pătrund in inima‐ţi haină.
Păreai fermecătoare și divină
Când te‐am zărit, ca Venus, în piscină,
Frumoasa mea cu trup de balerină
Cu ochii mari și mersul de ondină.
Eu nu‐ţi găsesc nici chiar acum vreo vină
Când am ajuns aproape o ruină
Și fac de‐atâta timp penicilină
Frumoasa mea cu trup de balerină.

Epigrame fără rame
Apostolică (autoironie)
Ca numele‐mi predestinat
Pe mulţi bărbaţi i‐am derutat
Dar recunosc și nu mă‐ncântă
Că n‐am fost chiar așa de sfântă.

Părere
Femeia‐i un medicament,
Recomandată‐n mod frecvent,
Când este tânără și fată,
Pe urmă‐i ...contraindicată!

La un dineu
Tronau pe‐o masă așezate
Diverse feluri de bucate
Ba chiar erau și doi purcei
Dar mult mai mulţi în jurul ei.

Celor care asociază numele meu
cu Portul Constanţa
Cum am un nume de resort
Eroarea e cu‐atât mai gravă
Cu cât pe chei, la mine‐n port
Nu intră orișice epavă.
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Vasile GHICA (Tecuci) - 80
11 AFORISME:
• Când nu a mai avut putere să vorbească, arta a ţipat.
• Se pare că nu căutăm iubirea, ci statuia ei.
• Fără puţin mister, frumuseţea e o eroare.
• Privite prin gaura cheii, toate biografiile sunt cenușii.
• Haina îi face pe unii oameni, iar pe alţii clovni.
• În traista fericitului nu mai încape cerul.
• Îmi cad uneori în mână cărţi atât de slabe, încât îi invidiez pe analfabeţi.
• Iubirile mari fac depărtările să cânte.
• Piramidele noastre sunt arcuite în Mioriţa.
• Sufletul meu ‐ tot mai orfan de fântâni.
• Din proorocii de altădată, supravieţuiesc doar meteorologii.

Vasile PLĂCINTĂ (Galaţi)

Mlhai CIMPOI (Chișinău)

Familială

Pensionarul recăsătorit

Am trei fete ca trei flori
Și o soaţă deloc slută
Dar regret adeseori
Că nu m‐am luat c‐o mută.

Soţia pretenţioasă
Acum, când ești cu mine‐n pat,
Iubirea ta e cam puţină,
Aș vrea să știu adevărat ‐
Ce, tot guvernul e de vină?!

Cu noua soaţă, Moș Andrei
Nu a avut idee proastă,
Din vârsta lui scazi vârsta ei
Și mai rămâne de‐o nevastă!

La vârsta a treia
Adesea când admir câte‐o femeie,
Și văd că pot să intru la idee,
Chiar daca știu precis că nu‐mi convine,
Ideea e mai tare decât mine!

Vasile MANOLE (Galaţi)

Gh. BÂLICI (Chișinău)

Cheia succesului

Fetele cu decolteu

Un parvenit, un pierde vară,
Vrând ca să forţeze trendu,
Iute a urcat pe scară
Dar pe aia de... incendiu!

Surpriză la pescuit
La Galaţi, precum se știe,
Se mai prinde și scrumbie
Uneori mai mușcă‐o nadă
Câte‐un p e ș t e de pe stradă!

Pe‐alei când le‐ntâlnesc cu plinul
C‐un ochi încep a le pândi,
Și‐oricât de mare‐mi este chinul, â
Rezist, dar nu mai pot gândi.

Pe‑Aleea Clasicilor
În minijupa cam nurlie,
Când merge fata parcă scrie,
Așa încât și eu mă prind
Că merg în urma ei ...citind.
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Mihai BATOG‑BUJENIȚĂ (lași)
Berzele
Sunt pline de anomalii
Aceste păsări inocente,
Aduc extaz în căsnicii,
Și panică între studente.

Crede și nu cerceta
Dat‐a Domnul glas poruncii
Către preasmeriţii săi:
Omule, iubește‐ţi pruncii,
Ca și cum ar fi ai tăi.

Vasile MANDRIC (Brăila)
Parașuta
Parașuta nu‐i o sculă
La‐ndemâna orișicui,
Nu‐i nici leagăn, nici pendulă,
Și nici fată mare nu‐i!

Schimbarea locului de muncă
Trec Dunărea, m‐așteaptă balta...
Consoartei, ca să‐i fac pe plac
Așa eu trecerea o fac:
De la nevastă‐mea la alta!

Ana ZEGREAN (Bistriţa)
Între vecini
M‐a chemat să îi gust vinul,
Bucuros că este tată,
Dar ce nu știa vecinul
E că eu... sunt bun de plata!

Unui bărbat modest
Silicoane‐n sâni și buze!
S‐arăţi bine, asta‐i cheia!
‐Eu vă rog, cu mii de scuze,
Nu vreau artă, vreau femeia!
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Poezii umoristice de Sterian Vicol
(prietenul scriitorilor adevăraţi)
Cal fără șa ‑ lui Bănicolae
Când călărești un cal fără șa,
ești mercenar, așa vă zic,
dar când e vorba de... ba cal ba șa
și călăreţul nu‐i bun de nimic,
El nu‐i atunci pe câmpul de luptă,
fiindcă e nevrednic (și) peltic,
plus caracterul ‐ o baltă suptă,
bolborosind ca apa în ibric!
O, dar când calul nu‐i cal, ci doar măgar
cum și călăreţul e negru un pic
El se vede în oglindă, biet lăutar,
cu ţambal, cu strune la nimic!
Cânde călărești „ceva”, uite‐așa,
ești ce nu ești, așa cum vă zic,
fiindcă ești și cal (dar) și șa!...
cu tot ţambalul ești tot nimic!

Alt brun la... pensie ‑ Zafirul
Aud c‐ar fi ieșit (doamne!) la pensie,
un brun ad‐hoc, cu geană de fistic,
putea demult să fie în suspensie
că totţi știm că‐i tip de nimic ‐
Poate „trage” el vreun partid utece,
pe plaiuri natale, cu glasul peltic,
dar colgeii nu‐l întreabă încă, de ce?...
că are diplome și doctorate‐n nimic?
O, dar poate fi primar, măcar primar,
în satul lui de vânători, vă zic,
sau șef de cuasc cu șaretă și... măgar
că el peste tot fiind tot e... nimic!
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Plasticianul Eugen HOLBAN ‑ 85
Pictorul și etnologul Eugen Holban, decanul de
vârstă al artiștilor plastici gălăţeni, a împlinit 85 de
ani, o vârstă venerabilă, care poate constitui și un
bun prilej pentru o retrospectivă a activităţii desfă‐
șurată pe tărâmul culturii și artei.
Artistul s‐a născut la 25 iulie 1935, la
Vâlcele, judeţul Buzău. A absolvit Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
București, secţia artă monumentală, clasa
profesorului Costin Ioanid (1967). A lucrat
mai întâi ca muzeograf la Muzeul de Artă
Vizuală (pe atunci Muzeul de Artă Româ‐
nească Modernă și Contemporană), apoi ca
metodist la Centrul Judeţean de Îndrumare
a Creaţiei Populare și a Mișcării Artistice
de Masă (azi, Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi) și, până la pensionare, ca muzeograf la
Muzeul Judeţean de Istorie „Paul Pătănea”. Este
membru al U.A.P., secţia pictură, din 1996. A debutat
la Galaţi, în expoziţia interjudeţeană din septem‐
brie‐octombrie 1968, și de atunci participă la Sa‐
loanele Filialei U.A.P. R. din acest oraș și la alte ma‐
nifestări de grup sau colective ale acesteia. Și‐a
organizat două expoziţii personale (1970; 2012) și
a participat la mai multe manifestări colective de
profil cu caracter local și naţional: „Promoţia 1967
a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu
din București”, șapte ediţii: Galeria de Artă Bacău
(1972, 1973), Galeria Căminul Artei, București
(1987), Galeria „Dialog”, București (2013), Galeria
Simean, Râmnicu Vâlcea (2013). Centrul Cultural
Mogoșoaia (2013), Biblioteca Naţională a României,
București (2017); Tg. Ocna (1973); „Salonul mol‐
dovenilor”, Galaţi (1991); Bienala de Grafică, Bucu‐
rești (1993); „Saloanele Moldovei”, Bacău – Chișinău
(1993, 1994); Salonul Naţional de Grafică, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi (1994); „Atelier 7”, Galeriile
de Artă „Nicolae Mantu”, Galaţi (1996); „Sacru și
profan”, Galeriile de Artă „N. N. Tonitza”, Bârlad
(2007) și Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, Galaţi
(2009); Expoziţia de artă plastică „Dialog Brăila –
Galaţi”, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, Galaţi
(2011); „Artiști gălăţeni”, Galeria de Artă, Brăila
(2014); Expoziţia „In activitas”, Muzeul de Artă Vi‐
zuală, Galaţi (2014); „Mozaic plastic – Artiști etnici
italieni și invitaţii lor”, Palatul Parlamentului,
București (2015); „Artiști gălăţeni”, Galeria de Artă
„Ion Andreescu”, Buzău (2017); Salonul Naţional de
Artă Medievală, Biblioteca Naţională a României,
București (2017) etc. Are lucrări în colecţii de stat
și private din România, Germania, Israel, Italia. A

fost onorat cu mai multe distincţii: Premiul revistei
„Dunărea de Jos” (2010), Premiul de Excelenţă al
Filialei Galaţi a U. A. P. R. (2016), Premiul i Judeţene
pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Naţional Galaţi
(2020) etc.
În paralel cu activitatea artistică a
desfășurat o uriașă muncă de cercetare a
artei populare, etnografiei, arhitecturii
ţărănești, a datinilor și obiceiurilor din zona
Moldovei de Jos, reușind să îndepărteze acea
„pată albă” care apărea în dreptul judeţului
nostru pe harta etnografică a ţării. În 1974,
împreună cu soţia sa, pictoriţa Angela To‐
maselli, au publicat albumul „Arta populară
din judeţul Galaţi”, apărut sub egida Comi‐
tetul de Cultură și Educaţie Socialistă al Ju‐
deţului Galaţi și a Centrului Judeţean de Îndrumare
a Creaţiei Populare și a Mișcării Artistice de Masă.
Apariţia acestuia a constituit la vremea respectivă
a adevărată revelaţie, fiindcă era pentru prima oară
când doi tineri cercetători demonstrau că judeţul
Galaţi deţine un tezaur stilistic de mare valoare în
arta populară românească, contrazicând astfel pă‐
rerile unor specialiști de la nivel naţional, care con‐
siderau zona Covurluiului ca fiind săracă sub aspect
etnofolcloric. Ulterior, Eugen Holban a publicat con‐
sistente studii și articole în publicaţiile „Viaţa liberă”,
„Datini și sinteze”, „Mioriţa”, „Școala gălăţeană”, „Aka‐
demia”, „Dunărea de Jos”, „Antares”, „Porto‐Franco”,
„Axis Libri”, „Buletinul Fundaţiei Urechia Galaţi”,
„Anuarul Știinţific al Bibliotecii V. A. Urechia Galaţi”
etc., stăruind ca o serie de ţesături (covoare, lăvicere,
prosoape etc.) descoperite în satele Ţepu, Corod,
Gohor, Matca, Cerţești, Cudalbi, Bălăbănești, Cava‐
dinești, Corni să fie achiziţionate și să intre în co‐
lecţia Muzeului Judeţean de Istorie, instituţie în ca‐
drul căreia în 1978, într‐o clădire din Strada
Domnească Nr. 77, s‐a înfiinţat o secţie a ceea ce
trebuia să devină Muzeul de Etnografie al Judeţului
Galaţi. După vreo doi ani însă, secţia avea să fie
desfiinţată din dispoziţia unor activiști locali ai pcr,
care în incultura lor, considerau exponatele „niște
zdrenţe”. Eugen Holban nu s‐a descurajat, și‐a con‐
tinuat munca și cu mai multă determinare. Pe baza
cercetărilor sale a fost reconstituit și costumul na‐
ţional specific zonei noastre. După 1990, el și‐a adus
contribuţia la elaborarea documentaţiei privind în‐
fiinţarea și organizarea Muzeului Satului „Petru Ca‐
raman” din Pădurea Gârboavele, instituţie care func‐
ţionează în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de
Jos” și reconstituie sub aspect etnografic tipul de lo‐

PORTO - FRANCO

72
cuinţă specific zonei noastre, prezentând trei gos‐
podării tradiţionale din comunele Corod, Măstăcani,
Cavadinești și una din raionul Cahul (Republica Mol‐
dova).
Aceste preocupări de a cunoaște și a face și altora
cunoscute valorile artei românești din această zonă
etnofolclorică nu au rămas fără ecou în creaţia sa
picturală, „spiritul modern al tablourilor lui Eugen
Holban, subliniază Paul Petrescu în cartea sa „Arcade
în timp” (Editura Eminescu, București, 1983), „hră‐
nindu‐se fără îndoială și din rafinamentul și din sti‐
lizarea dusă uneori până la abstractizare a covoare‐
lor moldovenești”.
În ultimii ani, Eugen Holban a expus mai ales lu‐
crări realizate în tempera, acuarelă, paste, acrilic și
tehnici mixte („Vremea cuibăritului”, „Marţaloi și Joi‐
măriţa”, „Neliniște III, IV”, „Liniște”, „Zbor întrerupt”,
„Lebăda”, „Melancolie”, „Noaptea lupului”, „Sân Toa‐
der”, „Somnoroase păsărele”, „Mărul discordiei”, „Pa‐
sărea Măiastră”, „Un basm se înfiripă”). Sunt structuri
abstracte, aflate în zodia poeticului. Sugestiile și tri‐
miterile sale la arta populară, la motivele întâlnite
pe scoarţele moldovenești, pe ștergare sau pe
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vestimentaţia portului popular de la Dunărea de Jos
sunt foarte discrete, făcute cu ingeniozitate. Poetica
lui Eugen Holban este a unui liric de substanţă, care
pune pe primul plan reflexivitatea, înălţarea spre
zonele rarefiate ale spiritului.
La cei 85 de ani, deși fizic simte povara vârstei și
o boală nemiloasă a făcut să nu mai poată părăsi de
câţiva ani domiciliul, Eugen Holban dă dovadă de o
robusteţe spirituală remarcabilă, scrie, acordă in‐
terviuri și consultaţii de specialitate celor care îl so‐
licită, este prezent cu articole în paginile revistelor
gălăţene, valorificând materialele și informaţiile adu‐
nate în timpul cercetărilor etnologice, elucidând
multe aspecte inedite ale tradiţiilor artistice și et‐
nografice din arealul Moldovei de Sud.
Eugen Holban este o personalitate marcantă a
culturii și artei gălăţene, unic prin contribuţia adusă
la cercetarea, descoperirea și cunoașterea tezaurului
inestimabil al culturii materiale și spirituale a lo‐
cuitorilor satelor din judeţul nostru, care, până la
el, a fost considerat ca inexistent.
La mulţi ani, Maestre!
Corneliu STOICA

