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ET SUR CES MATS, 
PAR MILLIERS…

Et ces mâts, pointant par milliers,

Lesquels abandonnent les rivages,

Combien d’eux seront donc brisés

Par les vents et les flots du large ?

Ces oiseaux en train de passer

Et de parcourir nos paysages,

Combien d’eux seront donc noyés

Par les vents et les flots du large ?

Si tu poursuis et tentes ta chance

Ou que tu quêtes tes propres idéaux,

Tu dois obéir ‐ ils mènent la danse ‐

Aux vents du grand large et aux flots.

Incompréhensible, la pensée

Qui parcourt chacun de tes chants ;

Volent, en l’imitant à jamais,

Les flots du grand large et les vents.

CES OISEAUX AU BORD 
DU SOMMEIL

Ces oiseaux au bord du sommeil

Se réunissent autour de leurs nids,

Se mettent à l’abri entre les feuilles –

Allons, bonne nuit !

Les sources seulement encore soupirent,

Alors que le bois noir se tait ;

Au jardin, les fleurs s’endormirent –

Va, dors en paix !

Sur l’eau, les cygnes rentrent à leur foyer

Pour gîter entre les joncs si fins –

Que les anges restent à ton chevet,

Allons, dors bien !

Au‐dessus de la nocturne féerie,

Voilà que la fière lune se lève ;

Tout n’est que songe et harmonie –

Fais de beaux rêves !

EMINESCU ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Traduceri de Constantin FROSIN

EMINESCU e cel mai mare filozof, cel mai de seamă filolog, cel mai cult individ.
El a formulat cu mult înaintea fizicei moderne, teoria relativităţii, a cunoscut

pe clasici, ca nimeni altul, a relevat omenirii filozofia asiatică. El este un profet. A pre‐
vestit prăbușirea sistemului monetar și reîntregirea patriei. Cel mai inocent cuvânt al
paginilor lui, e greu de simboluri și învăţătură ca o rodie coaptă.

GEORGE CĂLINESCU
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Veronica Micle

Lui X

Vârful nalt al piramidei ochiul meu abia‑l atinge...
Lâng‑acest colos de piatră vezi tu cât de mică sunt –
Astfel tu 'n a cărui minte universul se răsfrânge,
Al tău geniu peste veacuri rămâne‑va pe pământ.

Și dorești a mea iubire ... prin iubire pân' la tine
Să ajung și a mea soarta azi de soarta ta s‑o leg,
Cum să fac! Când eu micimea îmi cunosc atât de bine,
Când măreaţa ta fiinţă poate nici n‑o înţeleg.

Geniul tău, planează‑n lume! Lasă‑mă în prada sorţii
Și numai din depărtare când și când să te privesc,
Martora măririi tale să fiu pân' la pragul morţii
Și ca pe‑o minune 'n taină să te‑ador, să te slăvesc.

Magda Isanos

Întoarcere

Acuma totul e altfel, chiar viaţa, 
că fără veste s‑a făcut primăvară
și‑n prag un pom frumos o să răsară: 
statura ta, și‑n loc de soare – faţa.

De bucurie, n‑o să vorbim și‑o să‑mi cadă 
cartea din mână. Ziua scădea‑va la geamuri. 
Când ai plecat, urma‑ţi vedeam pe zăpadă. 
Astăzi te‑ntorci – frunzele‑s toate pe ramuri.

Dragul meu, stai; vrei să mănânci și ţi‑i sete. 
Iată, m‑aplec, singură‑ţi scot încălţările; 
oare ești tu? Umbra‑i a ta pe perete?
Poate mă‑nșeală ceasul târziu, așteptările.

Ca mai demult, m‑așez la picioarele tale; 
tu povestești, noaptea‑i afară deplină, 
stelele ies cu lucitoare paftale,
luna coboară – lebădă albă‑n grădină.

Ana Blandiana

Suprafaţa apei

Piciorul modulat felin sub pânză
Strânsă naiv deasupra de genunchi
Și toate acoladele făpturii
Legate în sublimul unghi

Nu te destramă, nu‑ţi mai declanșează
Scurt‑circuite crâncene în trup,
Nu mai visezi în noaptea sanguină
Spasmodici pași de lup.

Tu știi celulă cu celula totul,
Pe dinafară poţi să mă declami,
Nu se oprește mâna ta stăpâna
Să‑mi unduie în jur epitalami.

E numai suprafaţa apei. Brusc
Ne regăsim alături încă vii.
Necunoscutul strâns în noi ni‑e hrană
Prea multă pentru următoarele vecii.

Constanţa Buzea

Umbros

cât te iubesc
martori mi‑s îngerii
al căror cric îl asculţi

culcă‑te trist lângă mine
eliberează‑te simplu
plângi

îngândurat ca o plantă
roagă‑te fără cuvinte
simţi o teroare nu mai adormi
nu ţii minte

fără să vreau te distrug
trec prin cenușă pleoapele tale
soarele intră umbros
în ochii orbi în casa melcului

cerul rămas
suferă singur absenţa
stelelor din scorpion



Gabriela Melinescu

Somnul dulce

(Lui N. S.)

Somnul dulce pe un talger.
Capul Sfântului Ioan
nu se bea, nu se mănâncă…

Mușc dintr‑un pahar de sticlă,
stropi îmi curg pe buze, ning,
te iubesc și te sărut pe gură,
trupul care nu există îl ating.

Capul tău lipit pe trupul meu
vine o femeie și îl cere
și ratează din greșeală capul meu
oaspeţilor ei pentru plăcere.

Zorica Laţcu Teodosia

Iatacul

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.
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Ana Blandiana, Dunărea și Corabia cu Poeţi
Să scrii despre Ana Blandiana și Opera sa, e ca și

cum ai încerca să întorci din curgerea sa un râu, c‐o
apă mereu vie, în izvor. Dar când însăși Poeta, care,
iată, zilele acestea, e mai bogată c‐un cerc, vorbind
de vârstă, se‐ntreabă Cine sunt Eu?, atunci, om cu
scaun la cap, cum spunea mama, pot extrage câteva
învăţături din viaţa și creaţia Anei Blandiana. Mai
întâi, e clar, A.B. posedă o puternică personalitate,
ea știe ce vrea și îi place să se joace chiar cu focul,
dar nimeni, absolut nimeni nu‐i poate îngrădi liber‐
tatea...

Cu ani în urmă, când Anei Blandiana i s‐a acordat
titlul academic Doctor Honoris Causa de către Uni‐
versitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de
Litere, Poeta, în cuvântul său, a vorbit mai mult des‐
pre etica și estetica fluviului Dunărea care este cea
mai frumoasă metaforă lăsată pe pământ de Dum‐
nezeu, care este/devine simbolul unirii și libertăţii
oamenilor din întreaga Europă și nu numai. Atunci,
mi‐am adus aminte, brusc, de câteva versuri dintr‐
un poem intitulat „Râul cu un singur mal”, din care
citez: „Nu mi‐e teamă de traversare / Mi‐e teamă de
clipa în care / Ţărmul părăsit dispare‐n aval / Ca și
cum moartea ar fi un râu / neînstare să aibă / Decât
un singur mal...”

Tot cu ani în urmă, mai mulţi de data asta, ori în
Galaţi, Tecuci, dar mai ales la Iași, cu ocazia unor
manifestări literare, Ana Blandiana mi‐a oferit/dă‐
ruit volumele sale de poezie și de proză, scriindu‐
mi ca autograf cuvinte atingătoare la inimă. Alăturat,
reiau câteva autografe ale Doamnei Blandiana, pre‐
cum și o scrisoare mai recentă purtând data de ex‐
pediere, septembrie 2016. Prin poșta electronică
am primit, de asemenea, mai demult, următoarele
rânduri: Dragă Domnule Vicol, mi‐a făcut plăcere să
citesc Porto‐Franco și vă mulţumesc pentru repro‐
ducerea poeziei mele de tinereţe. Vă doresc multă
sănătate în acest an bolnav și să dea dumnezeu să
ne mai întâlnim după ce vom primi dezlegare la în‐
tâlniri. Cu toată colegialitatea, Ana Blandiana...

„Ar trebui să ne naștem bătrâni”, e primul vers
dintr‐un poem antologic care continuă... Să ne facem
copii la nașterea fiilor noștri..., poem care, ca orice
scriere a Poetei, este un bun conducător de umani‐

tate. Fiindcă, scrie
aceeași Blandiana:
„Cred că, așa cum în‐
treaga artă a lumii de
până acum a izvorât din speranţă, credinţă și iubire,
arta viitorului nu va putea face abstracţie de ele și
va exista, chiar, numai în măsura în care va fi în stare
să le reinventeze: din disperare, din scepticism, din
indiferenţă...”

...Către miezul nopţii, mă plimb pe malul stâng al
Dunării și sunt fascinat de constelaţiile cerului răs‐
frânte în undele fluviului, împreună cu luminile ce‐
tăţii în care am scris și scriu la umbra bănuită a Bi‐
sericii fortăreţe, Precista.

În deplină libertate, între sculpturile în metal
semnate de Silviu Catargiu și George Apostu, recit
Dunării și Anei Blandiana poemul Aproapele meu,
din volumul Memoria lui Femios II, apărut la Ed.
Timpul din Iași în anul 2012, poem dedicat Doamnei
Ana Blandiana. Iată‐l:

Aproapele meu
Doamnei Ana Blandiana

Lunganul de sânge, aproapele meu, 
de funii trage, mă ţine‑n univers, 
el scrie lumii noaptea câte‑un vers 
ori sparge biserici cu un curcubeu

Un orb ca mine cu irisul tot șters 
de‑un spin ce arde talpa unui zeu, 
ascultă vânătoarea altui eu 
prin șiruri de femei, poeme în mers...

Într‑un ţipăt și arcul de foc, cine 
îngroapă litere într‑un sonet 
Pentru cel ce pleacă, pentru cel ce vine?

Cine, dacă nu lunganul de sânge, 
ce trage corabia vieţii, încet,
salvând poezia care nu plânge!

Sterian Vicol

De Ziua Nașterii Anei Blandiana ‑ Buna‑Vestire mereu, Vocea Poetei, vocea lirică a Sa, Scrisul
Domniei Sale fiind și un bun conducător de umanitate, e speranţă, credinţă și iubire.

LA MULŢI ANI, ANA BLANDIANA,
La Mulţi ANi, Soră Dunăre,

La Mulţi Ani, Corabie cu poeţi!
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Dealuri

Dealuri, dulci sfere‑mpădurite
Ascunse jumătate în pământ
Ca să se poată bucura și morţii
De carnea voastră rotunjită blând,

Poate un mort stă ca și mine‑acum,
Ascultă veșniciile cum cură,
Își amintește vechi vieţi pe rând
Și contemplându‑vă murmură:

Dealuri, dulci sfere‑mpădurite
Ascunse jumătate în văzduh
Ca să se poată bucura și viii
De nesfârșit de blândul vostru duh...

Ar trebui 

Ar trebui să ne naștem bătrâni,
Să venim înţelepţi,
Să fim în stare de‑a hotărî soarta noastră în lume,
Să știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc
Și iresponsabil să fie doar dorul de‑a merge.
Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând,
Maturi și puternici s‑ajungem la poarta creaţiei,
Să trecem de ea și‑n iubire intrând adolescenţi,
Să fim copii la nașterea fiilor noștri.
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi,
Ne‑ar învăţa să vorbim, ne‑ar legăna să dormim,
Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici,
Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, 
cât bobul de grâu...

Mesteacăn

Incendiu verde despletit de vânt
La capul dinspre cer al lumânării
Crescută cu mirare din pământ
În timp ce‑n jur i se închină merii

Nedumeriţi de strania‑nrudire
Cu prea înaltul înger vegetal:
Mireasă poate, mai degrabă mire,
Umbrei, pereche albă și rival.

Apoi din frunze așternând covoare
Toamna îi face verdele lumini,
Iubirea le‑o preschimbă în lingoare
Și‑ntoarce seva‑n sângele divin.

Două cruci

Tu ai fost crucea mea
Înaltă, subţire,
În stare să mă răstignească
Grindă pe grindă.
Eu am fost crucea ta
Copilărească,
Răsfrântă‑n oglindă.
Aceeași mișcare
Pentru îmbrăţișare
Și răstignire,
Pentru mire
Și pentru mireasă.
Lasă
Vremea să curgă de două ori,
Dinspre seară, și dinspre zori,
Pentru unul, și pentru altul,
Să ne asemene,
Și să ne‑acopere sumbră
Cu flori ‑
Printre care să privim spre înaltul
Desenat cu două cruci gemene:
Una de umbră.

Pieta

Mai dormi, mai dormi atât de greul
Somn al seminţei în pământ,
Ca să încolţească‑n primăvară zeul
Cu moartea pre moarte călcând.

Mai dormi, visând cum celor din morminte
Viaţă dăruindu‑le, învii
În groaza bucuriei care‑aprinde
Ochii bătrâni ai foștilor copii.

Și‑atunci când peste iarna veșniciei
Te vei trezi în soarele de‑apoi
Ridică‑te din braţele Mariei
Și‑nvie‑ne Iisuse, și pe noi.

Ana Blandiana ‑ 16 luștri
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Într‑o păstaie

Pentru că nu m‑am dezghiocat
În alte și alte fiinţe asemenea mie,
Vârstele au rămas închise în mine
Ca seminţele adormite într‑o păstaie,
Prea fericită ca să încerce să spargă sicriul.
Zadarnic mă cercetez:
Văd o singură fiinţă
Neschimbată de decenii
În caree numai eu știu că dorm
O fetiţă, o adolescentă, o femeie...
Ascunse una într‑alta,
Refuzând să rodească.

Sonet

... Și va fi iarnă, voi veţi fi compost,
Voi, aripi noi acum ale pădurii,
Vântul va bate peste voi injurii
Ca singură dovadă că aţi fost.

Albul va travesti lucrarea urii
Și îi va da în moarte adăpost,
Fulgere vechi vor trece fără rost
Stingându‑se pe cerul negru‑al gurii.

Chiar dacă știu că trecerea e lege
Egală pentru toţi și va veni
Clipa din care totul va renaște,

Vă plâng, dragi frunze, ca pe niște moaște
Ale splendorii‑nscrise – alibi –
Pe hoitul putrezit al unui rege.

Râul cu un singur mal

Moartea pe malul căreia stau
E numai o clipă de întrerupere,
Cât să te hotărăști
Să intri cu picioarele în apa rece ca gheaţa
Și să pășești îngheţat pe pietrele lunecoase
Până la celălalt mal.

Nu mi‑e teamă de traversare
Mi‑e teamă de clipa în care
Ţărmul părăsit dispare‑n aval
Ca și cum moartea ar fi un râu
Neînstare să aibă
Decât un singur mal.

Într‑o rană

Trăim într‑o rană
Fără să știm
Al cui este trupul rănit,
Nici de ce.
Singura certitudine este durerea
Care ne înconjoară,
Durerea
Pe care prezenţa noastră
O infectează
Când încearcă s‑o vindece...

Corabia cu poeţi

Poeţii cred că e o corabie
Și se îmbarcă.

Lăsaţi‑mă să mă urc pe corabia cu poeţi
Înaintând pe valurile timpului

Fără să‑și clatine catargul
Și fără să aibă nevoie ca să miște din loc
(Pentru că timpul se mișcă
În jurul ei tot mai repede).

Poeţii așteaptă, și refuză să doarmă,
Refuză să moară,
Ca să nu piardă clipa din urmă
Când corabia se va desprinde de ţărm ‑

Dar ce e nemurirea dacă nu
Chiar această corabie de piatră,
Așteptând cu încăpăţânare ceva
Ce nu se va întâmpla niciodată?



Îţi aduci aminte plaja…

A.B. ‑ Doamnă Ana Blandiana, este o mare onoare
și bucurie pentru mine să putem avea un nou dialog,
va mulţumesc foarte mult, ce mai faceţi? Nu ne‑am
mai văzut de multă vreme.

– Fac prea multe. Îmi propun mereu să‐mi sim‐
plific viaţa, să o eliberez din programări, planuri,
proiecte, interviuri, pentru că să rămână mai mult
spaţiu liber pentru reverie și meditaţie, pentru scris
și citit.

Din păcate, nu prea reușesc. Am sentimentul că
sunt într‐un mixer care se învârte din ce în ce mai
repede și ameninţă să se oprească prin explozie.

A.B. ‑ Ne apropiem de sfârșitul anului 2011, aţi
avut un an bun?

– Mi‐e greu să răspund prin da sau nu. A fost un
an în care nu mi‐a apărut nici o carte nouă, dar au
fost reeditate de Editura „Art” nuvelele fantastice
din „Cele patru anotimpuri” și „Proiecte de trecut”,
două cărţi la care ţin foarte mult și care, deși sunt
traduse în multe limbi și au avut cronici foarte bune
la apariţia lor îndepărtată din 1977 și 1982, nu sunt
omologate în spaţiul literar românesc; vreau să spun
că nu sunt considerată și prozatoare. Pe de altă parte,
am scris destul de mult și destul de greu la o carte
la care lucrez de mai mulţi ani, un eseu.

A.B. ‑ Ce așteptaţi de la 2012 ? Veţi termina „Fals
tratat de manipulare”?

– Aștept să termin această carte care se numește
„Fals tratat de manipulare”. Este un eseu pe această
temă ilustrat cu exemple din viaţa mea, ceea ce va
face ca multora să li se pară o carte de memorii. Dar
sunt memorii privite doar prin prisma unei idei.

A.B.‑ Sunteţi unul dintre poeţii importanţi ai lite‑
raturii române contemporane, v‑aș ruga să ne întoar‑
cem puţin în timp și să ne aducem aminte de primele
încercări literare…

– Am povestit de multe ori. Am început să scriu
de mică, de la școala primară și în foarte scurt timp,
adică încă din perioada în care copiii sunt întrebaţi
„Ce vrei tu să te faci când vei fi mare”, toată lumea
era convinsă că eu voi continua să scriu.

Am debutat cu două poeme semnate Ana Blan‐
diana, în revista „Tribuna” din Cluj, pe când eram în
clasa a XI‐a și la puţin timp forurile oficiale din Ora‐
dea, orașul în care locuiam, au anunţat toate publi‐
caţiile din ţară care nu aveau habar de existenţa
mea, că „sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde

fiica unui dușman al
poporului”. A urmat
o interdicţie de pa‐
tru ani!

A.B.‑ Ce a urmat?
– A urmat o „destrângere a șurubului” (s‐ar putea

scrie studii pentru uzul tinerilor despre sensul aces‐
tei locuţiuni care a dominat decenii de cultură chi‐
nuită) și am redebutat, de data asta în „Contempo‐
ranul” care era condus de George Ivașcu.

Prima carte mi‐a apărut în 1964, iar în următorii
20 de ani mi‐au apărut – într‐o adevărată eferves‐
cenţă și a scrisului și a luptei cu cenzura pentru a
putea publica ce am scris – volume de poezie, de
proză, eseuri, am luat premii (ale Academiei și ale
Uniunii Scriitorilor), dar și Premiul Internaţional
„Herder” decernat de universităţile de limba ger‐
mană din Austria, Germania și Elveţia.

A.B.‑ În 1985 aţi fost iar interzisă?
– În 1985, am fost interzisă pentru a doua oară

pentru patru poezii publicate în revista „Amfiteatru”,
care au fost considerate subversive de toată lumea
(adică și de cei ce mă admirau pentru asta și de cei
ce mă reprimau), iar poemele au început să fie co‐
piate de mână în mii și mii de exemplare: a fost sin‐
gurul samizdat românesc. Interdicţia a durat puţin,
pentru că era perioada în care Ceaușescu avea în
Occident un nume încă bun și nu voia să și‐l piardă.
A cedat la primele proteste occidentale. Am reînce‐
put să public, dar era infinit mai greu. Asta m‐a făcut
să scriu poezii pentru copii, unde cenzura, în mod
firesc, era quasi‐inexistentă. Așa se face că l‐am pus
pe eroul meu, motanul Arpagic, să îl parodieze pe
Ceaușescu. Eram convinsă că nimeni nu va observa.
Dar scandalul a fost enorm. A urmat nu numai o
nouă interdicţie, a treia, care nu s‐a sfârșit decât
după Revoluţie, dar a apărut o mașină care nu se
mișca din faţa casei, supraveghindu‐ne. Am fost ţintă
unei acţiuni de „spargere a anturajului” (am aflat
termenul din cercetările de la Memorial, atunci știam
doar că se lansau despre mine cele mai absurde zvo‐
nuri, că nu mai avem telefon, că nu mai sosea poșta,
că nu mai îndrăznea nimeni să vină la noi).

Am parcurs relativ ușor această perioada dură
pentru că – în liniștea pe care o crease în jurul nostru
decuparea din contextul social – am început să scriu
romanul „Sertarul cu aplauze”, despre care îmi în‐
chipuiam că va fi o carte postumă și în care tot ceea
ce trăiam devenea materia primă pentru ceea ce

10

Nr. (309) 2022

INTERVIUL NOSTRU: Între reverie și meditaţie
cu Ana Blandiana



11

PORTO - FRANCO

scriam.
A.B.‑ După 1989?
– După ’89 am scris mai puţin decât înainte, din

cauza implicării aproape sinucigașe în viaţa publică:
doar trei cărţi de poeme noi și câteva cărţi de eseuri
și interviuri. Nu am mai scris proză (cu excepţia ul‐
timelor 50 de pagini din „Sertarul cu aplauze” pe
care le‐am scris în 1992). Mi‐au apărut însă nenu‐
mărate reeditări și 45 de volume traduse în 24 de
limbi.

A.B. ‑ Așa cum se știe, sunteţi poetă, dar și o mare
luptătoare și apărătoare pentru drepturile omului.
Cum a fost acest drum? Ce aţi reușit să faceţi?

– Am reușit să fac mult mai puţin decât am sperat
că se poate face, dar asta nu înseamnă că, dacă ar
trebui să reiau totul, nu m‐aș purta la fel.

A.B.‑ V‑aș ruga să ne vorbiţi despre „Memorialul
de la Sighet”, sunt atât de multe lucruri de povestit
celor ce vor să afle adevăruri…

– Cu 18 ani în urmă, când am prezentat Consiliu‐
lui Europei Proiectul Primului Memorial al victime‐
lor comunismului din lume, în oficiosul guvernului
Văcăroiu („Vocea României”) se scria sub titlul „Sa‐
crilegiul de la Sighet” că vindem suferinţă românilor
Consiliului Europei (era în 1993, iar România nu
era încă, din cauza mineriadelor, membră nici măcar
a Consiliului Europei). În același timp, foștii deţinuţi
politici veneau la Sighet – chiar de atunci, când totul
nu era încă decât o idee și un început de șantier –
cu un fel de recunoștinţă care mă tulbură profund,
pentru că, de fapt, noi eram cei care trebuia să le
fim (și le eram) recunoscători. Acum, pe măsură ce
Memorialul devine o operă de calibru internaţional,
el a ajuns un punct de referinţă și pentru clasa poli‐
tică din România, în sensul că o vizită la Sighet poate
deveni, în anumite condiţii, un certificat de bună
purtare. Dar, asta este mai puţin important... Impor‐
tant este faptul că în lunile de vârf la Memorial sunt
peste 1300 de vizitatori pe zi, dintre care 40% sunt
străini, 40 % tineri și restul români care vor pur și
simplu să afle, sau să‐și aducă aminte cum a fost și
ce a reprezentat comunismul în istoria ţării lor. 

În ceea ce privește reacţiile, îmi place să stau la
ușa muzeului și să privesc figurile răvășite de emoţie
ale celor care au petrecut câteva ore înăuntru. În
cele mai multe cazuri pare că au străbătut o expe‐
rienţă existenţială. De altfel, cartea de impresii o do‐
vedește cu prisosinţă. Memorialul este format din
Muzeul de la Sighet și Centrul Internaţional de Studii
asupra Comunismului, care funcţionează în Bucu‐
rești și este nu numai realizatorul, pe baza unor cer‐
cetări proprii, al sălilor muzeului, ci și organizatorul
tuturor simpozioanelor și colocviilor, expoziţiilor,

care se vernisează acolo și devin apoi itinerante în
ţară sau în străinătate, că și editorul tuturor cărţilor
publicate sub egida sa. Și, bineînţeles, organizatorul
Școlii de vară, cea mai importantă dintre toate ac‐
ţiunile și evenimentele care se desfășoară la Sighet.

Școală de vară, care a început la patru ani după
începerea Memorialului (anul acesta a fost cea de a
14‐a ediţie), este cred cea mai eficientă dintre ma‐
nifestările care se desfășoară acolo. Au trecut prin
ea până acum aproape 1500 de tineri (câte 100 pe
serie, pentru că nu avem mai mulţi bani), care au
intrat printr‐un concurs unde au fost de obicei câte
4‐5 pe un loc. Rectorul acestei adevărate instituţii
de învăţământ este Stephane Courtois, autorul „Căr‐
ţii Negre a Comunismului”, iar profesori sunt istorici,
sociologi, scriitori, filozofi, lideri de opinie din Ro‐
mânia, din celelalte foste ţări comuniste și specialiști
în istoria comunismului din Europa occidentală și
din Statele Unite. La împlinirea a 10 ani de la func‐
ţionarea acestor cursuri de‐a dreptul fascinante –
nu numai prin temele conferinţelor prestigioase, ci
și prin discuţiile care le urmează (și unele și altele
sunt publicate în fiecare an în seria de volume
„Școala Memoriei”) – am organizat o reuniune cu
foștii elevi, dintre care unii se aflau la mari univer‐
sităţi occidentale ca doctoranzi, alţii ajunseseră pro‐
fesori de istorie ei înșiși, iar alţii terminaseră studii
de natură tehnică sau știinţifică, fără legătură cu
ceea ce învăţaseră la Sighet.

Toţi fără excepţie, însă, au mărturisit că partici‐
parea la cursurile de la Memorial i‐a marcat și le‐a
influenţat perspectiva asupra lumii și felul de a în‐
ţelege și de a reacţiona la provocările prezentului.
Pentru că Memorialul nu este un drum spre trecut,
ci unul spre prezent și spre viitor, pe care nu le pu‐
tem înţelege și construi decât în măsură în care în‐
ţelegem ce și de ce am trăit ceea ce am trăit recon‐
struind memoria colectivă. La întrebarea – tot mai
actuală într‐o lume globalizată și ameninţată să‐și
piardă reperele – „Poate fi învăţată memoria?”, răs‐
punsul este DA, nu numai că o formă de optimism,
ci și că singură formă posibilă să ne salvăm din tre‐
cut. Cea mai mare frustrare a tinerilor este precari‐
tatea sau chiar inexistenţa modelelor. În acest sens,
Memorialul de la Sighet este, paradoxal, reconfortant
tocmai prin suferinţă extremă pe care o prezintă și
căreia i‐au rezistat cu demnitate mari personalităţi
politice, spirituale, culturale, autentice modele nu
numai prin opera, ci și prin moralitatea lor.

A.B.‑ De cine este foarte apropiată D‑na Ana Blan‑
diana?

– M‐am căsătorit la 18 ani și sunt căsătorită și
acum cu Romulus Rusan, o căsătorie care, dincolo
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de iubire, cuprinde și prietenia și colegialitatea, o
legătură atât de puternică, încât lasă puţine valenţe
care pot fi satisfăcute în afară. În orice caz, în măsura
în care am avut prieteni, i‐am avut împreună, iar
dintre ei cel mai apropiat și cel mai constant, din
prima tinereţe până acum, este Ion Pop.

A.B.‑ Vă rog să citiţi un poem.
– Un poem vechi, la care ţin din ce în ce mai mult:

„Îţi aduci aminte plaja” din volumul „Octombrie, No‐
iembrie, Decembrie”.

„Îţi aduci aminte plaja
Acoperită cu cioburi amare
Pe care
Nu puteam merge desculţi?
Felul în care
Te uitai la mare
Și spuneai că m‑asculţi?
Îţi amintești
Pescărușii isterici
Rotindu‑se‑n dangătul
Clopotelor unor nevăzute biserici
Cu hramuri de pești,
Felul în care
Te îndepărtai alergând
Înspre mare
Și‑mi strigai că ai nevoie
De depărtare
Ca să mă privești?
Ninsoarea
Se stingea
Amestecată cu păsări
În apă,
Cu o aproape bucuroasă disperare
Priveam
Urmele tălpilor tale pe mare
Și marea
Se‑nchidea ca o pleoapă
Peste ochiul în care‑așteptam.”
A.B.‑ Aveţi regrete? Este ceva ce v‑aţi fi dorit să

faceţi și nu aţi făcut încă?
– Sunt mai bine de 20 de ani de când regret că...

nu mai scriu proză, că am o viaţă prea agitată pentru
a‐mi permite să stau la masa de scris ore și ore, și
săptămâni după săptămâni, așa cum se întâmplă
arunci când am scris „Proiecte de trecut” și „Sertarul
cu aplauze”. Nu‐mi doresc nimic mai mult și nimic
nu sper cu mai multă intensitate decât să redevin și
prozator.

A.B. ‑ Aţi avut modele literare în școală, în viaţă?
– În școală, am admirat‐o cel mai mult și mi‐a

marcat formarea în cea mai mare măsură profesoara
de istorie. Avea un patriotism în același timp ardent
și dinamic, încărcat de suferinţă, care ne transmitea

istoria ca pe o datorie a părinţilor pe care va trebui
s‐o plătim. Toate implicările mele de mai demult și
de acum nu mă îndoiesc că au legătură cu durerea
ei asumată în faţa istoriei pe care ne‐o preda nu nu‐
mai în sensul învăţării, ci și în sensul încredinţării
ei pentru a fi dusă mai departe.

Dintre scriitori, în adolescenţă, l‐am iubit cel mai
mult pe Camil Petrescu. I‐a fost model nu scriitorului
care aveam să devin și cu care, evident, nu se înru‐
dește artistic, ci intelectualului care sunt și care a
luat de la el, ca pe o boală – incurabilă, dar fascinată
de ea însăși – nevoia de a vedea idei.

A.B. ‑ Ce lucraţi acum?
– Ultimele capitole ale cărţii despre care vă spu‐

neam că va apărea la toamnă.
A.B. ‑ Aţi declarat într‑un interviu anul trecut că

„vă simţiţi scriitoare mai mult în străinătate”. De ce?
– Pentru că, în timp ce la noi interesul pentru

lectură este în scădere și primează goana după va‐
lorile materiale, în Apus funcţionează un fel de obo‐
seală de societatea de consum, sentimentul că (pen‐
tru a‐l cita pe Malraux: „Secolul 21 va fi religios sau
nu va fi deloc”) singura noastră salvare este să ne
descoperim scânteia de spiritualitate încă vie, iar
poezia este o cale a acestei descoperiri.

A.B. ‑ Cum arată o zi din viaţă Dumneavoastră?
– Dacă sunt la ţară – dar asta se întâmplă cu cer‐

titudine numai două luni pe an: în august și la sfâr‐
șitul și începutul anului – mă trezesc pe la nouă și
întreagă zi alternez scrisul cu cititul și cu plimbările
care fac parte tot din scris. Adorm, în general, pe la
trei, când opresc și muzica (preclasici, clasici, ro‐
mantici) care m‐a însoţit toată ziua.

A.B.‑ Dacă sunteţi acasă în București?
– Dacă sunt la București, mă trezesc la opt, ajung

la birou la Fundaţie pe la 11 (Fundaţia Academia
Civică este cea care a realizat și administrează Me‐
morialul) unde stau până pe la 17 într‐o veșnică agi‐
taţie, întâlnind zeci de oameni pe zi, colaboratori,
ziariști, parteneri de proiecte din diverse ţări, des‐
igneri, arhitecţi, tineri care vor să le citesc manus‐
crise, bătrâni foști deţinuţi politici.

Ajungem acasă pe la 18, când improvizăm și mân‐
căm masa de prânz, apoi privim la jurnalele de ac‐
tualităţi și, dacă mai avem putere, ne așezăm la masa
de scris pentru câteva ore (vorbesc mereu la plural,
pentru că soţul meu are același program ca și mine).
Adorm pe la 12 sau 1, dacă nu cumva am insomnie
și atunci, după ce nu mai pot citi, deschid televizorul
și ...las filmele proaste să mă adoarmă.

(2011)

A consemnat Angela BACIU



Otilia‑Valeria Coman (numele adevărat al poetei
Ana Blandiana) s‐a născut pe data de 25 martie
1942, la Timișoara, în familia preotului ortodox Ghe‐
orghe Coman, originar din Murani, Timiș. Tatăl poe‐
tei, o figură distinctă printre intelectualii de frunte
ai Ardealului, s‐a remarcat prin atitudini și mani‐
festări civice ostile regimului comunist, fiind declarat
„dușman al poporului”, cu toate implicaţiile drama‐
tice convergente acestui statut, în epoca respectivă:
anchete, detenţii, privarea de drepturi pentru toţi
membrii familiei etc.       

Prin urmare, ca fiică a unui deţinut politic, a tre‐
buit să aștepte patru ani până când autorităţile co‐
muniste i‐au permis înscrierea la Facultatea de Fi‐
lologie din Cluj. În ceea ce‐o privește pe  poeta în
devenire, persecuţia politică s‐a manifestat într‐o
formă continuă, cu evoluţii diferite de la o etapă la
alta, astfel că înainte de a debuta în revista „Tribuna”
(1959) cu pseudonimul literar Ana Blandiana, după
numele satului natal al mamei, Blandiana, judeţul
Alba, a lucrat pe un șantier de construcţii. Apoi, în‐
ainte de Revoluţia din 1989, i s‐a luat în trei rânduri
dreptul de a publica: 1959‐1964, 1985, 1988‐1989,
iar în ultimii doi ani numele ei a fost interzis și cărţile
i‐au fost scoase din biblioteci, pentru curajul de a fi
publicat o carte de poezii despre motanul Arpagic,
o alegorie versificată, cu evidente trimiteri la Nicolae
Ceaușescu. În acest caz, avem de‐a face cu primul
samizdat din literatura noastră, căci poeziile res‐
pective au fost difuzate în mii de exemplare, scrise
de mână de către cititori, care se identificau cu forma
acestui manifest de disidenţă. 

În timp ce cultura românească își închidea porţile
pentru poetă, cărţile ei au fost traduse în numeroase
limbi, iar importanta revistă londoneză „Index of
Censorship” i‐a dedicat un număr special. De‐a lun‐
gul anilor, poeta a întreprins ‐ ca invitată a unor
universităţi, academii, organizaţii culturale‐ mai
multe călătorii de documentare și studiu în diverse
ţări europene și a participat la congrese și festivaluri
de poezie. În afara volumelor menţionate, i‐au mai
apărut grupaje de poeme în reviste și antologii din
Anglia, S.U.A., Italia, Spania, Franţa, Belgia, Germania,
Austria, Olanda, Finlanda, Polonia, Ungaria, Bulgaria,
Cehoslovacia, Brazilia, Cuba, Turcia, Siria, Grecia,
China, Japonia, Israel, Albania. După 1989, acestor
traduceri li se adaugă eseurile literare și articolele
de analiză politică apărute în marile ziare germane,
ca și nenumărate conferinţe, lecturi publice, inter‐
viuri, intervenţii la colocvii, simpozioane și mese
rotunde în principalele ţări europene.

Urmărindu‐i
parcursul în
plan literar și
social, nu putem
să trecem cu vederea că Ana Blandiana este ea însăși
o făptură uimitoare, o întrupare a miracolului
existenţial, dacă ne gândim că  splendida și evanes‐
centa înfăţișare angelică stăpânește clocotul unei
forţe interioare inimaginabile, cu irumperi uluitoare
atât în creaţia poetică, cât și în acţiunile de angaja‐
ment civic. Astfel, în 1990, reînfiinţează PEN ‐ Clubul
Roman al cărei președinte devine. Este unul dintre
iniţiatorii Alianţei Civice pe care o conduce între
1991 și 2001, apoi devine fondator și președinte al
Academiei Civice, care realizează, sub egida Consi‐
liului Europei, Memorialul Victimelor Comunismului
și al Rezistenţei de la Sighet. Este numită membră a
Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poe‐
zie „Stéphane Mallarmé" și a Academiei Mondiale
de Poezie (UNESCO).

Activitatea literară i‐a fost răsplătită cu nume‐
roase premii naţionale și internaţionale: Premiul
pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România,
1969; Premiul pentru poezie al Academiei Române,
1970; Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor
din București, 1982; Premiul Internaţional "Gott‐
fried von Herder", Viena, 1982; Premiul Naţional de
Poezie, 1997; Premiul "Opera Omnia", 2001; Premiul
Internaţional "Vilenica", 2002; Premiul „Poetul Eu‐
ropean al Libertăţii” organizat la Gdansk, în Polonia,
2016.

În prima lună a primăverii, poeta cu chip de înger
vă păși în al XVI‐lea lustru al vieţii, cu graţia,
prospeţimea și fervoarea tinereţii sale necontenite.

Prof. Virginia DIMOFTE CHIRIAC (Focșani)
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FILE DE ISTORIE LITERARĂ
Ana Blandiana la aniversare

Muzeul Literaturii Române Iași



Când se vorbește despre Ana Blandiana, prima
reprezentare a personalităţii sale este (pe bună drep‐
tate) cea de poetă. Imediat, se situează imaginea de
militantă civică. Pe nedrept, sunt ignorate laturi com‐
plementare ale scriitoarei, cum ar fi intensa activitate
publicistică, memorialistica, dar și literatura pentru
copii și cea prozastică. Toată această diversitate crea‐
toare compune un portret echilibrat, durabil, impli‐
când har, sensibilitate, inteligenţă, strădanie. 

Fantasticul este înrudit (prin libertatea imagina‐
rului, prin situarea în afara realităţii implacabile)
cu universul inocent al copiilor. Pe de altă parte, deși
totul pare a fi posibil în domeniul supranaturalului,
condiţia autenticităţii lui este verosimilitatea. De
acest fel sunt textele din Orașul topit și alte povestiri
fantastice (Editura Humanitas, București, 2004). De‐
zacordul dintre cele două registre, dintre ingenui‐
tatea unui copil și circumspecţia tatălui său apare
chiar la început, în povestirea O rană schematică.
Ţintele urmărite sunt multiple: un delfin hotărăște
să se sinucidă, pentru a descoperi „beatitudinea de
a nu mai fi” (p. 11), dar continuă să perceapă lumea
din jur. Cadavrul eșuat pe plajă este văzut ca o fiinţă
vie de copil, pe când adultul, blazat, îl consideră o
simplă butaforie, făcută pentru încântarea turiștii. 

Fantasticul se inseminează (se insinuează) în rea‐
lul conjunctural, realizând cu acesta o simbioză fi‐
rească: „Există atâtea feluri de fantastic, încât nu e
de mirare că unele dintre ele pot să treacă uneori
drept realitate.” (p. 188). În perioada crizei de ali‐
mente, din anii ’80 (în Zburătoare de consum), o
doamnă de la oraș, profesoară de filosofie la Uni‐
versitate (filosofia, dogmatizată, se reducea la ma‐
terialism dialectic și istoric), se hotărăște să pună o
cloșcă pe balcon, pentru a nu mai fi dependentă faţă
de piaţa socialistă, devenită atât de precară și a nu‐
și mai irosi timpul la cozi interminabile. Un domn
misterios îi oferă ouăle necesare, însă, din acestea
(ca în Kafka, dar altfel) eclozează niște vietăţi bizare,
hibride, care se dovedesc a fi doisprezece îngeri, „pe
care trebuia să‐i ascundă și cu care nu știa ce să
facă” (p. 30), pentru a evita conflictul cu societatea
atee. 

În La ţară funcţionează altfel de fantastic, cel dat
de metamorfozele timpului. Povestitoarea se în‐
toarce după mulţi ani în satul și la casa bunicilor.
Casa abandonată, grădina sunt degradate, deși în
amintiri se păstrează intacte. O învălmășeală de con‐
statări, de nostalgii. Treptat, apar femei și bărbaţi
foarte bătrâni, uimiţi de faptul că văd în acel loc pu‐
stiu un om tânăr. Totul se transformă într‐un turbion
de sunete de clopot, de zboruri de păsări, de năruiri,
de plante și vietăţi putrezite rânduri‐rânduri: „Și
cum totul se mișca în jurul meu, și cum eu însămi

fără încetare
mă mișcam,
mi‐a trebuit
destul de mult
timp până să
înţeleg că ine‐
lul rotitor și asurzitor al aripilor zbătându‐se în jurul
bisericii de cuiburi, nebuloasa învârtejată de zbură‐
toare reușise să antreneze în ciudata mișcare de
rotaţie clădirea însăși, desprinsă încet, prin delicate
translări și ușoare răsuciri, de pământ.” (p. 59).

În povestirea Reportaj, scriitoarea face o breșă
în rama fantasticului (evocarea unui anotimp pluvial,
diluvian, cu imersiuni în vis și în coșmar), recurgând
la o anamneză biografică, la disecţia unei scene de
mare tensiune, aceea a arestării tatălui ei, urmărind
cu acuitate confruntarea dintre victimă și agentul
însoţitor.

Din categoria fantasticului poate face parte și ab‐
surdul (ceea ce se abate de la raţiune): în anii ’50,
un grup de oameni nevinovaţi este luat de la o nuntă,
urcat în camioane, transbordat în vagoane de marfă,
din nou în camioane și risipit prin divese locuri din
Bărăgan. Nouă dintre ei, șase bărbaţi și trei femei,
sunt lăsaţi în plin câmp, dându‐li‐se doar câteva
sape și cazmale. Ei reinventează lumea, luând‐o de
la zero. Experienţa lor dramatică a durat peste un
deceniu, i‐a solidarizat, producându‐le satisfacţia
(deplină) că au supravieţuit prin propriile eforturi,
într‐o insulă a libertăţii: „[…] iar dimineaţa, după
ce‐și împărţiseră, ca pe niște amulete, puţinele
obiecte pe care le folosiseră unsprezece ani în comun
și după ce deschiseseră cuștile cu iepuri și ţarcul cu
oi, se suiseră în camion, înfriguraţi și străini deodată
unul de altul, știind că nu mai pot să se ajute între
ei” (p. 137).

Ana Blandiana dublează naraţiunea cu aprofun‐
dări reflexive, deschizând căi spre zona spiritualizată
a evenimentelor, folosind alegorii subtile, multipli‐
când sensuri, introspectând, căutând esenţialitatea.
Realitatea este difuză, pendulând între concreteţe,
amintire, vis, himeră, absurd. Întotdeauna se păs‐
trează încă un nespus, un neînţeles, tainiţe nepă‐
trunse. Dramatică, asemenea captivităţii în plasa
implacabilă a unui coșmar, este povestirea numită
chiar Imitaţie de coșmar, în care confuziile, perple‐
xitatea merg până la aprehensiune, până la înstrăi‐
narea de propria identitate. 

O capodoperă este povestea călătoriei unei bise‐
rici de lemn, mutată la sfârșitul secolului al optspre‐
zecelea, pe o distanţă de zece kilometri, de la Lugoșu
de Jos la Subpiatră, târșâită pe uscat și trecută peste
munte. Va fi tăiată de pe fundaţia de trunchiuri în‐
fipte în pământ, cu un ferăstrău uriaș, și va fi trasă
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cu douăzeci de perechi de boi, câţiva metri pe zi,
timp de un an, până la noul loc de așezare: „Dacă n‐
ar fi fost brazda adâncă lăsată în urmă și boii
îngenuncheaţi de efort, încurcaţi în juguri și funii,
ai fi zis, privind numai crucea abia legănată pe cer,
că biserica urcă singură spre munte” (p. 191). La
trecerea peste Criș, gheaţa a cedat și biserica a rămas
imobilizată, primind botezul apelor. Peste iarnă,
preotul Nicola a reparat‐o în interior, înnoindu‐i po‐
deaua și i‐a cioplit iconostas și strane frumos ornate.
În primăvară, o mare viitură a smuls biserica, du‐
când‐o pe cursul apei, împreună cu părintele și doi‐
sprezece bărbaţi care i‐au sărit în ajutor. Imaginea
preotului a fost identificată, în imaginarul colectiv,
cu aceea a lui Nicola Ursu din Albac, cunoscut în is‐
torie drept Horea, capul viitoarei răscoale, căutat
de cătanele împărătești, pentru activitate agitatorică.
În mitologia locului, biserica s‐a preschimbat în co‐
rabie și a plecat pe Dunăre spre Viena, să ducă jalbă
împăratului. Pe de altă parte, biserica este văzută
plutind pe Dunăre și în Deltă, plină de lumânări
aprinse și răspândind cântări bărbătești de horă.
Sfârșitul poveștii este, neîndoielnic, o lovitură de
teatru: ajungând în satul Subpiatră, povestitoarea
află cu nedumerire că bisericuţa din Lugoșu de Jos
se afla la destinaţia ei și că restul era o realitate le‐
gendară, paralelă. 

Cele patru texte finale, având numele anotimpu‐
rilor, sunt reprezentări la limita suprarealismului,
conţinând obsesii, halucinaţii de tip oniric, cu des‐
tructurări temporale, cu stări anxioase (Iarna), cău‐
tări exaltate ale vieţii reale, ale ieșirii din orașul la‐
birintic (pe care numai moartea îl mai umanizează),
o extragere din împietrire și întoarcerea către o lume

naturală (Primăvara), hipersenzitivitatea și abun ‐
denţa de timp pe care le produce prezenţa ondula‐
torie a mării, dar și o somnolenţă generativă, trans‐
formările grotești ale cărţilor din rafturi, ale camerei,
ale străzilor, oamenilor, cerului, care, la început devin
elastice, apoi încep să se topească și să curgă ase‐
menea unei lave, într‐o reprezentare apocaliptică
(Vara), în fine, plonjarea imprevizibilă din realitatea
cotidiană într‐un fantastic alegoric, cultural, al bi‐
bliotecii labirint (de felul Borges sau Márquez),
conţinând însă presimţirea fatalităţii, și constatarea
că totul, absolut totul, spirit și materie, formă și idee,
lege morală, își are sursa (sub formă de seve) și îm‐
plinirea în fertilitatea pământului (Toamna). Impul‐
sul comun tuturor sezoanelor este părăsirea locu ‐
inţei, percepută ca o carceră, ca un loc al unei izolări
silnice, iar construcţia biografică (eșafodajul) se ba‐
zează, în principal, pe memoria simţurilor. De altfel,
ni se prezintă straturi de realităţi, și toate elementele
existentului sunt prilej de reflecţii, de teorii, de vo‐
luptoase dezvoltări abstracte, de corespondenţe ori
de fantazări, de anamneze și digresiuni.

Scrisul narativ al Anei Blandiana este elaborat
cu multă iscusinţă, deosebit de fluent, exact, încărcat
afectiv, întors irepresibil către cercetarea de sine,
epicitatea decurge natural, lăsând impresia că tex‐
tele au fost scrise altădată, poate în vis, iar acum
sunt trecute pe curat din memorie. Scriitoarea disecă
tot ceea ce i se întâmplă, cu o luciditate obiectuală,
desprinzându‐se de sine, convingându‐ne totodată,
cu jusificare, că prima reprezentare a personalităţii
sale este, pe bună dreptate, aceea de poetă și proza‐
toare.

Paul ARETZU (Caracal)



În 2014, la Universitatea de Vest din Timișoara, cu
ocazia decernării titlului de Doctor honoris causa,
Doamna Ana Blandiana plasa, în titlul conferinţei pe
care urma să o susţină, una din întrebările de extremă
gravitate pentru momentul care ne traversează: La ce
bun poeţi în vremuri de restriște? Extrasă din scrierile
lui Hölderlin (Weiss  ich nicht und wozu Dichter in
dürftiger Zeit?), interogaţia o apropia (poate nu în‐
tâmplător) de îngândurările de altădată ale unuia dintre
marii poeţi ai exilului românesc, Horia Stamatu, cel mai
eminescian dintre aceștia. În eseistica lui, autorul lui
Kairos,  adresase  – și el – aceeași întrebare, dar și un
răspuns propriu, aceluiași timp sărac, (dürftiger Zeit),
de restriște, întrezărind, ca pe o imperioasă și unică
soluţie a momentului, întoarcerea la poeta vates. Altfel
spus întoarcerea la acei care  – asemenea vestalelor,
spunea el – ar mai putea încă să întreţină temeiul
(esenţa!) existenţei noastre în Logos, aceasta dat fiind
că timpul nostru, așa cum se arată el, este tot mai
dominat de anti‑esenţa istoriei.

În post‐modernitatea noastră, când societatea ro‐
mânească – cum spunea Virgil Ierunca ‐ nici după de‐
cenii, nu dă semne că ar mai putea să‐și vină în fire,
interogaţia Doamnei Blandiana: La ce bun poeţi....?
survenise ca un demers firesc. Prin conferinţele, prin
eseistica, dar mai ales prin iniţiativele sale concrete,
poeta Ana Blandiana a reușit chiar să ne arate efectiv
la ce ni‑s buni poeţii în vremuri de restriște! Ca Pre‐
ședinte fondator al Academiei Civice iniţiase (sub
egida Consiliului Europei) și realizase în act Memo‑
rialul Victimelor Comunismului și al Rezistenţei de
la Sighet.  Sintagma ei, Istoria ca viitor, se dovedește
că nu este doar un titlu pentru una dintre cărţile sale
– ci și un îndemn la reflecţie, un semn de înţelegere
profundă a lucrurilor ce se dospesc, mereu nedefinite,
sub aburoasa (și aburitoarea) noastră actualitate. El
ne atenţionează prompt că post‑comunismul în care
trăim tinde, tot mai vizibil, să se refuze, din nou, im‐
perativelor memoriei. Primim astfel o avertizare  că
nu vom avea (nu va putea să existe!) niciun Viitor câtă
vreme, mereu cenzurându‑ni‑se istoria, am ajuns
deja să nu ne‑o mai cunoaștem. Ceea ce se încearcă
să se elimine dintr‐un posibil viitor este tocmai pre‑
zenţa congenitală a germenilor trecutului. (v. Ana
Blandiana, Istoria ca viitor, Humanitas, 2017, p.195).
Deci nu este deloc întâmplător faptul că ni se spune –
atunci când la posturile TV se mai aminteșete, totuși,
de Memorialul Durerii – că este o „istorie care nu se
învaţă la școală”! Prin urmare poetul Horia Stamatu,
cel din exil, avea dreptate când afirma că timpul nostru
(timpul sărac, dürftiger Zeit?) este dominat de o
anti‑esenţă a istoriei.

Într‐o normalitate la care – precum se vede – tot
nu reușim să mai ajungem, despre Ana Blandiana ar fi
fost firesc să vorbim numai și numai despre  fiinţarea
ei cu totul aparte în lumile evanescente ale poeziei.
Ar fi fost poate suficient să reamintim că este membră
a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de
Poezie „Stéphane Mallarmé” și a Academiei Mon‑
diale de Poezie (UNESCO) etc, etc. Din nefericire, la
noi o asemenea fiinţare nu a putut se păstreze și să
respire netulburată doar în zeniturile apolinic senine.

Deci, nu  vom trece
sub tăcere și chiar
vom reaminti (un
amănunt?) că au
existat deja prea
multe și lungi pe‐
rioade (1959‐1964, 1985, 1988‐1989)  când scrierile
Anei Blandiana au fost puse sub aberante interdicţii.
Dar dacă vorbim și despre valori morale, am mai putea
spune că tocmai asemenea momente de dificultate –
și existenţială și artistică – o așează, ca destin literar,
alături de poeta Ana Ahmatova, intrată în legendă și
prin rezistenţa ei antitotalitară. Deși se spunea de mult
(chiar de către Hölderlin) că poezia este cea mai nevi‑
novată dintre îndeletnicirile umane, se pare că tot ceea
ce pare capabil să conţină esenţe de adevăr, devine,
instantaneu, suspect din punct de vedere politic. Și Tho‐
mas Mann – în devastator de tragicul său roman Doctor
Faustus – ne arătase cum, până și muzica, arta cea mai
îndepărtată de orice imanenţă, este suspectă politic.
Iar într‐o actualitate a recent survenitelor exigenţe de
tip politically correctness încep să capete o îngrijoră‐
toare consistenţă perspec tivele excomunicării marilor
valori ale civilizaţiei. Pandemia devine un pretext al
tot mai frecvent întâlnitelor forme de manifestări to‐
talitare. Astfel, în sfera celor repudiaţi apar numele
sfinte ale unor Bach sau Verdi. Li se alătură, oricât ar
părea de aberant, Beethoven, geniul muzicii pe care
opiniile unora din lumea de azi pretind că trebuie pus
în  carantină, dat fiind caracterul instigator al Simfoniei
a IX‑a. Căci, evident, acel Seid umschlungen, Milionen
(Îmbrăţișaţi‑vă milioane!) din partea corală a Simfoniei
incită la încălcări grave ale restricţiilor. 

Evident, unele dintre aceste „întâmplări”(?!) sunt
în măsură  să explice și avatarurile prin care a trebuit
să treacă fiinţa literară a Anei Blandiana. Și asta în po‐
fida faptului că poezia ei a respirat și – s‐ar fi putut
spune că – plutește cu sublima ei libertate, dincolo de
graniţele oricăror limbaje, dincolo de vremuri,  oricare
și oricum ar fi arătat acestea. Dar, cum s‐a văzut – și
nu odată în recenta istorie – ideologiile sunt absurde
și necruţătoare în opacitatea lor, ca și toate frontierele
care, premeditat, s‐au instalat și continuă să se insta‐
leze cu scopul de a se reuși o cât mai etanș‐eficientă
despărţire a oamenilor de oameni. 

Nu cumva este momentul să reflectăm, din ce în ce
mai adânc și mai des, la întrebarea, perpetuu întrebă‑
toare (!) a Doamnei Ana Blandiana: La ce bun poeţi în
vremuri de restriște? 

Spre începutul acestor câteva – de altfel modeste –
rânduri, ne opriserăm, oarecum suspendaţi, în golurile
acelei tulburătoare interogaţii preluate de la Hölderlin,
poetul despre care Heidegger spusese că l‑a așteptat
pe Dumnezeu. Dar tocmai pentru că, dincolo de aceasta,
încercam și o apropiere de rosturile profunde ale fiin‐
ţării, ca poetă, a Doamnei Ana Blandiana, acum ni se
pare în ordinea firescului să reamintim, cumva con‐
cluziv, una dintre cele mai semnificative rostiri ale ace‐
luiași Hölderlin (devenită un veritabil adagiu) atunci
și acolo unde spune: Dar ceea ce rămâne poeţii cti‑
toresc!

Dan ANGHELESCU (București)
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La Bunavestire, ziua de naștere 
a Doamnei Anei Blandiana



Ana Blandiana  s‐a născut în data de 25 martie
1942, într‐o familie din Timișoara, având numele
de Otilia‐Valeria Coman. Debutează în revista Tri‑
buna din Cluj cu poezia Originalitate, semnând cu
pseudonimul Ana Blandiana. În 1964 (an în care au
debutat Ioan Alexandru și Marin Sorescu), îi apare
prima carte, Persoana întâia plural, cu o prefaţă de
Nicolae Manolescu, scriitoarea publicând apoi mai
multe volume de poezie: Călcâiul vulnerabil, 1966;
A treia taină, 1969; 50 de poeme, 1970; Octombrie,
Noiembrie, Decembrie, 1972; Poeme, 1974; Somnul
din somn, 1977; Întâmplări din grădina mea, 1980;
Ochiul de greier, 1981; Ora de nisip, 1984; Stea de
pradă, 1986; Alte întâmplări din grădina mea, 1987;
Întâmplări de pe strada mea, 1988; Poezii, 1988; Ar‑
hitectura valurilor, 1990; 100 de poeme, 1991; În
dimineaţa de după moarte, 1996; La cules îngeri,
1997, 2003, 2004; Cartea albă a lui Arpagic, 1998;
Balanţa cu un singur talger, 1998; Soarele de apoi,
2000; Refluxul sensurilor, 2004; Poeme (1964‑2004),
2005; Întoarcerea lui Arpagic, 2008; Patria mea A4,
2010; Pleoape de apă, 2010; În bibliotecă, 2018;
Variaţiuni pe o temă dată, 2018; de eseuri: Calitatea
de martor, 1970, 2003; Eu scriu, tu scrii, el/ea scrie,
1975; Cea mai frumoasă dintre lumile posibile, 1978;
Coridoare de oglinzi, 1983; Autoportret cu palimpsest,
1985; Orașe de silabe, 1987 (însemnări de călătorie);
Geniul de a fi, 1998; Ghicitul în mulţimi, 2000; Cine
sunt eu?, 2001; A fi sau a privi, 2005; O silabisire a
lumii, 2006; Spaima de literatură, 2006; Fals tratat
de manipulare, 2013; Istoria ca viitor, 2017. A mai
scris și proză: Cele patru anotimpuri, 1977, 2001;
Proiecte de trecut, 1982; Sertarul cu aplauze, 1992,
1998, 2002, 2004 și alte povestiri fantastice.

Aceste cărţi au fost bine primite de critica literară,
dar nu și de cenzura care îi reproșa unele texte ,,sub‐
versive”, cu ţintă clară la adresa dictaturii, eroul său,
Arpagic, parodiindu‐l pe Ceaușescu. Ana Blandiana
a avut de suferit din cauza detenţiei tatălui său, preot
ortodox Gheorghe Coman, dosarul trecutului avea
să‐i marcheze și destinul ei. Nicolae Manolescu ob‐
serva ,,poetica naturalului”, ,,nevoia de sinceritate,
de emoţie personală” a autoarei care a debutat în
epoca ,,îngheţului tematic și stilistic”.1 Același critic
scria despre influenţele blagiene în lirica Anei Blan‐
diana prin unele teme și motive: a somnului, a stră‐
bunilor, a matricialului, citând versuri ca: ,,Vreau sa‐

tul cu sunetul la‐
crimei mele”. Abia
cu A treia taină, poeta își găsește expresia personală
într‐un discurs original, metaforic, cu un vizionarism
aforistic. O parte din aceste caracteristici sunt pre‐
zente și în tabletele publicate în Contemporanul sub
titlul Antijurnal, adunate în Calitatea de martor unde
afirma că ,,Poetul există și rămâne numai prin ceea
ce reușește să nu trăiască și, netrăind, să creeze doar.
Pentru că, după cum bine se știe, numai ceea ce nu
există în planul vieţii se realizează în planul artei.”
Autorul masivei Istorii critice a literaturii române. 5
secole de literatură identifica în proza Anei Blan‐
diana unele asemănări cu ,,fantasticul intelectual”
al lui A.E. Baconsky, cu influenţele fantasticului fol‐
cloric din tradiţia lui Galaction‐Voiculescu‐Bănulescu
și un  ,,fantastic buf” în Zburătoare de consum. 

Ana Blandiana, cea care se autodefinea ,,Sunt/
asemenea/ nisipului clepsidrei care/ poate fi timp/
numai/ în/ cădere”,2 a reușit să‐și convertească su‐
ferinţa în creaţie. Universul ei liric este unul al in‐
certitudinilor, al frământărilor, al idealurilor de
(auto)cunoaștere, al iluziilor și al deziluziilor, pe
care le găsim și în opera argheziană. Dacă în poezia
Călătorie scria ,,Umblu prin mine/ Ca printr‐un oraș
străin/ În care nu cunosc pe nimeni”, în alt poem
mărturisea ,,Totul este eu însumi./ Daţi‐mi o frunză
care să nu‐mi semene./ Ajutaţi‐mă să găsesc un ani‐
mal/ Care să nu geamă cu glasul meu./ Pe unde calc
pământul se despică/ și morţii care poartă chipul
meu/ îi văd îmbrăţișaţi și procreând alţi morţi.” Re‐
ferindu‐se la iubirea faţă de părinţi, scria: ,,Li‐e ru‐
șine că sunt prea bătrâni, prea bolnavi,/ Pentru noi
prea modești și prea simpli părinţi,/ Vinovaţi pentru
timpul pierdut/… Ne privesc în tăcere cuminţi./ Apoi
își mută privirea în stea,/ Când raza‐nglodată de cer
se subţie./ Și, obosiţi, nu pregetă‐o clipă/ Să ni se
așeze în pământ, temelie.” (Părinţii).3 Tocmai pentru
că oamenii își mută prea repede ,,privirea în stea”,
Ana Blandiana, conștientizând că generaţia care a
suferit în detenţia comunistă pleacă smerită și ne‐
cunoscută dincolo, a reușit să pună bazele unui mu‐
zeu al neuitării. 

După 1989, scriitoarea s‐a remarcat ca o luptă‐
toare pentru dreptate și libertate civică, demascând
atrocităţile fenomenului totalitarismului. Fondând
Memorialul de la Sighet, unde anual se ţin conferinţe,
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Ana Blandiana – câte primăveri?
(Școala memoriei)

1Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, p. 1047.
2Condiţie, vol. A treia taină, în Poezii, Editura Minerva, 1989, p. 35.
3Călcâiul vulnerabil, 1966, în vol. Poezii, Editura Minerva, 1989, p. 10‐11.
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simpozioane și dezbateri, scriitoarea a adunat probe
despre o istorie recentă, parţial știută, o istorie care
nu se învaţă încă la școală. În cartea Vocaţia mărtu‑
risirii,4 apreciam efortul și dăruirea celei care a iniţiat
Academia Civică, fundaţie ce a publicat Analele Sighet
și a organizat multe conferinţe internaţionale prin
care a comemorat suferinţele deţinuţilor politici.
Memorialul de la Sighet este o instituţie de recupe‐
rare a memoriei victimelor comunismului, una din‐
tre marile înfăptuiri de acest fel de după 1989, me‐
nite să restituie ,,feţele unui trecut vinovat și tragic”.
Ana Blandiana și Romulus Rusan au reușit să creeze,
la Sighet, un loc al reamintirii și al reculegerii în faţa
sacrificiului și a revoltei, în care mărturia atrocită‐
ţilor comunismului reamintește de valoarea dem‐
nităţii și a respectului faţă de adevăr. În 1993, Ana
Blandiana prezenta proiectul Memorialului de la Si‐
ghet, primul de acest fel din lume, la Consiliul Euro‐
pei. De atunci, foștii deţinuţi politici s‐au reunit la
Sighet până ce numărul lor a devenit tot mai mic…
,,Cu un fel de recunoștinţă care mă tulbură profund,
pentru că, de fapt, noi eram cei care trebuia să le
fim și le eram recunoscători. Acum, pe măsură ce
Memorialul devine o operă de calibru internaţio‐
nal… în lunile de vârf la Memorial sunt peste 1300
de vizitatori pe zi, dintre care 40% sunt străini, 40
% tineri și restul români care vor pur și simplu să
afle sau să‐și aducă aminte cum a fost și ce a repre‐
zentat comunismul în istoria ţării lor,” afirma Ana
Blandiana5. Memorialul este format din Muzeul de
la Sighet și Centrul Internaţional de Studii asupra
Comunismului, care funcţionează în București și este
și organizatorul tuturor simpozioanelor, colocviilor
și expoziţiilor, care se vernisează acolo și devin iti‐
nerante în ţară sau în străinătate. La Sighet, se ţin
cursurile Școlii de vară, la care participă aproape
1500 de tineri, câte 100 pe serie, rectorul acestei
instituţii de învăţământ fiind Stephane Courtois.
,,Memorialul nu este un drum spre trecut, ci unul
spre prezent și spre viitor”, susţine poeta care ple‐
dează pentru reconstruirea memoriei colective, con‐
vinsă fiind că ,,memoria poate fi învăţată”, iar lipsa
modelelor este semnalată chiar de tineri. În același
interviu cu Angela Baciu, Ana Blandiana recunoaște
că a fost interzisă pentru că a publicat în revista Am‑
fiteatru poezii considerate ,,subversive”. După ce a
fost interzisă și a doua oară, a scris literatură pentru
copii, unde eroul său, Arpagic, îl parodia pe Ceau ‐

șescu, însă după 1989, autoarea și‐a propus să facă
lumină în hăţișurile beznei comuniste. 

Sighetul rămâne o Școală a memoriei. Autorii mo‐
numentalului studiu Cartea neagră a comunismului.
Crime, teroare, represiune, referindu‐se la memoria
„oficială”, susţineau că ,,este mai greu de refăcut în
România, unde factorii decizionali fabrică istoria
cum vor”.6 În acest sens, Memorialul de la Sighet,
Fundaţia Memoria etc. au un rol imens. La aceste
fundaţii s‐au publicat multe confesiuni ale deţinuţi‐
lor politici, memoria lor particulară contribuind la
reconstituirea memoriei ,,oficiale”. Alexandru Raţiu,
Gheorghe Pătrașcu, Gheorghe Andreica, Ioan Dunca,
Andrea Dobeș, Ioan Ciupea, Claudiu Secașiu și foarte
mulţi alţi deţinuţi politici au depus mărturii ului‐
toare despre exterminarea elitei în gulagul româ‐
nesc, dar și despre ,,Memorialul Rezistenţei”, după
cum își amintea Gheorghe Pătrașcu. Închisoarea din
Sighetul Marmaţiei, construită la sfârșitul secolului
al XIX‐lea de regimul austro‐ungar, a devenit, pe tim‐
pul unui alt regim – cel al dictaturii comuniste, un
loc al decapitării elitei. Tocmai acolo unde, geografic,
e vârful României, acolo a fost omorât creierul celor
care au condus ţara în cele mai grele clipe din tre‐
cutul neamului nostru. Închisoarea de la Sighet era
situată în mijlocul orașului, unită cu Tribunalul, după
sistemul vechi austro‐ungar. De la Tribunal, con‐
damnatul era introdus imediat în închisoare, iar în
acel spaţiu al terorii mulţi și‐au găsit sfârșitul. Primul
mort dintre deţinuţii aduși la Sighet a fost românul
din Basarabia Daniel Ciugureanu, un mare luptător
pentru unire. Numai dacă analizăm documentele
mincinoase măsluite de comuniști, referitoare la ca‐
zul Ciugureanu, ne dăm seama de bezna impusă de
această dictatură care riscă să se reîntoarcă. Din căr‐
ţile publicate de Fundaţia Academia Civică, aflăm că
pe actul de moarte al decedatului scria că el a fost
un individ oarecare cu numele Daniel Ciugureanu,
fiul lui Gheorghe și al Anei din regiunea URSS, rătăcit
cumva pe aici, că a fost un analfabet, că nu a fost an‐
gajat niciodată de nicio întreprindere, de nicio in‐
stituţie, un om fără ocupaţie, bolnav de insuficienţă
circulatorie și de hipertensiune arterială, un individ
fără buletinul de identitate, însă acest ,,paria”, un
om de nimic sau un handicapat, după cum apare în
actul de deces, era, în realitate, o somitate. 

(va urma)
Anastasia Dumitru (Constanţa)

4Vocaţia mărturisirii, 1. Lumina dintre gratii. Repere ale literaturii rezistenţei anticomuniste, Editura Fundaţiei Culturale Memoria,
București, 2017, p. 234‐236.
5Despre cum nu am ratat o literatură grozavă, interviu cu Angela Baciu, Editura Junimea, 2015 și în revista Ex Ponto, nr. 53, ianuarie‐
martie 2017, p. 9. 
6S. Courtois… J. L. Margolin, Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, București, Editura Humanitas, 1998, p. 423. A
se vedea Dennis Deletant, România sub regimul comunist, București, Fundaţia Academia Civică, 1997 și întreaga colecţie de volume
coordonate de Ilie Popa, Experimentul Pitești, Fundaţia Culturală Memoria, filiala Pitești.



Este visul frumos al preotului Gheorghe Coman,
vis pe care l‐a avut în altarul Bisericii cu Lună din
Oradea. „Vărsa‐voi din Duhul meu peste tot trupul
și fiii și fiicele voastre vor profeţi: bătrânii vise vor
avea, iar tinerii vor avea vedenii” (Ioil 3,1). Visul tâ‐
nărului sacerdot s‐a împlinit în ziua de Bunavestire
a anului 1942 prin nașterea enigmaticei Otilia.
„Mărește suflete al meu pe Domnul! … risipit‐a pe
cei mândri … pe cei smeriţi i‐a dăruit cu bunătăţi!”
(Luca 1,44‐53). Și i‐a mai dăruit taica părintele bu‐
curia cunoașterii tainelor vieţii într‐o pecete de lu‐
mină pentru minte și inimă, trup și vintre, iar în zes‐
tre, psaltirea dureroasă a neamului românesc.

Dar „Cum vara vine din copilărie / Și cum / În
miros de lapte, fîn și fum, / Alunecă de‐aici / (ne‐
poata) Trasă de fluturi, de buburuze și de furnici /
Înspre bunici” (Blandiana, Ana, Întâmplări din gră‑
dină, Editura Ion Creangă, 1986), în satul Blandiana

unde învaţă limba păsărilor vorbită de Adam cu
Dumnezeu în rai și se exprimă pentru toţi visătorii:
„Ceea ce, o spun curat, e / Cea mai mare nedreptate
/ (fetiţa vorbește cu pomii) El, (vișinul) se joacă și
foșnește, / Iar eu învăţ vișinește (Idem, op. cit. p.
93).

În divina‐i exprimare, Grigore Vieru, un cavaler
al viselor de peste Prut, văzând grădina cu flori
ameninţată de prădalnicii nopţii a început să cânte
spre trezire: „De ce să tăiaţi trandafirul? / El (floarea)
împodobește lumina / Ca icoana / Peretele alb al
chiliei” (Vieru, Grigore, Taina care mă apără, Prin‐
ceps, Edit. Iași, p. 191).   

În citadela limbii române a Convorbirilor Literare
de la Iași am văzut Luna Plină, pe Ana Blandiana, cu
lumina‐i albă revărsată peste visătorii care o aplau‐
dau pentru premiul Opera Omnia: o lume frumoasă
a viselor ei, a viselor noastre, a viselor mele. 
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INTERPRETĂRI
Ana

de preot‑poet Marcel Miron
(Huși)

Când Sterian Vicol, iniţiatorul și redactorul șef al
minunatei reviste PortoFranco, mi‐a comunicat fap‐
tul că va dedica un număr special scriitoarei Ana
Blandiana, mi‐am amintit imediat un episod din anii
70. Nu mai ţin minte exact anul, am însă în memorie
prima pagină dintr‐o revistă – Contemporanul …
poate? – în care, în colţul din dreapta sus, Geo Bogza
deţinea o rubrică. Acolo am citit o poezie pe care
am memorat‐o imediat, o ţin minte până astăzi și
am spus‐o studenţilor din generaţii diferite.

O reamintesc acum cititorilor revistei. Este vorba
despre „Dealuri”, poezie ce face parte din volumul
Somnul din somn, volum cu deosebit de multe apre‐
cieri (ca întreaga operă a Blandianei!), apărut la Car‐
tea Românească, în 1977.

Așadar … să fi publicat poezia mai înainte de a
apărea în volum? Să o fi reţinut (și comunicat) Geo
Bogza apoi? Nu‐mi amintesc. Aproape că nu am nici
siguranţa că era Geo Bogza … 

Importante nu sunt deloc aceste detalii despre
memoria mea. Important este că poezia este foarte
frumoasă, că se reţine prin muzicalitate, dar mai
ales prin mesajul ce poate suscita interpretări di‐
verse (și au fost comentarii substanţiale!).

Geo Bogza trimitea cititorul – după ce publica
poezia în rubrica sa – la eminesciana Sara pe deal.

Să citim și noi așadar „Dealuri” și să ne pătrundem
de frumuseţea versurilor, dar și de multiplele sensuri
(și sugestii) pe care le pot naște cele trei strofe – de
la relaţia spaţiu‐timp la simbolistica dealului pentru
români (cu trimitere imediată la Blaga), dar și la
credinţa în continuitatea sufletului după moarte ori

la statornicia pe un pământ în care relieful este ro‐
tunjit „blând”, și tot „blând” îi este și „duhul”.

Așadar …  Să ascultăm „veșniciile cum cură” prin
„dealurile” ca o clepsidră „Ascunse jumătate în pă‐
mânt” și …tot „ascunse” – „jumătate în văzduh”. „As‐
cuns” le este „duhul”,, mai mult simţit decât
conștientizat, oricum știut! 

Dealuri, dulci sfere‑mpădurite
Ascunse jumătate în pământ
Ca să se poată bucura și morţii
De carnea voastră rotunjită blând,

Poate un mort stă ca și mine‑acum,
Ascultă veșniciile cum cură,
Își amintește vechi vieţi pe rând
Și contemplându‑vă murmură:

Dealuri, dulci sfere‑mpădurite
Ascunse jumătate în văzduh
Ca să se poată bucura și viii
De nesfârșit de blândul vostru duh..

Nu mă pot gândi la o încheiere mai sugestivă de‐
cât tot cu două versuri preluate dintr‐o altă poezie
a Anei Blandiana – „Pereche”, cărora le‐aș da indivi‐
dualitate: „Și vom rămâne în eternitate/ La fel de ti‐
neri cum suntem acum”.

Prin poeziile sale, dar și prin întreaga Operă de
scriitor total, Ana Blandiana „va rămâne în eterni‐
tate” la fel de tânără în spirit, în idei, în Talent.

Mihaela Albu (Craiova)

Timpul Anei Blandiana, Timpul nostru
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MARI SCRIITORI CONTEMPORANI

Pentru mine, Nicolae Breban e o oază de norma‐
litate, în vremi strâmte și strâmbe, când frica vine
în valuri numerotate și lumea se clatină din rostul,
sensul, noima ei... Da, scrisul său e o oază de nor‐
malitate, o insulă în  oceanul corectitudinii politice,
al atitudinii woke, al culturii anulării, gata de atacuri
funebre, postmortem, la valori exponenţiale, când
autori importanţi sunt ridiculizaţi, terfeliţi sau
calomniaţi. Iona lui Sorescu s‐a scos din manual, la
fel Moromeţii și câte alte opere de Rebreanu. Pădurea
spânzuraţilor și Ion se studiază la alegere. Copiii de
școală plângeau când se citea Moartea căprioarei.
Nu mai plâng. Îi amuză idila dintre chiuvetă și dula‐
pul de bucătărie.

Magul prozei, Magul Breb, cum îmi place să‐i
spun, crede în tema mare, cu grad de risc, în roman
de clasă, clasic. Și‐i singura cale. Julio Cortazar nota
că „literatura e un joc, dar în care îţi pui viaţa”, iar
lungul drum  al biografiei spre literatură e anevoios.
E greu jocul ăsta de‐a întâmplarea, de‐a dragostea,
de‐a moartea, când deţii „luciditatea vocaţiei”. „Pen‐
tru operă fac orice”, notează prozatorul. Orice sacri‐
ficiu, desigur. Și‐i uluitoare foamea  de a scrie a im‐
perialului prozator.

N.Breban nu se dezminte nici în confesiune  (spo‐
vedanie de scriitor), nici în eseu. Pune toate punctele
pe i‐uri. E o modă cultura anulării? Ba e o plagă, mai
letală decât corona, cu toate tulpinele ei. În privinţa
atitudinii Woke (a treziţilor), cu rădăcini în PC și‐n
Cancel culture, e o primejdie pentru libertatea de
opinie, la capăt nefiind altceva decât transformarea
omului în maimuţă. Iar viciile de mentalitate sunt
multe; și mai multe, viciile de comportament.

Mi s‐a întâmplat de multe ori să‐mi spun că acești
„progresiști”, sprijiniţi pe umerii lui Marx, sunt setaţi
pe nu. Nu vor argumentele celorlalţi, nu le ascultă
și‐i inutil să‐i întorci spre dialog. Sunt extrem de
agresivi în etichetări ca naţionalist, rasist, crești ‐
nopat, conservator depășit, caduc, perimat, cu toate
că președintele Academiei, istoricul Ioan ‐ Aurel Pop,
vrea să restaureze sensul bun al vocabulei: a con‐
serva ‐ egal a păstra.  Mie mi se pare că a fi socotit
tradiţionalist este onorant. 

Generaţia mea a mai trecut o dată printr‐o formă
de corectitudine ideologică : îndoctrinarea marxist‐
leninistă, prin taxarea gândirii așa‐zis incorecte. Fe‐
rească Dumnezeu să fie impus ca politică obligatorie
acest nefericit virus social: political correct. Acum
sunt amendaţi, atunci erau împușcaţi cei care nu
gândeau „ca noi”, cu șapca proletară‐n cap și pușca
pe masă, silabisind „Scânteia” lui Brucan, instalat

postsocialist în politica de vârf ca...
profetolog. Mișa Novicov cerea,
într‐un cotidian din Iași, să fie
împușcaţi profesorii universitari  care nu urmau
linia partidului unic. Îi numea trântori. Acum li se
dărâmă statuile; atunci erau pușcărizaţi; acum sunt
indexate cărţile cu amprentă naţională; atunci erau
scoase din biblioteci și topite.Ne îndreptăm pas cu
pas spre Index librorum prohibitorum, de vreme ce
manualul alternativ de română a scos din cuprins
Școala Ardeleană? Care Școală Ardeleană – rostește
apăsat Nicolae Breban, în interviul cu Mihaela Hel‐
mis, din noiembrie 2019 ‐ „e o școală care a creat
mișcarea de luptă pentru alipirea Ardealului de Ro‐
mânia și, mai ales, descrierea, descoperirea originii
acestui popor, a acestui neam.Era o populaţie,  de‐
venită popor, neam. Devenită naţiune tocmai prin
această justificare, prin această conștientizare  a ori‐
ginii noastre și a unităţii noastre nu numai de limbă,
ci și de origine.” Ce s‐a pus în loc, asta‐i întrebarea.

Anulat: tradiţie. Și mă refer deopotrivă la cultura
tradiţională, parte a marii culturi.E negată tradiţia,
ca fenomen de cultură, de limbaj, ca fapt artistic.
Suntem certaţi dinspre Institutul „Elie Wiesel” când
cultivăm memoria martirilor, jertfa lui Mircea Vul‐
cănescu, considerat încă un criminal de război (și‐i
mirabil că liceenii din Cluj s‐au opus schimbării nu‐
melui școlii lor), jertfa lui Daniil Sandu Tudor, a Pă‐
rintelui Stăniloae, a monahului Nicolae Steinhardt,
listaţi ca fasciști, xenofobi, antisemiţi, potrivit „cul‐
tului” Florian. Și ce falsă e „narativa” lui! De altfel,
adevărul istoric e înlocuit cu tot soiul de „narative”,
în alte cuvinte, istorioare ca povești de adormit
conștiinţa de neam.Vorbim de disciplina Istorie sau
despre disciplinarea Istoriei, conform unei păgu‐
boase schimbări la faţă (a doua, după Theodor Co‐
dreanu) a culturii românești?   

Anulat: creștinism. Biserica și cultura română  au
fost inseparabile. Pe calea Gutenberg, primii au luat‐
o monahii. Se mai știe că ei au fost cei dintâi tipo‐
grafi? Tipografia marelui cleric Andrei Șaguna a
supravieţuit: dăinuie încă la Sibiu.

Neomarxiștii neagă raportul firesc dintre  Bise‐
rică și cultura naţională.Unitatea de limbă și de neam
i se datorează Bisericii, chit că  sintagma contribuţie
crucială este ocolită ca obsoletă: nu (mai) plac idea‐
lurile naţionale.

Fiţi woke! Fără Crăciun, că vă contaminaţi. Nu
mai scrieţi Biblie cu majusculă, că‐i directivă euro‐
peană. Icoanele n‐au ce căuta în școli, să nu discri‐
minăm vreun musulman mititel. Și e dans le vent ‐

NICOLAE BREBAN: O oază de normalitate
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ochiul liber o vede ‐ discriminarea ... majorităţii și
cultul minorităţii, n‐aţi știut? Ce urmează ? Supri‐
marea slujbelor religioase în spitale și‐n azile? În
vremi ceaușiste, cădeau biserici; acum se vrea scos
din școală învăţământul religios. Preoţii satelor au
avut în grijă școlile primare, alături de învăţători.Nu‐
mai că satul a rămas doar în colţul ochilor unor scrii‐
tori care se respectă, iar ţăranul a fost trimis la mu‐
zeul unde se dau filme LGBT, ca să se întoarcă  Horia
Bernea în mormânt.

Nicolae Breban nu este woke pentru că nu vrea
să fie woke, adică „trezit” la noile teze fără antiteze.
Mă simt, atunci când citesc editorialele din „Con‐
temporanul. Ideea europeană ”, în normalitate. Firesc
e dialogul, nefirească e blocarea lui. Câtă vreme
există dialogul, trăim normal. Iar cedarea (din leha‐
mite sau din orice altă cauză) N. Breban o vede ca
trădare în Trădarea intelectualilor, carte‐eveniment,
abordând aspectele  grave ale vieţii culturale. „A‐ţi
nega înaintașii e un semn de primitivism.” Fără ră‐
dăcini culturale, fără înaintași, identitatea de neam
dispare. Și‐mi aduc aminte că un șef vremelnic al
unui institut de cercetare  jubila la ideea dispariţiei
limbii române. Ce să mai știi de limba asta, că tot
dispare, decreta cel care se credea șeful absolut al
sectorului lingvistic la „A. Philippide”. Și câte enor ‐
mităţi nu s‐au spus, câte tezisme, conformisme, mi‐
metisme nu s‐au aruncat în spaţiul public! Că sașii –
strămoși ai românilor (etnologul Vintilă Mihăilescu)
sau că am fi slavi romanizaţi (istoricul literar M.
Zamfir). Baza de susţinere a acestor scorneli? Ni‐
ciuna. Cert este că ne negăm noi singuri attuurile.Și
le avem, spune Petru Ursache (în Lingua matrix),
de la sumus, de la începutul începutului. În 1994, la
editura Dacia din Cluj, a apărut în tiraj restrâns, ca
să nu spun infim, Limba română în faţa Occidentului
a lui Eugenio Coșeriu. Ce important ar fi fost să fie
pusă în mâna studenţilor această savantă raportare
a limbii române, lingua materna, la limba matrix!
Numai că universităţile se conformează aculturaţiei.
În acest context, în Universitatea „Cuza”, un avizier
informa studenţii care sunt temele acceptate (așadar
dictate) de programul Bologna. Acelea și nu altele.

Nicolae Breban știe ce are de făcut, în ciuda ca‑
lomniilor mărunte, triviale (numai opresor alb n‐a
fost numit): luptă tenace pentru diversitatea opinii‐
lor. Pe moderatoarele care hărţuiesc invitaţii ( pen‐
tru că nu spun ce vor ele să spună), crezând că sunt
zeiţele mass‐media, le evită: până aici. La fel pe
publiciștii care preferă, din oportunism,  postura de
negaţioniști sau de detractori sadea ai reperelor
esenţiale: latinitatea limbii române, conștiinţa
naţională. Nicolae Breban are un CV etnic foarte so‐
lid, ca susţinător necontenit al raţiunii etnice.
Trăiește „mândria de a fi român, emoţia adâncă,

comparabilă cu puţinele de acest fel” (Viaţa mea,
II). Cheia tetralogiei memorialistice Sensul vieţii este
tocmai unitatea individ ‐ familie ‐ naţiune, univer‐
salitatea fără o identitate naţională fiind imposibilă. 

De altfel, blamarea cu sistemă a specificului etnic
ţine de incultură, subcultură, anticultură. Autorași
agitaţi, iubitori de zgomot(e), sperând să suie în
prim‐planul vieţii literare prin schimbări de joc (ca
poarta la fotbal), nu sunt de găsit în paginile revistei
cu două nume. Al doilea nume, „Ideea europeană”,
arată că izolaţionismul e nefast și–i regulă de ABC
scriitoricesc să nu‐l practici.

Breban e necruţător cu cei a căror conștiinţă ci‐
vică e în derivă, la fel echipa „Conte”, aflată sub o în‐
drumare de maestru. Colaboratorii, personalităţi de
cursă lungă,  și i‐a ales dintre cei care se apropie de
literatură prin admiraţie (ca Aura Christi, redactorul
șef), nicidecum prin batjocorire, adoptând din mers
clișee negative, ca „naţiunea română nu‐i aptă de
democraţie” (recunoașteţi autorul?) și alte bazaconii.
Iar marele scriitor are parte dinspre tinerii susţinuţi
de el (Victor Scorodeţ, Mircea Platon, Bogdan Creţu)
de „emoţia vie în faţa unui spirit superior”, pe care
a avut‐o în adolescenţă Breban însuși faţă cu marile
valori. 

Vădind o forţă inepuizabilă dată de înţelegerea
fenomenelor social‐politice ori culturale, N. Breban
a văzut în clar  că trăim o variantă a mancurtizării,
mai blândă decât pe vremea experimentului Pitești,
dar la fel de dementă, cele trei puncte propuse de
programul Ţurcanu fiind antimemorie, antifamilie,
antitradiţie: „libertatea n‐a apărut nici până astăzi.
Noi ne‐am transferat – permiteţi‐mi acest cuvânt –
dintr‐un sistem de același tip, dintr‐un tip de colonie
în alt tip de colonie” (decupaj din același interviu,
cu Mihaela Helmis). 

Istoria (dar și istoria literară) rămâne mereu vic‐
timă, degradată de politică. Argument? Elita inte‐
lectuală interbelică nici azi nu este reconsiderată.
Iorga nu mai place; nici Stahl, nici Herseni, nici Pro‐
dan, nici P.P. Panaitescu, nici C.C. Giurescu, marii
înaintași fiind consideraţi izolaţioniști. Or, nu mă în‐
doiesc, naiv‐idealistă cum sunt, că această criză mo‐
rală, dar și culturală e tranzitorie, câtă vreme există
scriitori hotărâţi care nu contenesc să afirme că  tre‐
buie reparat ce s‐a denaturat, cenzurat, „ficţionat”.
N.Breban e punctul de rezistenţă și de reper, inte‐
gritatea și demnitatea scriitorului–fenomen fiind, în
opinia mea, fără egal și fără discuţie.

Aceste rânduri sunt  preambulul unui  text pri‐
vind observările în linie dreaptă ale Acad. N. Breban.
Și pentru că eu situez cititul ca primă libertate a
omului, îi urez, la aniversarea de februarie, ex imo
corde, să fie citit și iubit.

Magda Ursache
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Când iubiţi, cereţi pâine!
Nu sunt nici bătrân, nici ticălos
să nu mă bucur iarăși de viaţa ta
nici jos nu mă trage vârsta mea nici sus;
doar îmi stă deasupra capului ca o spadă 
azvârlită, și zi de zi ameninţându‐se pe sine.

A venit zăpada și‐a‐mbracat toate bălţile
pe unde‐am căzut și mi‐a rămas faţa nepieritoare
și stuful părului meu de zimbru furios,
înspăimântat mereu de propria‐mi neatârnare,
de mine însumi când cădeam de pe‐o casă,
de mine însumi care n‐o să pot fi iar.

...Lovind cu umerii sticloasele ramuri de pin
zeiţa să vină la noi, bine silită și ea,
s‐auzim troznind ghindele de‐astă toamnă,
să te adăpostesc în partea neviscolită a unui copac
să‐ţi prind între palme faţa ca o piatră de râu,
cioplită și căzută din fagul de rugăciune.

De dincolo de unde viscolul lipsește
zăpada‐n fiecare cută a copacului,
se va ivi capul lăţos și afumat
și negurosul zâmbet al femeii destinului.

Zeiţa care le știe pe toate dinainte:
va azvârli pâine printre inimile noastre
de parcă‐ar da drumul pe munte unei cascade 
de pietre

Nu vă temeţi când iubiţi, cereţi pâine; 
duceţi‐vă cu pâine la ceas nu cu flori ! 
aceasta este ideologia de dragoste a Poetului...

Atâta tot, căci vine iarăși cumpănă.

POEMUL DIN RAMĂ
Ion Gheorghe

(1935 ‑ 2021)
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Mama m‐a vrut medic. N‐a fost să fie. În 1956,
examenul de admitere la Medicină (care părea să
capete, la Iași, adevărate proporţii… de masă!) cu‐
prindea și proba de limbă română. (O, tempora!) M‐
am descurcat peste așteptări la toate celelalte, in‐
clusiv la temuta Anatomie, și am căzut cu 1 (notele
erau până la 5) în teza… la română! Ţin minte su‐
biectul, Realismul lui Rebreanu, la vremea aceea scrii‐
torul meu preferat, despre proza căruia publicasem
și două articolașe în gazeta de la Suceava. Voi fi scris
eu bine în teza de la admitere, dar, eroare gravă, nu
ca‐n manual, ceea ce mi‐a atras severa depunctare
și totala vestejire a visului cu Medicina și cu o vii‐
toare accedere în atât de prestigiosul detașament
al doctorilor literaţi. M‐am dus la Filologie, pe care
am absolvit‐o mai mult decât onorabil – ceea ce con‐
firmă zicerea că, uneori, tot răul poate fi spre bine.
Cred însă, privind înapoi cu înţelegere și nu cu mâ‐
nie, că locul și norocul se cuveneau să le caut nu la
Medicină, nu la Filologie, ci la Istorie; revelaţia am
avut‐o târziu, și s‐a instalat treptat, după ce am în‐
ceput să aflu și să înţeleg, și din documente, și din
fiinţa cea adevărată a Iașului etern, temeiuri care
invită imperios la continuarea și întărirea rodnicei
logodne istorie‐literatură. Sute de piese, romane,
filme zac acolo, în rafturile arhivelor ticsite de urice
vechi, precum statuile în blocurile de marmură. Nu‐
i nevoie să se inventeze conflicte și angoase și tirade:
cine caută, găsește fără prea mare efort eroi exem‐
plari – nu numaidecât încoronaţi –  situaţii  de
excepţie, profund pilduitoare și  capabile să lumineze
mereu din alt unghi așa zisul mister al continuităţii
și permanenţei noastre la Carpaţi  și  Dunăre. Dar și
întâmplarea și‐a avut rolul ei, aducându‐mă în îm‐
prejurări pe cât de relevante, pe atât de neimaginat.
Cine să creadă că am fost printre cei care au dărâmat
la propriu, mânuind târnăcopul, parte din Academia
Mihăileană? În vara anului II, vacanţa ne‐am petre‐
cut‐o în cazarma din Copou: acum eram elevi ai
Școlii de ofiţeri infanteriști  rezerviști. Dimineaţa,
în zori, trezeam mahalaua Sărăriei defilând către
câmpul de instrucţie cu fanfara militară în frunte,
cu armamentul și cu ţinta‐cap‐ţinta‐piept‐ţinta‐brâu
tăbârcite în spinare. Într‐o bună zi compania mea a
fost trimisă „să execute o demolare” (pe atunci, ar‐
mata culegea porumbul, construia șosele, tăia la pă‐
dure ș.a.m.d.) și,  în pas vioi, am ajuns într‐o latură
mai depărtată a Pieţei Unirii  în care stăruiau ziduri
ale clădirii afectate deja în parte, dar nu până la
capăt (oroarea având să se finalizeze deplin, pare‐
se, în 1963). Ordinul era ordin, nu se discuta și, ori‐

cum, nu știam mai nimic despre
pietrele ce le dislocam cu târnă‐
copul. O motivaţie, explicabilă
pentru moravurile vremii: se evitau cu grijă referiri
publice la Academia Mihăileană, fiindcă îngăduiau,
ba chiar obligau amintirea incomodă că vechile zidiri
ocrotiseră faimosul Discurs de deschidere a Cursului
de Istorie a Românilor, cu referiri indirecte, dar
deslușite, la Basarabia și Bucovina. Atunci și acolo,
în noiembrie 1843, Kogălniceanu a formulat limpede
și curajos un adevăr ce avea să‐i aducă (la cererea
Consulatului rus) interdicţia de a mai preda la Aca‐
demia Mihăileană: Eu privesc ca patrie a mea toată
acea întindere de loc în care se vorbește românește
și, ca istorie naţională, istoria Moldovei întregi înainte
de sfâșierea ei, a Valahiei, și a fraţilor din Transilvania.
În acest prim așezământ universitar ieșean au trudit
fie ca studenţi, fie ca profesori, dimpreună cu Ko‐
gălniceanu, Gheorghe Asachi, Simion Bărnuţiu, Ef‐
timie Murgu, Neofit Scriban, Damaschin Bojincă, Ia‐
cob Cihac, Ion Ghica, Dimitrie Gusti, Ion Ionescu de
la Brad, Christian Flechtenmacher, mai toţi intelec‐
tuali și militanţi de frunte ai Moldovei și viitoarei
Românii... Îmi îngădui o paranteză: aceasta a fost,
de fapt, prima Universitate românească: la 1860,
când Cuza a reorganizat învăţământul superior, l‐a
dotat cu alt sediu și l‐a legitimat după toate regulile,
doar  s‐au mutat în noul local și studenţii și profe‐
sorii Academiei Mihăilene, fapt consemnat ca atare
de presa vremii și de istoricii care au cercetat pe‐
rioada. În 2010 am publicat la Editura Academiei
Române, îngrijind‐o pentru tipar, cartea acad. Dan
Bădărău (decedat în 1954) Istoria Iașilor, al cărei
manuscris îl păstrez. Din care citez  (autorul, la
rându‐i, citând dintr‐un raport al lui Kogălniceanu):
„Trei dintre facultăţi funcţionează deja în localul Aca‑
demiei Mihăilene, aceea de Drept în al treilea an,
aceea de Filosofie în al doilea an, și aceea de Teologie
în primul său an”. De unde se vede că învăţământul
superior ieșean exista de mult!  Aveau să se adauge,
mai apoi, Facultăţile de Știinţe și de Medicină. Iar
actul de naștere al Conservatorului (actuala Acade‐
mie de Arte) este de‐a dreptul bizar: s‐a înfiinţat
fără urmă de îndoială în 1836, studenţii au dat
„producţii” de sfârșit de an consemnate în presa vre‐
mii, placa de marmură de pe zidul vechiului sediu
are înscris anul 1836, iar Conservatorul își săr ‐
bătorește ca an al înfiinţării, probabil dintr‐un in‐
stinct de aliniere subalternă, tot... 1860, ca și Uni‐
versitatea! Dar să revin la vechea Academie. Clădirea
adăpostea Filiala Iași a Academiei; arcul de pasaj ce
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o lega de Liceul Naţional dispăruse de mult, și nu‐i
mai puţin adevărat că putea produce o anume jugu‐
lare a circulaţiei urbane, dar în vemea aceea, când
majoritatea blocurilor din jur nu se construiseră
încă, se puteau afla destule soluţii de menţinere a
clădirii ce mustea de istorie românească. În altă
parte ar fi fost protejată sub clopot de sticlă! În His‑
toria Universitatis Iassiensis preţuitul istoric Ion
Toderașcu, probabil cel mai avizat cercetător al ama‐
rului destin al Academiei, scrie: ...o casă istorică, care
găzduise o școală înaltă, a căzut sub furia mașinilor
distrugătoare puse în mișcare de proletcultismul Re‑
gimului comunist. Sub deviza «sistematizării», care
devenise politică de partid și de stat, au fost sacrificate
în anii 60 ai secolului XX edificii care, protejate, con‑
solidate și întreţinute, ar fi făcut trecutul mai vizibil
și mai contemporan. Demolarea clădirii Academiei
Mihăilene a fost o decizie dintre cele mai aberante,
pe care istoria n‑o va uita niciodată. Iar Istoria își
poate afla ca aliat literatura, motiv pentru care am
încercat să dreg cât de cât cu pixul ceea ce am distrus
în tinereţe cu târnăcopul. Tot o întâmplare mi‐a venit
în ajutor: din motive care doar le bănuiesc, primul
secretar de mai târziu, Petru Enache, m‐a invitat la
o cafea și mi‐a pus în faţă un document: „îl citești
aici, și aici rămâne; dacă scrii, vezi cum scrii”. Era
Procesul Verbal al ședinţei Biroului Comitetului Re‐
gional de Partid în care se decisese demolarea. Unde
o mai fi Procesul Verbal acum? Încerc să „traduc”
neașteptatul gest: „forurile” erau conștiente de enor‐
mitatea deciziei luate de cei ce i‐au precedat. Nu pu‐
teau s‐o condamne deschis: continuatori politici fi‐
ind, într‐un fel, s‐ar fi auto‐blamat. Oricum nu se
mai putea repara nimic, dar încercau barem să se
despartă de apăsarea unei responsabilităţi morale
indirecte, totuși, profund deranjante. Într‐adevăr,
Procesul Verbal învia o lume apusă: cu siguranţă,
argumentele vorbitorilor din regretabila ședinţă n‐
ar fi avut nici o valoare după scurgerea unui deceniu,
iar literatura ar putea dacă nu să‐i absolve, barem
să atenueze și să nuanţeze acuza abordărilor inculte
și proletcultiste de atunci (unul dintre „argumentele”
din 1959 a fost acela că, în timpul primului război
mondial, într‐o anexă a Academiei a funcţionat... o
casă de raport!). Și am scris „Hardughia” – nu o
reconstrucţie strict documentară, ci, pornind tot de
la document, am imaginat o ședinţă asemănătoare
ce ar avea loc undeva, neprecizat, cu personaje si‐
milare, în „cheia” scenariului scris în 1956 de Regi‐
nald Rose pentru filmul 12 oameni furioși. De astă
dată cu trimiteri nu numai la demolarea ieșeană ci
mai departe, la temeiurile mult lăudatei „democraţii
socialiste”. De aici începând o altă poveste, și ea ciu‐
dată în felul ei. Oricum, piesa nu „pica” bine: era ta‐
man perioada în care se demola centrul Bucureștilor,
n‐avea nici o șansă de reprezentare. Nici atunci, în

anii 80, nu putea fi acceptat drept start dramatic
destinul Academiei Mihăilene! Am recurs la un sub‐
terfugiu (eram directorul Teatrului Naţional) orga‐
nizând spectacole‐lectură la sala Studio a
Naţionalului. Piesa a fost publicată în „Tribuna” clu‐
jeană și am primit o telegramă de la Radu Beligan:
Citit cu încântare Hardughia. Dacă ești de acord, o
punem imediat în scenă la Teatrul Naţional din
București. Numai că imediat au început să curgă
reclamaţiile de la Judeţeana de Partid trimise către
Secţia de Propagandă a CC și într‐o bună (așa vine
vorba) zi, m‐am pomenit cu vizita unei delegaţii la
cel mai înalt nivel de la Comitetul Central, în frunte
cu însuși șeful Propagandei, temutul Popescu‐Dum‐
nezeu. Vizionare încruntată. În echipa venită de la
București ce‐l însoţea pe Secretarul Comitetului Cen‐
tral se aflau oameni pe care‐i cunoșteam de‐o viaţă,
dar nimeni n‐a schiţat nici un gest cât de cât amical,
nu mi‐a adresat o privire, nimeni nu mă mai
cunoștea. Toţi ochii „locali” și „centrali” urmăreau
cu aviditate subalternă reacţiile lui Popescu‐Dum‐
nezeu, fiind gata să‐i preia verdictul din zbor și să
pluseze „cât cuprinde”. Numai că pe faciesul de sfinx
al mai marelui Propagandei nu se putea citi nimic…
Pentru ca, în final, să aud cea mai neașteptată con‐
cluzie: cu ceva modificări („mută și tu ședinţa de la
partid, la Consiliul Judeţean” – cum se știe, la partid
lucrează activiști exemplari, pe când la Consiliul Po‐
pular nu‐s decât funcţionari amendabili), piesa poate
fi reprezentată! Stupoare! Din toate colţurile sălii
mi se adresează cele mai largi zâmbete, primesc
strângeri de mână pe sub masă. Activiștii localnici
și mai posomorâţi decât la început: verdictul divin
îi trimitea, indirect, printre „încuiaţi”, neorientaţi,
alarmiști ș.a.m.d. Supoziţie: s‐a voit o lecţie de „des‐
chidere înţeleaptă” oferită unor activiști judeţeni
pentru care, deși lucrează într‐un oraș de tradiţie
ca Iașul, lumina vine tot din Capitală? Ori Popescu‐
Dumnezeu, fără îndoială un tip mai elevat, mai in‐
format și mai abil decât ceilalţi avea oarecari
premoniţii privitoare la scena politică românească?
Nu știu – imediat, piesa a fost montată pe scena
mare (regia, Dan Nasta) la Teatrul Naţional și la Tea‐
trul Tineretului din Piatra Neamţ (regia, Călin Flo‐
rian). Numai că, profund jignit și umilit, secretarul
cu propaganda de la Iași s‐a adresat direct Cabine‐
tului 2, și, din dispoziţia Elenei Ceaușescu, după câ‐
teva reprezentaţii, piesa a fost interzisă și la Iași, și
la Piatra Neamţ, și la Naţionalul Bucureștean unde
urma să intre în repetiţii. Interzisă a rămas până
acum, însoţindu‐se cu soarta Academiei Mihăilene,
în veci dărâmată. Teritoriu interzis!

Recent, Editura Academiei Române  a inaugurat
Colecţia „Teatru românesc contemporan” publicând
Hardughia în ediţie bibliofilă. Dar de jucat, piesa tot
nu se joacă. De 37 de ani!
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Poem necitit

Sunt singur ca un poem de nimenea citit!
Tăcut, pitit în pagina de carte,
Aștept în liniște semnalul mult râvnit
Și simt cum timpul de mine însumi mă desparte.

În jurul meu se rânduiesc milenii,
Se pregătesc planete să renască,
Coboară ceţuri peste cursul vremii,
Iar din cotloane seci materii stau să nască.

Mă simt cu ele solidar deopotrivă,
Încorsetat o clipă în visuri trecătoare,
Pe apa timpului, ca o banchiză în derivă,
Mă bântuie furtuni necruţătoare.

În veșnicia lor abandonat,
Amurgul lor în mine cuibărește
Strivindu‑mi cu cruzime gândul prea curat,
Iar pagina, vezi, nimeni n‑o citește!

Inocenţă

Mângâiam cu mâna sau c‑un gând,
Incandescente, stelele din slavă,
Dar adormeam în zboruri mai flămând
Și tulburat, cu inima bolnavă.

Ciopleam întruna la cuvinte,
Ca să obţin din sfărmări tăcerea
Și‑ades plângeam pe‑a slovei oseminte,
Îngenunchiat cerșindu‑le iertarea.

Cuprins în vortexul secundelor meschine,
Nu‑mi amintesc nici veacul și nici clipa
Când am pătruns esenţa slovelor străine,
Acoperindu‑mi goliciunea cu aripa.

Atunci, în cerul înstelat s‑a rătăcit o rază,
În haos spulberându‑mi reverenţa,
Și am slăvit cu lacrimi clipa trează
Ce‑mi pârjolise‑n flăcări inocenţa.

Vânzător de imagini
Domnului 

prof. dr. Constantin Dram

Umil ambulant pe Calea Lactee,
Taraba mizeră o port după mine
Speranţe pierdute, iluzii la cheie,
Sunt gata să vând la oricine.

Făr' adăpost, sub ploaia de stele,
Mă acopăr imagini trucate,
Refuzate de‑un public setos după ele,
Dar prea ocupat să le caute‑n carte.

În iernile aspre, mă ning meteorii,
Frigul galactic pătrunde sub zdreanţă,
Aurori boreale dau liber culorii,
De plata‑i permisă o altă creanţă.

Solare furtuni îmi vântură marfa
Critici zeloși adorm peste pagini
Sub vraf de cartoane adoarme și harfa
Celest ambulant vânzător de imagini!

Calea regală

Chemări nocturne mă inspiră,
Miraculoase spaţii mă recheamă,
Magii celeste gândul îmi resfiră,
Fruntarii în secundă se destramă.

Penaţii mă invită în sălașul lor,
Mă bucură incandescente jocuri,
Mai plâng la căpătâiul tuturor
Să mă absoarbă veșnicia altor locuri.

Mă simt stăpân pe curgerea în noapte,
Sau dăruit în clipa fericită,
Când cotropit de cântecul de șoapte,
Sunt risipit pe calea nesfârșită.

Trăiesc din plin aducerile‑aminte,
Sculptate într‑un vis ce încă îl visez,
Mă cheamă liniștea amurgului, cuminte,
Regală, calea‑n orizonturi să urmez.

SALONUL POETIC DE PRIMĂVARĂ

Vasile Burlui



Atenţie cu auzul pe acoperișul fierbinte al Poe‐
ziei!

Poezie care nu este numai creaţie la Șipote, ci și
receptare, filtrare, esenţializare a Întregului (dinspre
tradiţie spre tradiţia… viitoare! Din acest punct de
vedere, dar și prin setea de înnoire, de reîmprospă‐
tare a limbajului poetic, Gelu Ciorici‐Șipote fiind un
brâncușian, după cum se va vedea și mai jos!), trăire
nefardată în vreun fel, deseori. Poetul chiar fiinţează
întru Poezie!

La apariţia celei de‐a doua sale cărţi de
poezie, „Din cauza poeţilor din preajmă”,
Ed. Axis libri, Galaţi, 2014, precizam că
„vâna lirică a lui Gelu Ciorici Șipote este in‐
discutabilă, fiind o voce autentică, incon‐
fundabilă pentru adevăraţi cunoscători, în‐
cadrându‐se fără doar și poate în tot ce a
dat mai valoros „vechea școală” a cenaclului
„Noduri și Semne” din Galaţi, quasisupra…
tradiţionalistă”, amintindu‐i atunci pe Mi‐
hail Gălăţanu, Ion Zimbru, Simon Ajarescu,
Ion Avram, dar neuitându‐i pe Cristi Pavel,
Petre Rău, par exemple, sau descoperindu‐l între
timp la adevărata dimensiune pe și mai discretul
Dan Manole!

Dinu Flămând scria cândva de „vederea totală” a
lui Ion Barbu (a poeziei lui, evident), complexitatea
și îndrăznelile lui Barbilian nefiind un secret pentru
nimeni. Printre rânduri, din când în când, se poate
vorbi și despre un ermetism sau abtracţionism sui
generis și la poetul gălăţean, din perspectiva grupa‐
jului de poeme care poartă titlul de „altitudinea 33”,
îndrăznind să spunem câte ceva despre „auzul total”
al lui Gelu Ciorici‐Șipote. Iată primul poem cu acest
titlu, singurul din prima parte a cărţii, numită „ma‐
culátor” (ar mai fi încă aproape douăzeci, cele mai
multe în partea doua a cărţii, intitulată ca și volu‐
mul): „de la mine în sus/ nu se mai aud glezne de
femei/ sau rotindu‐se tocuri/ mai sunt doar porum‐
beii/ giugiulindu‐se/ nu vă temeţi chiar așa!/ în rest
este același ţăcănit/ așa fac ei pe cer/ un fel de fe‐
meie venită: ecou și pantof/ pe acoperiș eu aud mai
mult!” (altitudinea 33 (I))

„Auzul” lui Șipote este înrudit cu acel celebru ca‐
ragialesc „Simţ enorm și văz monstruos!” (din textul
Grand Hotel „Victoria Română”)! Și ce nu aude: cum
se sparg iubirile, „lumina/ cum dă foc la ceruri”
(p.292), toată gălăgia omenească, tot absurdul, toată
deșertăciunea, dar mai ales pe Dumnezeu! Numai
cuvântul „Dumnezeu” apare în carte cam de 40 de

ori, numai despre relaţia lui Șipote cu divinitatea
am putea scrie o mică mare carte. Iată, aproape alea‐
toriu, una dintre „distilerii” (XVII): „sunt singur/ și
vinul acesta sparge pahare/ dar numai eu mă fac
ţăndări/ să ajung tuturor femeilor// victoriile astea
peltice/ seamănă cu pieirea din mine/ rostogolită
și neoprită/ nimeni este și Dumnezeu, și iubită//
mereu vin, mereu nu pleacă,/ mereu mă aproape
soartă// eu tot cânt ca balamaua de la poartă”
(p.108) „Singur”, dar cu Dumnezeu, Dumnezeu care

nu o dată este apropiat de esenţele feminine
tari („dar tot nu cred că Dumnezeu e fe‐
meie/ oricât de bună și de toate este o fe‐
meie/ Marie chiar numele fie‐i!// Dumne‐
zeu nu poate fi femeie…”, p.225): a fi mamă,
a fi iubită, a fi fiică ‐ sunt pentru poet bine‐
cuvântări divine, robului și păcătosului Ce‐
rului! Poemul „Perla” (chiar este o bijuterie
a poeziei ce surprinde magia Brateșului ca
mare interioară sacră a spaţiului nostru spi‐
ritual!) este exemplar, Dumnezeu „sfârâie”
acolo „parcă”, parcă înţelegi cum se naște

ideea de Dumnezeu dintr‐o felie de pâine cu lacrimi,
din foame de cer, care se duce în lac… Mai zice poe‐
tul: „în sufletul meu/ nu e brad/ e doar artificia aia/
aprinsă de Dumnezeu/ când era mai mic”! (p.209)
Sau: „asta e!:/ am fugit/ căutându‐TE!” (p.223) Din
dialogul cu Eminescu se naște și o posibilă definiţie
a Lui: „dar ce e nefinirea?// e ce ni se scrisese pe
frunte/ sau e chiar Dumnezeu/ acest șir/ dar dacă
este NEFINIREA El/ iar pe Eminescu oare cum să‐l
întreb/ cât de microscopic este Dumnezeu?” (p.222)
Aproape gnostico‐eretic, poate exclama: „Dumne‐
zeu/ Este Femeia/ grijilor mele!” (p.229) Sau: „după
ce m‐a călcat trenul pe umbră/ am devenit Dumne‐
zeu// ca Înainte!” (p.225) Creștinește, în poemul
„Iisus”: „fără El tot mergem/ cu colindul// niciodată
înspre noi!” (p.230) (Meta)Baudelairian, poate căuta
flori de dincolo de bine și de rău (dar nu ca Zarat‐
hustra lui Nietzsche!): „ce fel de floare/ apoi ce fel
din Dumnezeu/ să‐mi spună vouă/ dinspre care în‐
cotro?// iar de‐l vom prinde/ chiar îl vom tunde/
cât mai spre ZERO/ până‐n spre noi/ dar să nu lă‐
crimezi!// atunci să ni te arăţi!/ de parcă nu ai fi//
sau cum ai fi noi toţi!” (p.203) Ludic, dintr‐o încon‐
deiere, clarifică logica… divină pe înţelesul tuturor
oamenilor: „Dumnezeu nu e de capul Lui/ E de capul
nostru!” (p.256)

Ca în fragmente presocratice (pardon, post‐so‐
cratice) descoperite pe oale și ulcele, (sunt) scrise:
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„toate/ nu‐s!” (p.237); „unul singur/// și toţi
este!”(p.250); „tot dumnezeul există/// dar nimeni
nu dă!” (p.267); „cuvântul/ nu are/ limbă// El este!”
(p.258); „cerul e pe lună:/ și ce Dumnezeu!” (p.292);
„Învierii îi mai este doar Iisus!” (p.293)... „dacă noi
nu am fi/// Dumneata, cum, Doamne?” (p.289)

Cât despre… dumnezeii (scrisului, Scrierii), un
salt imaginar într‐o lume trecută, paralelă, unde
scrierea încă nu exista „așa”, recursul la „ie”, poate
străfulgera viitorul posibil (cu poemul „ie” se încheie
meta‐tradiţional volumul; și ne trimite din nou către
Ion Barbu): „ce, mă făcusem cusături!?/ ce ie!?/ ce
ou!?/ ce fără de sfârșit ecou!/ o lume înţeleaptă doar
din cer/ (făcusem cusături în dor!)/ o ie nu era, nici
ou!// cuseam, ba desenam/ un Dumnezeu sau un
ecou/ și îl lăsam în dumnezeii mă‐sii de ecou/
ţărână‐l deveneam!// femeia iei mi se strecura ușor/
cu unghiile ei înnădușite/ mereu în flăcări adormite/
scriidu‐mă în ics cusut cu nezărit arnici/ un alt șirag
de litere aprinse/ în ie, pe citite/ cap adormit pe
piept/ pe ţâţe dacă nu ţi‐e frică!// ce litere de ou,
de IE/ îmi stau pe limbă !, nici nu sunt cuvinte/ vin
să le ţin ascunse de barbari/ tocmai aici între un fel
de mine// IE !, (cu IEA ta cu tot !)” (pp.301‐302)

Mai că ai zice că este o horă în‐jur‐ă‐ncă‐o‐tură
și încă o jură că nu ură, într‐un dans supra (dar și)
nebunesc, și cu sălciile, și cu plopii, și cu salcâmii,
vișinii în floare sau în fruct, cu ne‐cuvintele, un meta‐
roman virtual (scris parţial cu metode clasice; mai
mult va conta ce‐și va imagina cititorul) unde tot
ce‐i omenesc se frământă, iubește, se îndoaie, se
îndoiește, înjură, gângură, gurește, se poezește…

* * *
Spuneam de brâncușianismul poetului: poemele

scurte, uneori de două versuri, de trei, de patru,
uneori numai din câteva cuvinte (precum s‐a văzut
și mai sus), te provoacă precum multe dintre capo‐
doperele sculptorului care a marcat arta întregii

lumi: dacă tot spuneam mai sus de auz: „în liniștea
somnului/ se aud sânii tăi/ cum se ating între ei!”
(p.24) Este un altfel de „sărut” brâncușian: simplu,
orgoliosul și obraznicul ar spune că m‐aș fi gândit
și aș fi făcut și eu așa! Dar aici este vorba de războiul
și pacea cu Poezia de o mie de ani, pe care poetul le‐
a tot trăit, gustat, învins, neînvins! Poezia lui te poate
lovi cam așa cum se întâmplă în acest poem: „nimicul
merge pe șine/ biserica îl lovește în plin// și ce‐
dează/ zburându‐se!” (p.214)

Apropo și de ilustraţiile cărţii, „idei în lemn” ale
aceluiași Gelu Ciorici‐Șipote, venind vorba de cău‐
tările lui Rilke, criticul Vasile Spiridon observa că
„întâlnirea cu Rodin nu a rămas fără rezultat pentru
poieticitatea sa, deoarece a înţeles că versurile tre‐
buie să fie «sculptate» cu «o daltă de sânge» (potrivit
„Lecţiei despre cub” stănesciene), (...), iar nu pic‐
tate”...

„Cu o daltă de sânge”, Gelu Ciorici‐Șipote, ţinând
cont și de ceea scria prin 2012 („„duhul meu devine
trup îndârjit/ împietrit este în interiorul propriului
meu trup”), a lovit și în sânge(le propriu), a tot căutat
sângele cuvintelor, semn că sunt vii („copilul a des‐
enat o inimă vie în nisip/ din ea pulsa sângele în
vorbe și în scris”), a căutat sânge și în „inox”... Iniţial
anunţat ca „Se‐cerea și ciocanul”, volumul a cerut și
daltă, și cuie și chiroane pentru multe dintre crucile
acestei lumi („cuvintele nu mai au de vorbit/ sunt
toate un talaș și un rumeguș”, p.297), ba și un pic de
asfalt: „este liniște/ asfaltul pare/ doar un cer timid/
peste negrul lui tăiat/ de un fel de răsărit!” Asfalt
care învinge cicoarea!

Poezia lui Șipote, „robul care veșnic se îndoaie!”,
pare să anunţe un altfel de răsărit pentru poezia
acestui pământ (aproape) pierdut între ape! Cu
simţul, totuși, „discret al crucii”! „Discreţia” fiind
aici ca un fel de oglindire a Căii Robilor!

A.G.Secară
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POEțI DIN EXIL
Gabriela Melinescu

(Suedia)
Împărăţia zăpezii

Pământul începe să se limpezească,
zăpada cade ușoară,
În Suedia, de la nord la sud,
cad zpadă și tăcere ‐ singurătatea crește
la fel ca nisipul singurătăţii
în deșert.
Zăpada vine dintr‐o constelaţie
la prieteni, la părinţi,
pentru cei fără speranţă,
zăpada cade pe munţi și pe gunoaie,
pe străzi murdare de sânge,
absorbind crima oamenilor.

Când ninge oamenii se tem
de moartea universală...

Dar tu care știi că nu mai există nimic
de pierdut în această viaţă,
tu alegi drumul zăpezii alb
și visezi aventuri în împărăţia
zăpezii, drumul până la capăt,
unde frigul mușcă și dincolo de zăpadă
și dincolo de gheaţă tot gheaţă.
În zadar speri să întâlnești
Moartea Albă, să‐ţi odihnești oasele
la picioarele ei,
nu ies în cale decât regali urși polari
care te sfâșie ca pe un trandafir,
scriind pe zăpadă, cu sânge
istoria ta, pentru veacuri.

A avea trup

Așa frumos și singur
ningea pe întuneric
și frigul strâmba sticla.
Eu într‐un pântec sferic.
E foșnet, e mătase de‐afară…
Și te iubesc, un dor intern.
Mi‐a mai rămas doar aerul
din acest glob matern.

Vedenia

Pe poetul Emil Botta
despre care auzisem că murise
acum trei ani, jucând viaţa în teatru,
l‐am întâlnit într‐un oraș necunoscut,
uimită că știam cât de mult 
îi place călătoria.
Stătea pe un pod de beton
cu aerul său hamletian
murmurând în graiul păsărilor:
ce minune, Gabrielina, ce minune!

Marină

Uitam lucrurile și mă bucuram
peste moarte de tine.
Ce fel de fiinţă a fost lemnul
care se lipește ca o blană de jivină?
Am început să spun
cuvinte din minte,
dragostea femeii și a ţării 
pentru ţară își aduc aminte.
Eu sunt o iubită, o dansatoare
și o femeie foarte bătrână,
am căzut peste pietrele mării
din păsări cu o singură mână.

Baladă

Griga, tânăr și frumos,
purta clop împodobit
cu pană și cu mărgele
și în straiţă trei oţele,
face‐m‐aș viţă pe ele.
I‐au murit picioarele
când răsărea soarele,
drumurile au stat
horele au îngheţat.
I‐a murit trupul în deal
și‐n sat ropotul de cal.
Ochii și sprâncenele
au aplecat genele.
Numai inima
a rămas și‐ncet a nins
în pădure alb nestins.

Să vină un copil

Albastrul pe care îl văd
nu este cel desăvârșit,
ochii străini îl laudă și îl încoronează
pentru că marele albastru n‐a venit.
El luminează pleoapele acelui nenăscut copil
nerepetat printre copii,
cu pielea care crește se acoperă
oasele dragelor stafii
și nimeni n‐a rămas definitiv copil,
un ochi de sine însuși neprivit
un dor să fiu în nefiinţe
pentru că marele albastru n‐a venit.
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Mașinile, care asediaseră muntele, nu reușiră să‐
i atingă din cauza unui canal de apă, ce‐l înconjura
ca pe o cetate. Era o splendidă dimineaţă de sep‐
tembrie, cu soare blînd, cernut printre frunze rugi‐
nite de arţar și crengi golașe de plop, ca într‐o ro‐
manţă veche, demodată, iar ideea de a veni aici,
pentru un sfîrșit de săptămînă, a fost a lui Paul Ghe‐
rasim.

Niște băietani, probabil din satul vecin sau fii ai
pescarilor de la cherhanaua din coasta muntelui, fă‐
ceau naveta cu bărcile contra a doi lei de persoană,
cu cei care doreau să treacă apa canalului și să vizi‐
teze cetăţuia. Ne‐am apropiat și noi.

‐ Poftim de privește! exclamă înciudat Paul Ghe‐
rasim și‐mi arătă un autobuz care tocmai părăsise
șoseaua principală și se apropia pe drumeagul dins‐
pre noi, stîrnind un vîrtej de praf galben. După ste‐
guleţele și ghirlandele multicolore, după mulţimea
capetelor scoase prin geamurile deschise, mi‐am
dat seama că era plin de copii veniţi aici în excursie,
iar în scurt timp le vom auzi glasurile.

Aparent liniștit, Paul Gherasim îmi vorbi ca un
om ce trebuie să se împace cu cele mai imorevizibile
situaţii.

‐ Nu mai e liniște nicăieri, Nicolae ... Dacă nu tre‐
cem imediat, nu mai izbutim prea curînd.

Și a avut dreptate. Aproape o oră cele trei bărcuţe
au transbordat elevii sosiţi, într‐o hărmălaie ce re‐
verbera văzduhul. Toată liniștea se refugiase speriată
într‐un cotlon de lut de la piciorul

frînt al podului de piatră, care legase cîndva us‐
catul peste ape. Priveam amuzat totul în jurul meu,
fără o participare directă, euforizat de atîta aer și
lumină, ameţit ca după un pahar de vin bun băut pe
stomacul gol. Paul Gherasim se zbătea ca o frunză
rămasă singură pe un ram.

‐ Nu pricep de ce te agiţi atîta. Zidurile cetăţii ne
sînt deschise oricînd, iar noi am venit să ne destin‐
dem și să lăsam nervii în pace ...

Între timp bărcile, scufundate pînă în ujbe trans‐
portau elevi, înșiraţi precum o echipă de asalt marin.
Îi auzisem vorbind între ei despre o lecţie de istorie
antică, cam așa ceva, care avea să aibă loc chiar la
ruinele cetăţii romane. Acel cineva, care îi însoţea și
probabil avea să ţină și lecţia, era o femeie bătrînă,
mărunţică, cu o alură surprinzător de vioaie, îmbră‐
cată într‐un pardesiu alb, ușor, ce‐i flutura larg în
spate la cea mai mică adiere de vînt.

Începuse să mă intereseze lecţia, mai ales că între
timp mai aflasem că elevii erau din satul meu natal
și apoi figura uscăţivă, încă frumoasă, a învăţătoarei,

căci învăţătoare era, îmi amintea
de ceva vag, nelămurit și foarte în‐
depărtat.

În cele din urmă am trecut și noi canalul și din
locul unde ne lăsase barca, cetatea se vedea splendid.
Un bastion al unui trecut înnegurat. Ajunși în
preajmă, fiecare se comporta altfel, stîngaci și afec‐
tat. Eu, spre exemplu, i‐am pipăit pe furiș zidurile.
Nu înţeleg nici acum de ce m‐am ferit de ceilalţi. Li‐
niile șerpuite de var demarcau adevărata fortăreaţă.
Cineva din grup chiar lovi cu piciorul și zise că doar
partea de jos a zidurilor este istoria, mai sus nu în‐
seamnă nimic, decît vagi și penibile presupuneri,
incertitudinea. Nu mi‐a plăcut gestul, însă în sinea
mea i‐am dat dreptate. Deși ...

Urcam mereu cu intenţia de a ajunge în centrul
fortăreţei și cuvintele învăţătoarei se auzeau tot mai
limpezi, mai conturate,

‐ Romanii deţineau bine știinţa militară, zise ca‐
reva din grup. Aici și‐au găsit un loc de minune. În‐
conjuraţi de ape și cu această formidabilă perspec‐
tivă, din punct de vedere strategic, asupra
versantului nordic al Dunării.

‐ Să ne oprim aici, propuse cineva. Mai sus e vînt
și te simţi deodată singur. Oricît de mulţi am fi ...

‐ De unde știi ?!
‐ Am mai fost prin locurile astea ... Într‐o vreme

mă pasionau munţii.
Atunci ne‐am oprit și am auzit foarte clar cuvin‐

tele spuse mărunt și un pic cîntate ale învăţătoarei.
Copiii stăteau împrăștiaţi prin toate intrîndurile zi‐
durilor, mulţi călăreau crengile unor copaci pitici,
crescuţi în incintă, însă se vedea treaba că zbenguiala
lor nu o deranja. Micuţa învăţătoare vorbea fără în‐
trerupere, ca și cum ar fi fost într‐o clasă cu elevi
numai ochi și urechi.

„Dacă am căuta mai adînc, am putea da peste alte
temelii sau arcade străvechi, care în mod sigur adă‐
postesc sub ele și acum legiunile romane. Gata echi‐
pate de luptă ! Invincibile și necruţătoare ! ... Cînd
eram mică, poate un copil de vîrsta voastră, am scor‐
monit întîmplător pietrișul de la rădăcina unui zid
și fără să știu nici acum prea bine cum s‐a întîmplat,
s‐a deschis o nișă îngustă prin care m‐am strecurat
plină de curiozitate. Nu era atît de întuneric, cum s‐
ar putea să vă închipuiţi voi, copii. O lumină difuză,
ce descoperea numai contururile, venea din interior.
Mi‐am concentrat privirea și atunci i‐am văzut ! Stă‐
teau încolonaţi în dreptul unei intrări înguste, ce se‐
măna cu un portal de mînăstire. 

Numai pe ei am putut să‐i văd, fiindcă mai de‐
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parte n‐am îndrăznit. Probabil că dincolo de intrarea
aceea îngustă se deschidea un cîmp larg, subteran,
plin de luptători ... Cei pe care i‐am văzut, aveau fe‐
lele lucitoare, încremenite, cu ochii larg deschiși și
nemișcaţi asemănători cu figurinele de ceară, numai
că erau de mărime naturală. Vă închipuiţi, copii, ce
frică mi‐a fost cînd m‐am trezit faţă în faţă cu acești
vestiţi și temuţi războinici, care cuceriseră o Europă,
o Africă și o Asie ?! Singură ! Însă și așa nu mi‐am
putut stăpîni curiozitatea ... Întinzînd mîna am atins
umărul unuia, care era foarte aproape de mine, chiar
în faţa mea. Probabil vreun ofiţer. Era îmbrăcat într‐
un pieptar roșu, acoperit din loc în loc de cîte o pafta
rotundă, dintr‐un metal roșatic, iar pe umeri purta
o mantie de un albastru strălucitor. Postavul mantiei,
care‐i acoperea parţial umărul drept, părea încă bun,
însă mi‐a fost destul de ușor să desprind o fîșie din
el. În mod sigur după atîţea ani, mii de ani, ţesătura
lui putrezise. Priviţi, copii, priviţi ! Păstrez și acum
această dovadă materială!”

Învăţătoarea începu să caute cu febrilitate într‐o
sacoșă enormă, ce care nu se despărţise o clipă și
cu mîinile ei mici, fosilizate, de domnișoară bătrînă,
de om lipsit de bucuria vieţii, arătă în cele din urmă
copiilor un pacheţel alb, de mărimea unui toc de
ochelari. Cu mișcări ce trădau o emoţie puternică,
desfăcu hîrtia și scoase la iveală, prinsă între două
degete, ca într‐o pensetă, o biată zdreanţă dezlînată,
de un albastru violent. Și în timp ce dădea voie fie‐
cărui elev să ţină în mînă sfînta ei relicvă, îi urmărea
cu ochii cuprinși de febra unei panici cumplite. Vor‐
bea întruna.

„Aș fi vrut foarte mult să conving autorităţile pen‐
tru a întreprinde niște cercetări mai serioase, să
deschidă un șantier arheologic în vederea descope‐
ririi acestei superbe comori și conservarea ei, fiindcă
la atingerea mîinii mele, acel războinic roman s‐a
prăbușit într‐un mic nor de pulbere, însă pe atunci
cine avea timp de așa ceva ? Cine era dispus să dea
crezare unui copil ? ... Au urmat anii de școală, timp
în care credinţa mea în adevărul celor petrecute pe
cînd eram copil, s‐a clătinat de atîtea ori. Mi‐a rămas
doar dorinţa de a vizita iarăși muntele și cetatea...
Cînd am revenit, nimic nu mai corespundea cu amin‐
tirea din trecut. Am încercat să leg cele două imagini,
dar a fost imposibil. Atunci am aflat în sfîrșit, că‐mi
pierdusem copilăria. ... De la întîmplarea aceea a
trecut aproape jumătate de veac, mai bine zis toată
viaţa rnea, însă foarte puţin pentru istorie...”

Între timp domnișoara învăţătoare recuperase
fîșia de postav și înainte de a o împacheta la loc, o
mai agită de cîteva ori deasupra capului spre a fi
memorată de toţi cei prezenţi, învîrtindu‐se într‐o
piruetă caraghioasă pe picioarele ei ţepene și subţiri,
ca niște catalige.

„Priviţi, copii, priviţi ! În ţesătura asta stă ascunsă

o fărîmă din credinţa noastră de peste două mile‐
nii!”

Un băieţel, cu o figură ascuţită și foarte serioasă,
întrebă de cîteva ori, fără ca cineva să‐i răspundă,
ce e acela un mileniu, învăţătoarea nu‐l luă în seamă
sau nu‐l auzise. Grohotișul îi scîrţîia sub tălpile firave
ale pantofilor, iar ea cuprinsă de un extaz insolit,
burlesc, bătea cu călcîiul în greabănul nesimţitor al
muntelui, indicînd calea pe unde s‐ar putea ajunge
spre legiunile romane.

‐ Ce‐i cu zănatica asta ? se singulariză dintre atî‐
tea nedumeriri și comentarii doar această întrebare.
Nu se dădu nici un răspuns.

Paul Gherasim îmi zîmbi enigmatic. Mă apucă
ușor de braţ.

‐ O recunoști, Nicolae ? Ţi‐o amintești ?
‐ Nu, am minţit eu fără noimă, Figura ei mică,

gesturile...
Mă privi subţiindu‐și ochii. Din zîmbet nu‐i mai

rămase decît o undă de tristeţe. Nu mă credea.
‐ Cîţi ani să fi avut pe atunci ?
‐ Dacă era primul ei an de învăţămînt, vreo do‐

uăzeci, sau poate mai puţin ...
‐ Era frumoasă, reluă el șoptit, avea picioare mici,

mîini fine, de nu ziceai că‐i fiică de ţăran, iar noi doi
să fi avut opt ani și o iubeam fără speranţă... De ce‐i
spuneam Genoveve de Brabant ? Îţi mai amintești?

‐ După o carte găsită de noi prin podul casei sau
prin magazia bisericii ... Nu mai știu precis.

‐ Ne zăpăcise rău de tot Genoveva aia de Brabant!
Citeam și plîngeam. Ti‐aduci aminte ? Apoi romanele
alea în fascicole ... „Familia Borgia”, „Nostradamos",
... „Crimele Inchiziţiei“, de unde dracu le aveam ?!...
Și‐acum întîlnirea asta neașteptată, pe munte după
atîţia ani. Recunoaște că am iubit‐o nu ca niște copii.
Mai ales tu te transfigurai, cînd se uita la tine.

M‐am întors spre tabloul acela de prost gust cu
orașul simetric scăldat în apele unsuroase ale Du‐
nării. Dispăruse. Numai pe alocuri cîte un turn mai
răzbătea prin perdeaua roșie de fum și pulbere, pre‐
cum mîna ridicată spasmodic a unui om ce se îneca.
Un vînt rece mi se furișă pe la spate. Eram înfiorat
sau îmi era frică de ceva. Am vrut să‐l întreb de ce
insistă așa de mult asupra acestui subiect care mă
îndurera. L‐am văzut cum face semne unei femei
care abia urca, cum ea îi răspunde agitînd o mînă
deasupra capului, probabil chemîndu‐l, fiindcă în
clipa următoare mă neglijă definitiv și o porni la ga‐
lop spre ea, precum un centaur. 

Cînd spusese că pe atunci aveam doar opt ani,
greșise. Dacă eram într‐a patra, trebuie să fi avut
cel puţin unsprezece ani. Învăţătoare ne era una
doamna Miltoș. O femeie mică și grasă și cu o privire
rea. Într‐una din zile a venit la noi în clasă ea, „Ge‐
noveva de Brabant”, cum aveam să‐i spunem, eu și
Paul, să‐i ţină locul învăţătoarei noastre, care se îm‐
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bolnăvise. Era nouă în școala noastră. Mai purta încă
uniforma de elevă a școlii pedagogice, cam uzată,
însă cochetă și frumos călcată. A ţinut locul aproape
două luni. Dimineaţa ne învăţa pe noi, iar după
amiază, clasa ei. Eu și Paul plecam de la școală cu
inima îndoită și abia așteptam să vină a doua zi ca
să o vedem din nou. Era atît de frumoasă ! Probabil
că aflase ce‐i cu noi, fiindcă deseori ne zîmbea într‐
un fel anume, nu ca celorlalţi. Eram atît de nefericiţi,
cînd vedeam că este curtată de un învăţător și el tî‐
năr și necăsătorit ... Eram nefericiţi că sîntem mici
și lipsiţi de șansă. Ne uram anii puţini și în visurile
noastre cele mai ascunse ne vedeam bărbaţi în toata
firea pășind alături de ea. Cînd am descoperit în po‐
dul babei Maria cartea ilustrată cu povestea drama‐
tică a Genovevei de Brabant, aveam inimile pline
numai de imaginea ei. După cîtva timp s‐a întors în‐
văţătoarea noastră cu privirea ei acră de văduvă de
război, iar ea n‐a mai venit. Muream de dorul ei. O
mai întîlneam întîmplător, ne zîmbea și noi roșeam
de fericire.

După cîtva timp n‐am mai văzut‐o. Clasa ei fusese
preluată de altcineva. Parcă nici n‐ar fi existat și
toată povestea noastră cu Genoveva de Brabant n‐
ar fi fost decît o născocire a minţii unor copii care
citeau pe ascuns tot felul de cărţi. Parcă se urzise
un complot al tăcerii în jurul ei, care în cele din urmă
reușise să o șteargă și din amintirea noastră.

Mă uitam la ea năpădit de nedumeririle de atunci,
vii, dureros de vii. Ce se întîmplase cu ea ? Pe unde
umblase ? De ce ramăsese fată bătrînă, ea o femeie
atît de frumoasă ?! Și în dimineaţa aceea a week
end‐ului nostru mi‐am amintit de ce spusese tata
într‐o seară, cu ani în urmă. Ceva în legătură cu un
proces public în care ea fusese implicată pe nedrept.
Probabil niște zvonuri lipsite de temei. Cum putea
fi ea dușman de clasă ?! Vorbe ..., cărora abia acum,

la întîlnirea asta, le găsisem rostul. Iarăși îmi era
frig sau teamă și poate de aceea am simţit nevoia să
vorbesc despre ea, însă Paul Gherasim era prea ab‐
sorbit de femeia care‐l chemase.

Bătrîna învăţătoare stătea jos chiar în locul unde
arătase cu atîta ardoare pe unde se poate ajunge la
armatele romane, cu mîinele rezemate de genunchii
ei ascuţiţi, cu faţa încremenită într‐o uitare adîncă,
ca și cum rolul ce‐l interpretase o secătuise de vlagă.
Ceva mai jos, copiii stăteau grupaţi, fiecare scotocind
după pacheţelul de acasă. Și atunci într‐un stupid și
inutil avînt emotiv m‐am apropiat de ea, m‐am lăsat
într‐un genunchi și i‐am prezentat destul de bîlbîit,
felicitările mele sincere, precum și omagiile între‐
gului grup pentru frumoasa, interesanta lecţie de
istorie veche. 

M‐a privit ca pe ceva îndepărtat, probabil că nici
nu auzise ce‐i spusesem, mi‐a întins mîna dreaptă
și eu i‐am sărutat‐o ceremonios. Apoi, sprijinindu‐
se de braţul meu, s‐a ridicat, mi‐a zîrmbit absent și
oarecum confidenţial, mi‐a șoptit:

‐ Ar fi ieșit și mai frumoasă, dacă nu m‐ar fi ur‐
mărit tot timpul un tip agasant, care de vreo două‐
zeci de ani nu obosește să mă tot ceară în căsătorie
și eu îl refuz ... Mie nu‐mi place pripeala, cînd e vorba
de căsătorie, tinere domn !... La revedere, cheri ! Au
revoir, mon ami ! Au revoir ! ...

Mi‐a făcut ștrengărește cu ochiul, a rîs, apoi s‐a
răsucit iarăși într‐o piruietă caraghioasă și neaștep‐
tat de sprintenă, cu urmele vădite ale unei cochetării
demult apuse, mi‐a fluturat o batistuţă pe sub nas,
ca și cum s‐ar fi despărţit de un iubit.

Am simţit același parfum discret, care‐l simţeam
atunci, în zilele copilăriei mele, cînd trecea pe lîngă
banca în care ședeam și‐mi punea mîngîietor mîna
ei mică pe creștet, dîndu‐mi de înţeles că ar fi știut
ce se petrecea în inima mea ...



Pier Paolo Pasolini, regizor și poet de faimă internaţională, a fost ucis pe litoralul de la
Ostia ‑ la câţiva kilometri de Roma ‑ în noaptea dintre Ziua Sfinţilor și cea a Morţilor, în 1975...

Marele merit al scriitorului Pasolini ‑ scria Italo Calvino ‑ care a dorit mereu să fie om
de scandal și moralist, a pus chiar problema unei morale noi care să înglobeze și zonele
trăitului, considerate obscure, pe care morala și ideologia de până acum tind să le excludă.

Iar traducătorul și editorul în românește al lui Pasolini, George Popescu, sublinia în studiul monografic
intitulat Pier Paolo Pasolini ‑ ereticul corsar, apărut la Ed. Pontica, 2000, că „Pasolini își descoperă și își
activează vocaţia poetică scriind versuri în dialect, în cadrul cărora mitul narcisiac devine central; pe de
altă parte, descoperă sensul injustiţiei sociale, cu un dezechilibru monstruos, și, odată cu el, faptul că
poezia ca act de expresie, nu‑i ajunge și trebuie să‑o extindă, de la redactarea unei reviste și până la con‑
stituirea unei mici Academii friulane...
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REMEMBER

Baladele violenţei
8. Eu sunt un blând: dar mi‑e rușine de asta.
De copil în orășelul meu de provincie,
viaţa‑mi era o viaţă bizantină.
Și așa am devenit azi profesor.
Conformismul e doctoria mea.
Democratule, închipuit conformist
de alte idei, tu ești un eu însumi
pe dos, dar la fel de obsedat.
De aceea te voi ucide, aproape printr‑o
mistică opţiune, Pindar bufon al progresului!

9. Eu sunt un imoral și‑n taină ţin asta.
Cu viciul acesta, deși în regulă născut
– bunici foști lei și bunici foste hiene,
de aceea tată bogat, – am sosit pe lume.
Morala e, astfel, ceea ce mă susţine.
Democratule, că ai fi un imoral
mi se pare sigur, dat fiind că tu
îmi critici morala. Dar fii pe pace,
vei fi condamnat la închisoare pe viaţă:
și acolo poate vei deveni nemuritor.

Pasiunea
IV. Hristos rănit,
sânge de toporaș,
milă a ochilor
limpezi ai creștinilor!
Floare‑nflorind
pe munte departe
cum putem oare
să te plângem, o, Hristoase?
Cerul e un lac
ce vuiește în jurul
tăcutului Calvar.
O, Crucifix,
lasă‑ne liberi
să te contemplăm.

VI. Cristos se luptă
înlăuntrul trupului Său.
De la Sine se‑ntoarce
să vadă spre care arzătoare
câmpii a privit
pupila Sa?
Aici e foarte orb,
redus la os:
o păsăre însângerată...

Litania
JANUA COELI

Ușa se deschide
când ploaia
putrezește seara.
Atunci o rază
irumpe din nori.
Tu, goală, o, Virgină,
îţi murdărești în umed
azurul chip.

MATER PURISSIMA

Bieţi ochii mei
de copilandru
aplecaţi peste‑un trup
de culoarea aurorei!
Sfântul gest
al păcatului meu
cade‑ntr‑o vecernie
de castitate.

REGINA PACIS

O, Inexistentule,
câte rugăciuni
sfâșiate inimii
spre a recădea
în inima noastră!
Febril și zadarnic
sunet al lui angelus
peste ziua umană.

MATER INVIOLATA

Din pântecul tău
orbește fiul
cu o lumină candidă
de aurore și crini.
Mamă! acea lumină
atât e de pură
încât coapsa ta
de zăpadă îmi pare.

Traducere de George Popescu

Pier Paolo Pasolini ‑ 100
(1922‑1975)
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Vincer, talie medie, rasă pură maculată de iubiri

de șifon, încrucișări maidaneze nepermise. I se ci‐

tea păcatul metis în ochi, strabism ciudat, aproape

imposibil la ceilalţi câini. Bătrânul, covată pre‐

lungă, acoperită de scurta de fâș, de pălărie, miș‐

cată de bocancii trei sferturi, nedeslipiţi din mar‐

ginea verii, iernii. Îi vedeam zilnic de la fereastra

bucătăriei, din înălţimea celor patru etaje. Că la

fereastră îmi beam cafeaua de bună dimineaţa și

tusea primei ţigări. Bătrânul, bastonul, mapa, lesa

și la capăt javra strabică. Un miriapod ciudat, cu

deschizător și încheietor de coloană. Cei doi parcă

ar ti cărat, asta era sarcina, obligaţia, corvoada lor,

să care lesa. Bătrânul mereu în faţă, îmbăţoșat, cu

mândria posesorului de ceva la vedere: câinele.

Vincer. Iar acela își urma stăpânul în mișcare

smuncită, cabrată, parcă încercări, măsurări ale

scăderii de vitalitate din braţul purtător de lesă.

Da, zicea Vincer în mintea lui, ca la desene animate,

încă se ţine tare, are vlagă, are gloria de la început

de capitol final. Încă. Și acumula metodic caloriile

necesare victoriei în lupta personală, deloc știută

de bătrân. Mapa era traista urbană, nutritorul ne‐

utru, cornul abundenţei relative, purtătorul de san‐

dviciuri. Nu conta cine le făcuse, poate chiar mapa

aia, necum bătrânul.

O săptămână, două. Luni de zile. Nu știu exact.

Mereu, abţibild de dimineaţă lipit de fereastra bu‐

cătăriei, cei doi. Și aveam vaga, incerta impresie că

de acolo, de la cei doi, urca până la mine starea aceea

de neliniște dușmănoasă a câinelui, de dragoste za‐

darnică a bătrânului. Într‐o zi am 

descoperit că cel de‐al treilea personaj, lesa, parcă

pierduse din lungime. ÎI apropia tot mai mult pe

Vincer de bătrân sau poate de mapă. Greu de știut.

S‐a întâmplat să ne întâlnim în staţia de autobuz.

Stăteam pe bancă privind din jumătatea ţigării în‐

târziata mișcare a mașinilor. Bătrânul apărut brusc

in spaţiul comun m‐a prefirat în colţul privirii și pi‐

păind scândura băncii cu antenele degetelor pre‐

lungi, albe, ușor tremurate și‐a oftat așezarea sec‐

venţială, în trepte. Și a scos din buzunarul scurtei

amuleta, ce scrie, domnule, pe medalia asta? Cam‐

pion, spun eu. Aha. Am cumpărat‐

o pentru dumnealui. Și a întins

arătătorul spre câine. L‐am luat

de la unul din Șchei. Că voia să‐l înece, era singurul

corcit, se mai întâmplă, între ceilalţi cinci 

căţei. Cred că vindea câini. Și mi l‐a dat pe un leu

de ăla vechi. să amăgească paguba, moartea. Și l‐am

luat să‐mi amăgesc, la rândul meu, singurătatea. Că

nevasta s‐a dus la cele veșnice iar fetele s‐au pierdut

prin Europa. Plecam la operă: sunt, am fost artist li‐

ric, bariton și mi se părea că din ce în ce mai greu se

lăsa cortina finală, sfârșitul de spectacol. Abia aș‐

teptam să fug acasă, la Vincer. Mi s‐a propus și un

rol important, că făceam parte din cor, era vorba și

de o plată consistentă, dar am refuzat. Nu voiam să‐

l trădez pe Vincer. Când a ajuns la doi ani, cam 14

pe partea noastră de vârstă, l‐a atins o boală necru‐

ţătoare, jigodia. Ceva virotic. Veterinarul a propus

eutanasierea, dar nu, n‐am vrut. 11 duceam pe braţe

așa cum era, tremurat, plin de salivă sângerie, mu‐

ribund. ÎI duceam la tratament, la mișcare. Și am în‐

vins boala: eu victorios ca om, ca stăpân și prieten,

el ca o răzbunare cuvenită raselor inferioare din pe‐

digriul lui. Că dacă ar fi fost rasă pură, aleluia. Și

cred că și numele a contat: Vincer ‑ Învingătorul.
Acum face șase ani și simt că trece printr‐o criză de

personalitate, printr‐un exces de dorinţă a libertăţii.

De asta i‐am și luat medalia, să încerce să uite tri‐

bulaţiile originii. Sigur scrie campion?

Nu ne‐am mai întâlnit. Îi vedeam de la fereastră.

Vincer tot mai în faţă, smuncind capătul lesei în fi‐

nalul căreia târșit, opintit, cu supraefort venea Bă‐

trânul. Două libertăţi incompatibile. Scurte întoar‐

ceri ale lui Vincer când tensiunea lesei se reducea:

mai este acolo bătrânul? Încă mai este. Era. Un inutil

purtător de mapă cu sandviciuri, o lestare a libertăţii

de a fi câine.

Și nu i‐am mai văzut. M‐am dus în Șchei. Cum

bănuiam, bătrânul murise iar fetele vânduseră tot.

Mai puţin câinele. Cineva îi desprinsese lesa, însem‐

nul robiei. L‐am găsit după un timp lângă tomberon.

Mort. Îl ucisese libertatea. Și ce a mai rămas din cei

doi: medalia, povestea.

PAGINI DUNĂRENE

Lesa
Aurel Brumă
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Virginia Chiriac scrie despre cărţi, reconstituind
într‐o diagramă sugestivă, esenţa spiritualităţii li‐
teraturii contemporane. În general, atenţia îi este
îndreptată către creaţiile autorilor afiliaţi mișcării
artistice gălăţene. Cărţile sale ne impresionează prin
maxima concentrare a conţinutului ideatic, căci se
pare că autoarea evită să „bată câmpii cu
graţie”,  alegând imersiunea în intimitatea
textului, pentru a evidenţia profunde
corelaţii între varii aspecte constitutive
ale compoziţiei literare.  

Volumul „Despre autori și cărţile lor
(repere critice și biografice)”, Editura „Lu‐
cas”, Brăila, 2022, cuprinde cronici publi‐
cate de‐a lungul vremii în reviste presi‐
gioase din Galaţi și din Iași, caracterizate
printr‐o viziune originală, ce pune în va‐
loare calitatea lucrărilor analizate, în spi‐
ritul unor corecte și echitabile judecăţi de
valoare. Metaforic vorbind, prof. Virginia
Dimofte, ca un chirurg renumit, ia în primire pa‐
cientul ‐ autorul cu cartea ‐ și cu instrumentele sale
specifice, ideile și vocabularul anume, realizează cu
succes „operaţia”, adică, cronica literară.

Virginia Chiriac reușește să creeze conexiuni cu
literatura universală, stabilind filiaţii tematice și es‐
tetice între poeţii români și străini: „Ionica Bandra‐
bur este poeta implicărilor ontice mistuitoare, cu
angajări asumate în direcţia realizării unei poezii
adevărate, de profundă cunoaștere și trăire a mis‐
terului și a fabulosului existenţial. Tematica liricii
sale are delicateţea și fragilitatea pur feminină a
poemelor anticei poetese Sappho, dezvăluind
aceeași perspectivă imagistică fastuoasă asupra
realităţii palpabile, însufleţite de miracolul inefabil
al vieţii.”...

Uneori, poate că scrisul dnei Virginia mai exage‐
rează în aprecieri pozitive, fiindcă ea însăși trăiește
în starea de graţie a literatului adevărat...

Caracterizată printr‐o subtilă capacitate compre‐
hensivă, autoarea își propune să analizeze fiecare
opera literară în contextul ei imediat, intrinsec, dar
și prin poziţionarea ei în cadrul mai larg al literaturii,
în general. Astfel, sunt identificăate o serii de ana‐
logii între lirica poetului român, Ion Bâcu, trăitor în
orașul de peste Prut, Ismail și poezia lui Marin So‐
rescu: 

„Volumul se deschide cu un fel de ars poetica,
«dac‐aș fi putut să scriu...», un poem care ne trimite
la lirica regretatului poet, Marin Sorescu, unde se
face concesie tradiţionalismului, în momentul de
vârf al  postmodernismului. Asemenea predeceso‐

rului său, poetul de peste Prut curăţă versul de po‐
doabe, deschizând căi de acces către semnificaţiile
simbolice ale nucleului său poetic. Identificăm
aceeași tehnică a deghizării conţinutului grav, pro‐
fund, meditativ, în forma clară și senină a limbajului
comun”.

Toţi scriitorii incluși în volum sunt
dezbătuţi cu maximă atenţie și seriozitate.
Pentru fiecare se încearcă relevarea no‐
telor specifice, care îi  definesc originali‐
tatea. În opinia Virginiei Chiriac, atât
poeţii, cât și prozatorii, scriu, în cele mai
dese rânduri, despre o realitate intrinsecă
naturii lor umane. În virtutea acestei idei,
aflăm că „Daniela Gumann reconstruiește
un univers ficţional viabil din fragmente
de viaţă trăite personal, prezentându‐se,
în fond, pe sine, din  perspectiva unui timp
marcat de incertitudinile primilor pași pe
pământ străin”.  

Acest volum oferă o imagine cuprinzătoare asu‐
pra generaţiei de scriitori contemporani, din zona
Dunării de Jos, care au reușit să se integreze valoric
în contextul generos al literaturii naţionale.

Și nu în ultimul rând, volumul de faţă, ca și alte
scrieri de critică și istorie literară, scoate în evidenţă,
odată în plus, potenţele creative la un înalt nivel căr‐
turăresc, ale doamnei profesor de literatură Virginia
Dimofte Chiriac.

Steo Veleni

NOTE DE LECTURĂ
VIRGINIA CHIRIAC „Despre autori și cărţile lor”
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POEZII dedicate 
HOLOCAUSTULUI ÎMPOTRIVA RROMILOR

Ages

Ages amare Rroma na han,
Ages amare Rroma na pien,
Ages amare Rroma na soven,
Ages amare Rroma na asan,
Ages amare Rroma na roven,
Ages amare Rroma na dikhen,
Ages amare Rroma na shunen,
Ages amare Rroma na vakiaren,
Ages amare Rroma MEREN.

Astăzi

Astăzi rromii noștri nu mănâncă,
Astăzi rromii noștri nu beau,
Astăzi rromii noștri nu dorm,
Astăzi rromii noștri nu râd,
Astăzi rromii noștri nu plâng,
Astăzi rromii noștri nu văd,
Astăzi rromii noștri nu aud,
Astăzi rromii noștri nu vorbesc,
Astăzi rromii noștri MOR.

Ages ashti…

Iji so kerdiam,
phralale ai pheniale?
Kai samas?
So dikhleam?
So shundeam?
Mai anas amenqe godi?
Na jeanau…
Tehara so ka keras,
phralale ai pheniale?
Ka vazdas amare mulen
te thovas len and‑o devlikano than,
and‑o than e cehraienqo
te den amenqe dud 
sar o kham:
amaro kham e rromenqo?
Mai pakeas?
Tume jeanen?

Iji so kerdiam,
phralale ai pheniale? 
Na jeanau…
Tehara so ka keras,
phralale ai pheniale?
Tume jeanen?
Iji nakhlo, tehara ka avel…
Iji ka avel, tehara nakhlo…
Tha ages?
Ages so keras?
Ages ashti rovas…

Astăzi putem…

Ieri ce‑am făcut,
fraţilor și surorilor?
Unde‑am fost?
Ce‑am văzut?
Ce‑am auzit?
Ne mai aducem aminte?
Nu știu…
Mâine ce vom face,
fraţilor și surorilor?
Ne vom înălţa morţii
să‑i așezăm în rai,
în locul stelelor
să ne dea lumină 
precum soarele:
soarele nostru, al rromilor?
Mai credem?
Voi știţi?
Ieri ce‑am făcut,
fraţilor și surorilor? 
Nu știu…
Mâine ce vom face,
fraţilor și surorilor?
Voi știţi?
Ieri a trecut, mâine va să vină…
Ieri va să vină, mâine a trecut…
Dar astăzi?
Astăzi ce facem?
Astăzi putem plânge…

Delia Grigore
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Sostar?

Sam manusha:
amenqe bokh…
amenqe trush…
amenqe lindri…
keras buti…
Dukhal amenqe amare ceavendar!
Dukhal amenqe amare phurendar!
Kana avel amenqe te rovas,
rovas…
Kana avel amenqe te asas,
asas…
Dikhas: vi avri, vi andre…
Thovas khan: vi amende, vi averende…
Sam manusha:
Vakiaras
vi e mosa…
vi e iakhentza…
vi e vastentza…
vi e gientza…
Aceas
vi e mosa…
vi e iakhentza…
vi e vastentza…
vi e gientza…
Sam manusha:
Atoska sostar?

De ce?

Suntem oameni:
ne este foame…
ne este sete…
ne este somn…
muncim…
Ne doare sufletul de copiii noștri!
Ne doare sufletul de bătrânii noștri!
Când ne vine să plângem,
plângem…
Când ne vine să râdem,
râdem…
Privim: și înăuntru, și în afară…
Ascultăm: și la noi, și la alţii…
Suntem oameni:
Vorbim
și cu gura…
și cu ochii…

și cu mâinile…
și cu inimile…
Tăcem
și cu gura…
și cu ochii…
și cu mâinile…
și cu inimile…
Suntem oameni:
Atunci de ce?

Cin mo ilo ai dikh!

Cin mo ilo, phrala!
Na o ilo giesqo,
tha o ilo masesqo…
Cin mo ilo, pheniorie! 
Na o ilo giesqo,
tha o ilo masesqo…
Tume te cinen man,
Na on…
Na mukhau len te cinen man on,
kodolestar dosta cinden amare phuren.
Cin mo ilo, phrala!
Cin mo ilo, phene!
Cin mo ilo ai dikh:
Othe na‑i rat,
si pai londo
iasvenqo.

Taie‑mi inima și privește!

Taie‑mi inima, frate!
Nu este inima de suflet,
ci este inima de carne…
Taie‑mi inima, surioară!
Nu este inima de suflet,
ci este inima de carne…
Voi să mă tăiaţi,
Nu ei…
Nu‑i las pe ei să mă taie,
pentru că destul i‑au tăiat pe fraţii noștri.
Taie‑mi inima, frate!
Taie‑mi inima, surioară!
Taie‑mi inima și privește:
Acolo nu este sânge,
este apă sărată
de lacrimi.
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ANCHETA REVISTEI PORTO-FRANCO

1. Cum caracterizaţi tendinţele culturale ale epocii noastre?
2. Consideraţi că publicul cititor se orientează astăzi mai mult spre o literatură de margine

(poliţistă, porno, memorii etc) fiindcă nu‑l mai satisface poezia sau proza de calitate? Cum se
explică această schimbare la faţă, dacă ea există cu adevărat?

3. La ce lucraţi în prezent? Ce cărţi noi propuneţi spre editare și unde anume?

1. Temele acestea sunt delicate. Cultura înainte
de orice. Îmi place mult ce au spus oamenii de grad
superior despre ea. Și, cu voia dumneavoastră, voi
cita câteva ziceri, care, bineînţeles, sunt celebre:
„Fără adevăr nu există cultură” (Eminescu); „Un po‐
por fără cultură e un popor ușor de manipulat”
(Kant); ”Fără cultură, societatea nu este decât o jun‐
glă” (Camus); „La noi cultura se termină cu o durere
de cap” (Emerson): „Fără cultură suntem doar bestii
totalitariste” (Norman Mailer); „Singure valorile cul‐
turale justifică existenţa și misiunea unui popor”
(Mircea Eliade). Cultura are o sumedenie de con‐
otaţii. Chiar și formularea aceasta cu „tendinţele cul‐
turale ale epocii noastre” pune pe gânduri. „Epoca
noastră” se plasează pe o întindere temporală va‐
riabilă. Vom restrânge noţiunea la perioada postde‐
cembristă și chiar pe aceasta o vom limita la vremea
actuală, să zicem la anii 2010‐2021; de când cultura
merge șchiopătând, iar cu oamenii de cultură stăm
și mai incomod. Să luăm exemplul cel mai sesizabil:
învăţământul (instrucţia, educaţia). Din an în an se
reduce numărul elevilor, iar condiţiile sunt în cele
mai multe locuri detestabile. Profesorii sunt supuși
unui regim nemilos, de la salarizarea cea mai mo‐
destă, la cerinţele didactice asupritoare, de la con‐
diţiile umilitoare în raport cu elevii la creșterea in‐
disciplinei și scăderea datoriei de a învăţa. De când
cu pandemia, situaţia s‐a înrăutăţit. Cerinţa ultra‐
modernă de a „învăţa” online este absurdă atâta
timp cât calculatoarele sunt o raritate, mai ales în

mediul rural. Sărăcia atrage după sine deficienţe
culturale, o lipsă de calificare și creșterea analfabe‐
tismului. Autorităţile nu înţeleg unde poate duce
subfinanţarea învăţământului. Și nu doar acest do‐
meniu suferă de aceste tendinţe neculturale ale epo‐
cii noastre. Și totuși noi moștenim o cultură dacă ne
gândim la rolul folclorului, mitologiei și religiei, la o
istorie fastă începând cu spiritualitatea daco‐romană
și continuând cu forma scrisă a culturii, cu perioada
clasică și cu epoca de aur din a doua jumătatea se‐
colului al XIX‐lea și începutul secolului al XX‐lea.

2. Elogiul lecturii  e, de fapt, elogiul culturii, „bu‐
nul suprem și singurul folositor”: „Omul incult, spu‐
nea Fr. Schlegel, este propria lui caricatură”. Se știe,
cât se știe, reputata vorbă a lui Miron Costin: „Nu
ieste alta și mai frumoasă, și mai de folos zăbavă
decât cetitul cărţilor”. Arghezi ne îndemna să‐i citim
cartea („așeaz‐o cu credinţă căpătâi”) pentru a urca
o treaptă în viaţă și a nu fi doar o „caricatură”. Din
păcate, „publicul cititor” e din ce în ce mai sărac, el
se dedă mai curând la manele și la orice altceva care
refuză cartea. „Cititorii” care mai pot fi numiţi așa
se orientează spre o „literatură de margine”, dar li‐
teratura poliţistă și memorialistică numai dacă e fă‐
cută fără talent poate fi situată la marginea marginii.
Literatura de calitate tentează o mică parte din „pu‐
blicul cititor”. „Schimbarea la faţă” se explică prin
interesul tot mai redus faţă de cultură.

3. Lucrez la o carte despre prozatorii români pe
care o propun spre editare la Editura Grinta.

CULTURA ȘI LECTURA

Viorel Dinescu întreabă,
Constantin Trandafir răspunde



Bună dimineaţa Dumitale Noapte
întunecata mea ultimă căsătorie !
Iartă‑mă dacă am întârziat cumva
la prima noastră‑ntâlnire fiindcă eu
abia m‑am trezit din vieţuirea ce‑o
visam cu atâta sete și cu atât nesaţ

Da ! Ofilite vise‑s florile din buchet
darul câmpiei ce n‑o voi mai vedea!
Știam de mult că menită‑i însoţirea
dacă de la o vreme strângi în pungă
pe toţi cei treizeci de arginţi risipiţi
însă timpul pare‑se n‑avu răbdarea
cuvenită unei asemenea sărbătoriri !

Moartea mea mamă de ani sărăcită
ce crezi statornic în nemurirea mea
deși te strigă la cina de taină părinţii
ce‑n tipsia Lunii bat cu deget de fum
din cetatea de humă de crini străjuită
dar nu‑i nuntă mamă e mutat de trup
de la o fereastră la altă fereastră nouă
din calda lumină la mohorâta‑i sclipire
deși mă prefac a nu pricepe că noaptea
este noul stăpân ce musai trebuie slujit
în pofida ascunselor din cotlonul inimii

Tatăl meu din ceruri înaintea pironirii Lui
pe crucea braţelor mele aprinse de iubire
îmi spuse ci numai de mine auzit îi sfatul
o moară de vânt ridică tu aici pe Golgota
macină stele de nu vor să‑ţi umple sacul
cu alba făină auritele tăceri din lumea lor
iar pe imașuri colo unde încolţeau iubirile
un far zidește să lumineze calea spre tine
liman unde dorm somnul de veci epavele
tuturor iubirilor tale de tine sabordate dacă
trecuta‑i Ecuatorul memoriei fără o năzuire

Da! Bună dimineaţa spun Dumitale Noapte
întunecata ultima mea călătorie pe pământ!
Iartă‑mă de am întârziat însă nu‑i voia mea
bietul de mine abia abia‑s trezit din viaţa ce
visam cu atâta sete cu atât nesaţ cu patimă
Da!  Eu‑s îngerul fugar am trupul din lumină 

inima mea‑i trăpașul de curse o iapă nebună
Iată acum cineva ascuns prin alveola timpului
îmi clonează visele spaima poate și lașitatea
har menit celor care vin în urmă otrăviţi pioni 
dacă aud sfredelul de oţel al trecerii voastre
jucându‑se cu noi de‑a viaţa dacă din ce am 
cumpărat în cale prin coburi și chimir nu‑a 
mai rămas nimic iar din tot cele ce‑am furat 
rămas‑a pe masă noimă nimicul care ne ţine 
ostateci pe veci până când mirare trupurile ne 
prisosesc le dăm pomană ţărânii așa istovite 
cum sunt de alunga visarea lor în contumacie

Bună dimineaţa‑ţi spun Dumitale Noapte
ţie o prea întunecata mea ultimă călătorie !
Iartă‑mă dacă am întârziat astăzi și cumva
taman la prima noastră întâlnite căci abia
abia abia m‑am trezit din viaţa care mi‑o
visam cu atâta sete cu atât nesaţ pătimaș !

Află mireasă că murim odată cu amintirile
voastre despre noi ci iată‑le luat‑am zălog
merindea cuvenită de drum lung și cumva
poate niscava maci negri din lan de cenușă
ori niște păduri albastre verzi aiurări acum
ele cântului îi pun zăbală fiindcă iată iedul 
cu călcâi de lupan cela de Tine nouă trimis
cu trupul‑nfășurat în ierburi amare de leac
s‑a ivit iarăși la geam pe când mă lepădam
de chipul nevăzut al tăcerilor dintâi născute
încornorate‑s de fluturi beţi cu cap de mort
pe când eram încă viu iar stârvul tău mi‑era 
viitorul nostru de alaltăieri așezat la smerit !

Tatăl meu din ceruri înaintea pironirii Lui
pe crucea braţelor mele aprinse de iubire
îmi spuse ci numai de mine auzit îi sfatul
o moară de vânt ridică tu aici pe Golgota
macină stele de nu vor să‑ţi umple sacul
cu alba făină auritele tăceri din lumea lor
iar pe imașuri colo unde încolţeau iubirile
un far zidește să lumineze calea spre tine
liman unde dorm somnul de veci epavele
tuturor iubirilor tale de tine sabordate dacă
trecuta‑i Ecuatorul memoriei fără o năzuire
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CONFESIUNEA unui poet grec (românizat)

POEM DE ÎNNOPTARE
de Jenică Drăgan
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CRONICI AMICALE

O lungă confesiune în rezonanţa metaforei din
titlu, Sufletul, vioara care tace plângând, se regăsește
la tot pasul în primul volum publicat de Lorica Mi‐
hăilă*. 

În lumea la care se raportează poeta, există
puţine repere, realul, lumea reală, desenându‐se
prin secvenţe receptate și percepute de eul
liric ca invadante, o pânză pe care se deru‐
lează imagini: „Zile fierbinţi și nopţi nedor‐
mite (...)// Feţe triste, inimi chinuite (...)//
oameni îmbătrâniţi aplecaţi de nevoi,/ visuri
neîmplinite îngropate în suflete”. 

În centrul acestei lumi se află eul care
ţine, irepresibil, să se autoportretizeze în Eu,
Cine sunt eu, Mi‑e dor, Am fost, Sunt eu, Sunt
EU, Sunt călător. Conștientă de fragilitatea
zidirii („Am fost zidită dintr‐un lut...”), Lorica
Mihăilă se regăsește în iubire („Am fost
creată din iubire”), în frânturi de întrebări, prin care
încearcă să (se) clarifice. Clarificarea pornește mereu
din interior, prin autodefinire („Sunt iubire, sunt și
teamă,/ sunt un om adevărat...”), în speranţa armo‐
nizării cu celălalt. 

Sentimentul trecerii („Și pleacă primăvara/ în
calea‐i spre amurg...”) e perceput, în S‑a dus și pri‑
măvara, în dimensiunea acestei aspiraţii. Când se
autodefinește ca poetă, în relaţie cu cuvântul, Lorica
Mihăilă se așază în ecuaţia timpului, într‐un prezent
al trecutului, fixat într‐un perfect compus – Am fost...,
consumat și sigilat, care trăiește, ca‐ntr‐o capsulă a
timpului, doar în sufletul poetei, vioara care tace
plângând: „Am fost pe rând,/ în poezie, ce‐aș fi vrut,/
de fapt, să fiu...”. Tăcerea și plânsul însoţesc mesajul
poetic ca o muzică surdinizată.

Conexiunile cu ceilalţi se definesc prin sociabili‐
tate și, mai ales, prin iubire, tema dominantă a vo‐
lumului. Iubirea este rememorare sau proiecţie într‐
un virtual cuprins în dimensiunea dorului. Celălalt
– cel iubit, cel așteptat, este refăcut în imaginar, de‐
taliu cu detaliu, nuanţă cu nuanţă: „Mi‐e atât de dor
de tine încât/ toate furtunile lumii,/ nu m‐ar putea
pune pe fugă”.

Atitudinea eului în relaţie cu lumea, cu ceilalţi/ce‐
lălalt se configurează, în relaţie cu metafora labirin‐
tului, ca un drum cu sens unic, marcat de tristeţi,
frânturi, întrebări, melancolii, gânduri străbătuite
de dileme, de rătăciri: „Un suflet trist, lipsit de mân‐
gâiere,/ aleargă ca bezmetic, nu stă un pic pe loc,/

în lumea asta hâdă, e‐un gând ce veșnic piere,/
aleargă și apare tăcut din loc în loc. (...)// Se
rătăcește‐n lume, a disperare‐noată,/ în deasa în‐
tristare, ce‐o lume o ascunde...”. Lorica Mihăilă le în‐
registreaază atent și lucid ca semne prin care viaţa
își caută rostul, pentru ca obstacolele, rătăcirile să

se armonizeze în ţesătura unui destin.
Cunoașterea lumii etse aproximativă, eul

are acces la un minimum de imagini din ma‐
rele puzzle al lumii. De aceea, nostalgia fap‐
tului de a ști (Dacă aș ști...) rămâne și închide
ca o cortină călătoria în labirintul poeziei,
cu o sugestie din Eccleziast: „Este și a fost...”

Cuvintele pe care Lorica Mihăilă le așază
pe portativul inimii sale au lumini și umbre,
folosite pentru a dezvălui, nu pentru a as‐
cunde gânduri. Sinceritatea spunerii, ca‐ntr‐
o spovedanie, e calitatea acestei poezii care

trebuie să facă pasul următor spre transfigurarea
poetică.

Ana DOBRE

Poezia, vioara care înregistrează sunetele inimii

*Lorica Mihăilă, Sufletul, vioara care tace plângând, Editura Fadrom, București, 2021

Veneţia profundă ‑ lucrare de Maria Mănucă



Acorduri...

Nu‑i nimeni să te vadă,
și nici să te‑
nţeleagă,
tu ești doar la mine în gând,
acorduri pe corzi de vioară,
nu‑i nimeni să te iubească
mai mult.
Ţi‑am închinat un șir de poeme,
le știu pe dinafară,
le cânt,
ţi‑am pus aripi
pe acorduri boeme,
visând să te legeni pe vânt.
Închid ochii
și te caut în suflet,
acolo ai colţul tău oricând,
ţi‑am închinat
un șir de poeme,
le recit pe dinafară, visând.

Fă‑ţi timp

Fă‑ţi timp și vino cu mine
să culegem ploaia în palme,
să putem trece peste ruine,
să eliminăm și nopţile albe.
Fă‑ţi timp,
nimic nu‑i mai bine
când ne hrănim 
cu raze de soare,
când lacrimi,
deși nu‑s puţine,
le ștergem pe valuri de mare.
Fă‑ţi timp și ai încredere‑n tine,
adună‑ţi în suflet
noiane de vise,
trăiește clipe divine
și dă‑le o formă, o dimensiune.
Fă‑ţi timp pentru tine.

De toamnă

E toamnă iar și e apus
și banca noastră e pustie
doar amintiri de clipe ce s‑au dus
și‑aștept zadarnic să mai vie.
Pe aleea noastră s‑au ţesut covoare
din ruginiul frunzelor căzute
și orice amintire azi mă doare
și mă dor încă tâmplele cărunte.
Pășesc cu nostalgie, cărarea e pustie
aici s‑a scris cândva, poveste de iubire,
e cam târziu deja și soarele‑a apus
e toamnă iar, și căte‑or să mai fie.

Sunet de romanţă

Am încercat să‑ţi spun, 
că te iubesc,
să înţelegi că totul mă condamnă,
dar fără să‑mi mai spui nimic
te‑ai depărtat, pierzându‑te în toamnă.
Ţi‑am spus că te iubesc, dar n‑ai crezut
că sufletu‑mi a început să doară,
și‑un vânt atât de rece a bătut
și‑atât de repede e iarăși iarnă.
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UN AUTOR, O CARTE

Lorica Mihăilă*

* Poezia Loricăi Mihăilă, care are un
iz de romanţă, cântă, mai ales, viaţa, cu
iubirile și tristeţile ei. 

Vioara și poezia sunt simbolul cân‑
tecului ce luminează sufletul...

St. Vic.
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Pe 24 ianuarie s‐a stins din viaţă marele om de
cultură, CORIOLAN PĂUNESCU, într‐o discreţie to‐
tală, așa cum , de fapt, a ales să‐i fie întreaga viaţă,
lipsită de orgolii și vanităţi deșarte. Omul acesta,
care și‐a iubit din tot sufletul său mare și generos
ţara, a plecat într‐o zi cu însemnătate pentru istoria
românilor, pe care și‐i dorea uniţi nu numai geogra‐
fic, ci și „în cuget și simţire”. 

CORIOLAN PĂUNESCU a
fost și rămâne, prin pereni‐
tatea operei sale, una dintre
cele mai reprezentative și
mai pregnante personalităţi
culturale actuale, atât prin
activitatea sa de scriitor
(poet, prozator), cât și prin
realizările sale de gazetar îm‐
pătimit cuvântului scris și nu
în ultimul rând, de cadru di‐
dactic în învăţământul supe‐
rior.    

Desigur, fiecare dintre
cele trei prestaţii socio‐pro‐
fesionale i‐a cerut dăruire,
implicare totală și talent, dar
nu cred că greșim, dacă vom
pune pe primul loc pasiunea
lui Coriolan Păunescu pentru
creaţia poetică, deoarece, in‐
contestabil, el este un poet
reprezentativ pentru litera‐
tura postmodernistă și „una
dintre cele mai interesante
Voci lirice ale spaţiului nos‐
tru spiritual” (A. G. Secară).
Numărul impresionant de
volume publicate, premiile li‐
terare obţinute, includerea în dicţionare literare sau
în antologii poetice, precum și susţinerea  totală din
partea criticilor literari autorizaţi îi dovedesc pe de‐
plin meritele reale de maestru al artei poetice.

Coriolan Păunescu vine pe lume, la 1 noiembrie
1945, în comuna Banca, judeţul Vaslui, într‐o familie
care poartă în spate o istorie interesantă și compli‐
cată, cu bunici și străbunici care au străbătut lumea
venind în România din Grecia și Rusia sau au plecat
către Lumea Nouă, în căutarea unui trai mai bun. 

Tatăl poetului, Victor Păunescu, originar din Ba‐
sarabia, se născuse în anul 1925, în orașul Cahul,
dar se refugiase împreună cu mama sa în România,
în 1940 , în perioada prigoanei staliniste. La scurt

timp după stabilirea în ţara noastră, Victor Păunescu
o cunoaște pe Sofia Cazacu, „frumoasă ca o biserică”,
iar la un an de la oficializarea relaţiei,  proaspătul
cuplu are un copil, care apare înregistrat pe data de
1 noiembrie, 1945, la Primăria comunei Banca,
judeţul Vaslui, când cei doi tineri își vizitează niște
rude. Din păcate, la scurt timp de la acest moment,

moare Nicolae Cazacu, buni‐
cul poetului, factorul de echi‐
libru și de stabilitate din in‐
teriorul familiei. Dar nici
relaţiile dintre tinerii soţi nu
sunt de durată, căci firea nes‐
tatornică a bărbatului o de‐
termină pe Sofia să înainteze
acţiunea de divorţ și să pună
punct scurtei și nu prea feri‐
citei sale căsnicii. 

Ne închipuim că absenţa
tatălui din viaţa sa i‐a creat
numeroase și  profunde
suferinţe sufletești fiului, în‐
zestrat cu o sensibilitate
ieșită din comun, înclinat
spre meditaţie și
introspecţie. Se pare că nici
la maturitate, nu s‐a realizat
o conciliere a poetului cu lu‐
mea trecutului, văzută din
perspectiva copilului privat
de prezenţa modelului pa‐
tern în viaţa sa.         

Însă blânda și înţeleapta
Sofia, femeia frumoasă cu
voce de înger, îl va crește cu
dragoste, îngrijindu‐se în‐
deaproape de educaţia lui, fă‐

când chiar eforturi aproape supraomenești ca să‐l
sprijine pe parcursul anilor de studiu, în condiţiile
perioadei dificile de instabilitate politică și socială,
din anii '50.     

Înclinaţia către studiu și talentul deosebit pentru
literatură i‐au facilitat lui Coriolan Păunescu accesul
către o carieră universitară prestigioasă și apariţia
unui impresionant număr de volume în versuri și
în proză, întâmpinate elogios de critica de speciali‐
tate.

Drum lin către stele, Coriolan Păunescu, dragul
nostru prieten și confrate ! 

Redacţia

La despărţirea de poetul gălăţean 
CORIOLAN PĂUNESCU
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IN MEMORIAM

Coriolan Păunescu
(1945 ‑ 2022)

Acasă

În copaci, toamna

s‐a oprit buimacă,

Însingurată, mama scuipă‐n sân

pe la răspântii.

A mai murit un drac

în liniștea satului

pe care‐l strig în somn,

brusc, îmbolnăvit

în copilărie.

Clopotele trag întristate,

iar eu mă iţesc indiferent

în geana pământului.

Din înalturi, tata striga

disperat, c‐au dat juncanii

în păpușoii cei albi ai

satului.

Îi scot funia timpului

îi plâng înciudat

de‐atâta risipă.

Metamorfoze

Eu sunt semănătorul grădinilor din vers,

aburul cald al ţarinei mă îmbată

oprind în raza lunii planetele din mers

să‐mi vadă chipul cum se poartă ‐ 

Spre seară mă scufund cu amfore‐n fântâni,

sufletul viu al gravelor cuvântă,

cu apele vorbesc prin arborii bătrâni

și cu pământul doritor de nuntă.

Târziu îmi vălurește iarba în priviri,

roţile zilei trec sobre printre noi,

mă ţintuiește vremea‐n amintiri,

femeile‐și preschimbă lacrimile‐n ploi.

Timp prescurtat

Buimacă vreme ne mai trece pragul
Când Soarelel visează să se stingă
Și cerbii duc pădurea arsă‐n coarne
Din cer pornesc zăpezile să ningă.

Cocori de‐argint ne taie veșnic drumul
zvâcnirile‐n sămânţă lumina le măsoară
ca un coșmar ne urmărește gândul,
mercurul în coloane vertiginos coboară.

Abia mai suflă vântu‐n geoidul nostru,
planeta‐și plânge viaţa întreruptă ‐ 
bătrânii magi stau risipiţi în stele
de‐atâta iarnă albă, materia se mută.

Vânătoare de umbre

Sunt fiara hăituită de aspri vânători
însângerată de un glonte asupra‐i tras
și‐alerg cu spaima‐n suflet
din noapte până‐n zori,
în fiecare clipă‐mi mor 
clopote pe gură.
Întunecat, m‐apasă o cizmă pe grumaz,
trei trandafiri se‐mpurpură‐n zăpadă.
Mă clatin ca o apă stătută într‐un iaz
și‐adorm în unduirea păsării de pradă.

Prin ţara sfântă a trupului

Primește‐mi jertfa albă, frumoaso,
și lasă‐mi braţul cu vorbele
să mi‐l mângâie, cum mângâie
stâlpul casei, când pe‐nserate,
mă‐ntorc pribeag.
Lasă‐mă să rătăcesc, femeie singură,
prin ţara sfântă a trupului tău,
ca un strigăt dezlănţuit
și să mă dărui iadului surâzând.
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7 SCHIțE de Mihai VIȘOIU
ȘOARECI Șl PISICI

Sandu era al treilea care murise lângă el. Începuse
să‐i fie frică. Oare îi vine rândul? Își aduce aminte
că toţi muriseră la fel. Îi venea să râdă, văzând că și
moartea poate fi plictisitoare. Se strângeau ghem,
după aceea, ca și cum ai da drumul unui arc, se în‐
tindeau cât le erau oasele.

Parcă voiau să se înalţe pe vârfuri.
Fiecare pândise peste pământul nimănui ca o pi‐

sică cu pușcă.
Se gândea că acasă, copil, îi plăcea să întărâte pi‐

sicile cu șoareci făcuţi din pâslă în care băga ace.
Acum ei erau pisicile. Șoareci, cei de dincolo.

Un glonte îi fluieră în ureche și se întoarse speriat
cu capul în ţărână.

Îi văzu pe Petre, pe Datcu și pe Sandu scăpaţi de
grija păcii.

O clipă a fost tentat să ridice capul peste buza
șanţului, ca să ajungă și el în lumea lor fără războaie,
cu pace veșnică.

NEDUMERIRE

Cerea doar optzeci și cinci de bani. Spunea că
vrea să plece, că are nevoie de bani pentru bilet.

Nu‐i dădea nimeni. N‐aveau timp să‐i numere în
mâinile jegoase cei optzeci și cinci de bani.

Unii îl credeau hoţ. De ce nu cerea un leu?
Pe urmă nu l‐au mai văzut.
Când ajungeau la colţul unde cerșise, își aminteau

de el. Se gândeau unde‐o fi, cu ce‐o fi plecat.
Nici unul nu‐i dăduse vreodată măcar douăzeci

și cinci de bani.

NEBUNA

Soarele mătura pieziș strada ce ducea spre Du‐
năre. Strângea cioburi cu gând să le‐„ngroape” în
valuri.

Cu fiecare clipă, strada rămânea curată la capătul
de unde lumina își strângea voalul, iar giulgiul înse‐
rării își întindea aripa.

Priveam totul cu ochii orbului ce crede în soare.
Un soare ce se afundă în propriul lui sânge.

Eram într‐o cârciumă. Așteptam să se oprească
ninsoarea, cu gândul acasă, unde mama făcea sar‐
male.

DE‑AR FI FOST SĂMÂNțĂ
TATA...

Tata a plecat de mult și cimitirul
i‐a pierdut întâi steaua cu vopseaua
scorojită din vârful stâlpului de be‐
ton, apoi crucea pe care i‐a ridicat‐o mama la căpătâi,
după ce a luat a doua pensie.

Când trec prin cartier, destul de rar, vecinii își
amintesc și vorbesc mereu de tata: Stelian, cum i‐a
cumpărat cal la căruţa cu gura de ham rămasă goală;
Ioana, că l‐a adus acasă, la copii, pe Spiridon, când
se încurcase cu o casieră de la Hale; Vasilică, pe care
l‐a ajutat când și‐a făcut casă; Marin al lui Talpălată,
că a adus doctorul când băiatul trăgea să moară și i
se înnegriseră nările de fumul lumânării...

În fiecare casă, tata a lăsat un cui în care e agăţată
amintirea lui.

Au trecut anii și unul dintre vecini, aflând cu ce
mă ocup, a oftat și mi‐a spus: „Oameni ca nea Gicu
ar trebui să fie sămânţă”. Vecinului acesta nu știu ce
bine i‐a făcut tata. Oftatul lui însă părea să întrebe
cum de‐am răsărit eu...

CUNOAȘTERE

Femeia era îmbrăcată în lenea mai rea ca un drog,
lăsându‐se mângâiată de bărbatul care fuma, urmă‐
rind cadranul ceasului din vitrina șifonierului.

Privea razele soarelui intrând pe fereastră, plim‐
bându‐și prin faţa lor genunchiul, pulpa, șoldul. Atin‐
gerea caldă și abia simţită a razelor îi dădea o plăcere
perversă. Întoarse capul spre bărbatul de alături,
zâmbind din colţul buzelor. El îi urmărea jocul și i
se părea că fiecare parte a trupului mângâiat de raze
e făcută din marmură. „Dacă razele sunt degetele
soarelui?” ‐ gândi el.

Se ridică, trase perdeaua cu dușmănie și, gâtuit
de furie, strigă:

‐ Îmbracă‐te!

CĂLCÂIUL

Omul trecea ciugulind dintr‐o pâine. Rupea cu
trei degete și ducea repede la gură bucăţi cât să în‐
ghită o dată. Soarele se ridicase și începuseră să se
deschidă ferestrele. În urma lui venea un câine din
cei fără stăpân.

Aduna firimiturile cât boabele de grâu. Le aduna
lipind limba de fiecare grăunte, privind călcâiele
omului. Tot drumul, câinele vedea în călcâie pâini
mai mici decât cea de la subraţ. În dinţi simţea firi‐
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celele de nisip lipite de limbă cu fiecare urjumă.
Făcu un salt și își înfipse colţii în călcâiul ce i se
părea pâine.

‐ Huo! strigă omul.
Câinele sări într‐o parte, lingându‐și colţii. Omul

își simţi călcâiul cald.
Câinele venea în urma lui, lingând acum urmele

însângerate.

VIAțA CU LUPI, BANI Șl MOARTE

Intrând în pădure, calul s‐a răsucit în ham de
parcă i s‐ar fi făcut nălucă. Sania s‐a răsturnat, zvâr‐
lindu‐l cu servieta lipită de piept. Avea banii oame‐
nilor, bani pentru Crăciun, banii pe‐o toamnă.

Calul fugea nebun, bătut de sania răsturnată.
S‐a ridicat de jos cu groaza în suflet. Strângea

servieta în braţe și parcă vedea ieșind din pădure
ghetuţe, sarmale, cămășuţe, sticle de rachiu, pâini
calde, toate mânate ca o turmă de trei oameni venind
râzând spre el. A vrut să strige, să ţipe: „Hoţii!”. Glasul
îi înţepenise ca‐n vis. Cele trei arătări se apropiau
din ce în ce mai mult, rânjind.

Se simţi sfâșiat, rupt, blestemat de lupi, că‐i mic

și slab. Pe urmă i‐a văzut repezindu‐se la servieta
de piele, din care își luau zborul stoluri de porum‐
bei.

„Chibritul”. A început să scapere băţ după băţ.
Mai avea de trăit preţ de trei așchii cu catran,

avea copii și‐ar fi vrut să se roage să‐l ierte.
„Mâine aș fi tăiat porcul... Când l‐am luat era cât

un pisoi. A avut noroc de an ploios, de‐a crescut ști‐
rul pe șanţuri. Am să le plătesc să mă lase cu viaţă!”.

A scos un teanc cu bani.
‐ Na‐vă, mă!
A aprins o bancnotă. Aștepta să ardă până la de‐

gete și înădea focul cu alta. Îl treceau sudorile morţii.
Lupii se obișnuiseră cu pâlpâielile și înaintau.
Nu putea crede tot ce i se întâmpla și aștepta să

se termine visul.
Lupii erau foarte aproape de el și nu mai râdeau.

Se uitau dușmănoși la servieta din care scotea fo‐
cul.

Omul număra, făcea socoteli. Câţi bani mai avea
ca să‐și plătească viaţa.

Socotea cât ţinea flacăra fiecărei hârtii: până la
23 cea de‐o mie, până la 30 cea de cinci mii. Număra
mai repede, crezând că flacăra va ţine mai mult.
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Mustangii Europei

Caii sălbatici de la Cernobâl

mustangii Europei radiante 

stafiile lor trecând aiurea 

prin noapte la adăpat 

spre Pripeatul cu mal de 

mătrăguna și mâl.

Iar când e lună, trăpașii sihaștri arată 

roșcaţi, cu orbitele ochilor holbate 

dilatate de pustiul de singurătate 

parcă proiectaţi pieptiș 

prin haloul Selenei, prin elipsele 

tulburi ale constelaţiilor 

ca prin niște porţi sparte, dărâmate 

prin care se strecoară și nălucile 

pompierilor, soldaţilor lichidatori 

mai marele lor semănând cu Richard al III‐lea 

în ceas de înfrângere fatal 

iar alţii spun că pare‐a fi 

Gorbaciov ‐ secretarul care strigă 

spre zările toate: ‐ A horse ! A horse !

Dau imperiul sovietic

pentru un cal.

Entropică

Mă vizitează în vis

alteori în ședinţe de spiritism

(pe care de altfel nu le‐am avut niciodată);

pe scurt ‐ mă vizitează Budda, Confucius,

Mahomed, Newton,Einstein sau

între primii trei și ceilalţi doi, ‐

Copernic, fiecare spunându‐mi tot ce știe

însă de fiecare dată concluzia mea

e una si aceeași: nici unul din ei nu știe

cât știe Socrate care

nu știa nimic.

Autoscopul

Când pe pământ

îngerul păzitor ridică o aripă

să nu crezi că el vrea să‐și ia zborul

sa te abandoneze.

Nu. Poate el face autoscopul.

Are de mers undeva

că n‐o să stea viaţa întreagă 

nedezlipit de tine.

Pur și simplu

în scurta lui absenţă 

fii și tu precaut 

mai cu ochii în patru.

Viori și mumii

În piramidele egiptene este strict 

interzisă intrarea cu violoncele sau viori 

în cutie. Cândva s‐au întâmplat peripeţii, când 

unii, din cei daţi drept interpreţi

de muzică clasică (posibil chiar să fi fost), 

au intrat în piramidă echipaţi exact 

cum deja astăzi este interzis, 

după care și‐au lăsat violoncelul, 

vioara în piramide în locul lor, în cutii, 

scoţând numai mumia vreunui prunc de fa‐

raon 

sau câteva mumii de pisici și nu

unele oarecare ci din cele ‐ pe piaţa neagră ‐ 

cam de valoarea unei viori Stradivari.

LYRA

Leo Butnaru
(Chișinău)



Să fie adevărat că opera literară se definește nu
doar prin ceea ce este cât mai ales prin ceea ce de‐
vine? Se întreba așa și Alexandru Ciorănescu, un
nume ilustru de cărturar român care poate sta ală‐
turi de Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu
sau de Mircea Vulcănescu, Vintilă Horia, Constantin
Noica. În una dintre lucrările sale – Utopie și litera‑
tură – întâlnim ideea potrivit căreia călătoria utopică
nu este decât ficţiune și ca atare ea nu are nimic
nou. Și călătoriile împrejurul și‐n interiorul camerei
ale scriitorului sunt dintotdeauna cunos‐
cute. Poate sta într‐un fotoliu și să colinde
cu gândul locuri și peisaje multe, imaginaţia
lirică zboară fără mari opreliști. Unii se fo‐
losesc de spaţiul utopic pentru a visa fru‐
mos, fie și din ipostaza unui apostol „an‐
trenat în paradoxele omileticii și în rigorile
canoanelor poeticești”, cum o spune Mircea
Platon, în prefaţa volumului Poeme din an‑
ticamera vieţii (Timpul, Iași, 2020). Autorul
este părintele Marcel Miron, care‐și înlocu‐
iește camera cu anticamera, mult mai ex‐
tinsă și cuprinzătoare pentru că este a vieţii, cu dru‐
murile ei reale dar mai ales cu cele de taină, de
cultură și spirit. Smerit și sfios el pășește în căutarea
Adevărului, devine chiar cutezător când „Drumul
dintre Antiohia și Roma/ calea dinspre moarte la
viaţă/ ca sacul de grâu răsturnat în coșul morii/ și
boabele de grâu chinuind a durere/ visul de veacuri
al făinii/ să ajungă pâine purtătoare de Hrismon”
(Ignatie Teoforul).

Dacă ne transpunem puţin în starea poetului ca
fiinţă religioasă, cu rădăcini sobornicești, ne va veni
mai ușor să intrăm undeva între mistica panteistă
și sacralitatea logosului poetic, acolo unde poezia
este căutare și o revelare a misterului divin, încât
rostirea lirică ia forma unei încărcături teurgice de
energie și frumuseţe. Versurile lui Marcel Miron sunt
semne care luminează, eul deplin scoate „golul” din
fiinţă, starea sufletească capătă limpezime și dorul
de a călători este însoţit de psalmi: „Psaltirea/ o pă‐
dure nesfârșită/ psalmii/ niște copaci înfloriţi/ în
rod/ cu dăruire/ vieţuind și murind./ Eu/ pe cărări
pândite de jivine sălbatice/ bat la poarta fiecărui
copac./ Psalmii/ răspund ciocănitului meu/ ca un
xilofon/ în tonuri de simfonie stelară” (Plimbare
prin pădurea de psalmi). Dar unde‐i Cuvântul? Lui i
se cuvin elogii fără măsură, iluminările prin verb
capătă proporţii, nu cuvântul a fost la început? „La
început/ Cuvântul/ s‐a scris singur/ de către sine/

pe sine/ cu cerneală de foc./ Când oamenii au învăţat
să scrie/ cuvintele s‐au îmbrăcat în toate culorile./
Către asfinţit/ redescoperim cuvintele scrise cu cer‐
neală de foc/ și ne regăsim/ în lectură sacră/ din
Cartea vieţii” (De ziua Cuvântului); Cuvântul ne face
legătura cu originea, revelează hierofanii, înalţă sau
coboară, construiește sau dărâmă, împlinește sau
descompune.

Din imaginea universului poetic nu poate lipsi
tabloul unui panteism în desăvârșire. În tot ceea ce

se întâmplă în jurul nostru și în viaţa naturii
întâlnim ceva divin, un ceva măreţ și mira‐
culos, un crescendo până la extaz și dezvă‐
luire, o stare de spirit de divinizare a naturii,
ea nu poate exista însă fără ocrotirea bine‐
cuvântată a Celui de Sus. Sunt pagini nume‐
roase în care Marcel Miron se întoarce la
natură, pădurea la care revine adesea e ca
o redescoperire a sacralităţii vieţii, la un
primordial cu dimensiunile lui autentice,
semnificative, umane. Loc al revelaţiilor, pă‐
durea este un spaţiu mitologizat, labirintul

în veșnică schimbare în care rătăcirea e nesfârșită
într‐o metaforă a eternităţii. Poetului Marcel Miron
îi place să alerge prin codrii seculari care „înmulţesc
anii florilor de vis”: „Am alergat prin pădurile
blânde/ prin pădurile încruntate și reci/ până în
adâncurile putrezite/ ale codrilor milenari./ Doar
acolo au mai rămas/ cântecele de vitejie/ balade de
haiducie/ și privirile hotărâte ale melcilor/ torea‐
dorilor/ învingătorilor/ îmbrăcaţi în togi de mătră‐
gună./ Colecţia de coarne de rădașcă/ înflorește în
tălpile desculţe/ roua ochilor albaștri/ ascunși prin‐
tre nuferi/ și stele./ Codri seculari/ înmulţesc anii
florilor de vis” (Codri albaștri).

Cu o deosebită expresivitate poetică și tensiune
lirică, poemele părintelui Marcel Miron reflectă un
fel de mărturii misionare însoţitoare pe drumul Gol‐
gotei, ca niște făclii care luminează drumul celor
păstoriţi. Poemele sale sunt străbătute de figuri bi‐
blice, de simboluri ale culturii universale, de o filo‐
sofie meditativ reală și imaginară. De pildă, ispitele
simbolizate de șarpe, șarpele cunoscător de secrete
având legături magice cu apele, e un fel de spirit ac‐
vatic protector, își mănâncă coada sugerând veșnica
prefacere a morţii în viaţă și a vieţii în moarte. El
este și simbol al seducţiei, al înlănţuirii, dar și ca
diavol cu ispite și multă viclenie: „Bestia care înghite
nemestecat/ om/ animal/ pasăre/ și șarpe./ Trupul
șarpelui/ cetate de venin/ comestibil/ doar pentru
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furnici și miriapode./ Rămâne veninul/ o cetate de
întuneric/ în care poţi muri/ fără înviere” (Șarpele).

Lectura poemelor ne poartă ca pe undele unor
ape schimbătoare, doar malurile rămân aceleași,
plutirea este și romantică și tristă și elegiacă, ca în‐
săși viaţa noastră impregnată cu vitralii patinate, în
desenul cărora trăim euforia descoperirii unui ceva
revelator și profund, drama confuziei între bine și
rău. Ieșind dilematic de aici viaţa  este luminată de
adevărul divin iar omul biologic este înlocuit cu cel
trăitor al sentimentelor metafizice, atunci morala
lui ia calea spre bunătate și cunoaștere. Totul însă
se petrece sub neiertătorul timp: „Urcă timpul/ or‐
becăind prin mine/ spre lumină./ Mai stai/ până
torc un fir colorat/ din caierul invizibil./ Până când
albinele/ vor căpăci mierea/ pentru iarna vieţii./
Din scorburi zboară/ roiuri de inimi/ pe aripi de în‐
geri/ în duh și în har/ spre cuiburi de jar” (Timpul). 

A nu se reţine că poemele părintelui cărturar
Marcel Miron sunt numai spiritual‐duhovnicești,
pioase, evlavioase, în acest sens apropiindu‐se de
poetul ieșean Nicolae Ionel, ele, poemele (din anti‑
camera vieţii) oglindesc și realitatea, iubirea, exis‐
tenţa, viaţa lumii cu suferinţe și fericiri, jertfe, ape
și păsări, copaci, nori și curcubeie, panseluţe și roiuri
de fluturi, ambrozie, nisipuri și mlaștini, „rădăcinile
ascunse în inima mea”, istorie, civilizaţie și umanism,
carte și cuvânt – toate într‐o subtilă transfigurare
lirică. Încheiem această scurtă prezentare cu o frază
a lui Theodor Codreanu: părintele Marcel Miron nu
scrie poezie strict religioasă, ca Dosoftei, ci dozează
în retorta laboratorului său imagistica biblică și mi‐
tologia greacă, plus deschiderea către concretul zilei.
Din acest punct de vedere, el se apropie de lirica in‐
terbelică a lui Vasile Voiculescu sau de cea a priete‐
nului  său Theodor Damian. 
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Ultima măsură, restricţie, obligativitate sau cum
vreţi a‐i zice, comandată în 20 noiembrie 2021, dis‐
criminare aberantă în opinia mea, a fost: „Ziua
Naţională doar pentru vaccinaţi. Nu se admit teste.” 

Am perceput totdeauna Ziua Naţională ca pe o
pâine caldă, rotundă, dodoloaţă ca România Mare.
Dar ne mai doare harta României Mari? Aș vedea‐o
acum ca pe o roată a istoriei, învârtită nu în sens
bun, ci invers, de o maladie distopică (gr. dys‐rău;
topic‐loc).

Kelemen Hunor, într‐un interviu, a scăpat po‐
rumbelul: dacă autonomia îi enervează pe români,
atunci să‐i spunem descentralizare. Eficientă mască
pentru autonomie este descentralizarea asta, Gene‐
rale Ciucă! Istoricul Dinu C. Giurescu a ripostat îm‐
potriva  proiectului  UDMR, din 2010. Nici mie nu‐
mi place să fiu cetăţean din regiunea N‐E, ci din
Moldova. Și mi se pare că separatismul este cel mai
periculos virus pentru ţară. Ne‐o tot spune și Mi‐
haela Aionesei, din așa –zisă „ţară a secuilor”.

Câţi nu s‐au săturat de România și vor Transilva‐
nia lor! Mă întreb ce părere are ministrul Apărării
în această problemă. Servim patria, cum strigă mili‐
tarii la defilare și numai la defilare? Părerea prima‐
rului–interjecţie de la Cluj o cunosc. E aceeași cu a
lui Kelemen Hunor.

Ministrul Sănătăţii,Cseke Atilla,  care a închis (că
a putut) 61 de spitale în altă guvernare, spune că
descentralizarea sistemului sanitar ar fi benefică
pentru sănătatea românilor. Mda. Românii sunt gata
să‐și procure haine ignifuge ca să ajungă la UPU,
apoi la ATI. Sper ca generalul Nicolae Ciucă să știe
ce are de făcut, dacă a trecut cu ușurinţă peste lecţia
mareșalului Prezan și a intrat în politică. Constantin
Prezan putea intra într‐un partid, așa cum a intrat
mareșalul Al. Averescu (nevoit de blestemata politică
să pună tunurile pe ţărani, la 1907), dar n‐a făcut‐o.
Iorga scrie că Prezan „ieșise complet curat, numai
cu moșioara sa din Roman (Schinetea ) Vaslui, dintr‐
o situaţie în care atâţia au făcut avere”. Nu i‐a fost
ușor între anii 1918‐1920, când a comandat ope ‐
raţiile militare pentru apărarea Marii Uniri.  Istoricii
comuniști nu i‐au iertat  lovitura dată, în 1919,
bolșevismului. Pentru că a înlăturat guvernul Bela
Kun Kohn, l‐au scos din cărţile de istorie, dar demnul

șef al Marelui Cartier General al
Armatei s‐a reîntors la locul său
de drept. E statuie acum, lângă Ferdinand, pe bule‐
vardul Copou din Iași. Trec mereu pe lângă el și‐i
vorbesc în șoaptă: Mareșale, mata n‐ai fi acceptat
„rotativa”. 

„Politica nu‐i pentru naivii care cred în patrio‐
tism. Patriotismul e chestie depășită”, aud din ce în
ce mai des. Unde nu este? Și parafrazez titlul lui Ro‐
ger Scruton, Vestul și Restul, ortografiind (R)estul.
Noi , (R)estul, n‐avem același statut cu Vestul. Tre‐
buie să ne „distanţăm” de Istoria noastră. Unirea a
ajuns temă litigioasă. Și Unirea  Mare, și Unirea  Mică,
mereu contestate de cei cocoţaţi pe umerii lui Marx,
din tată‐n fiu. Ca și cum n‐ar fi fost destul că
generaţia Marii Uniri a fost distrusă în temniţe (Gh.
I. Brătianu la Sighet, Ion Mihalache la Rîmnicu Sărat,
Iuliu Maniu la Sighet, Sever Bocu la Sighet, Ion
Flueraș la Gherla; Iuliu Hossu trecut prin pușcărie
20 de ani; Pantelimon Halippa trecut prin 11 lagăre
sovietice și prin Aiud), am vrut să uităm de Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, pe care Ștefan
Cicio Pop a numit‐o „Meccă a românismului”. Câte
ediţii din Origines et formation de l’unité Roumaine
au apărut după ‘89? E cumva lectură obligatorie în
școli? Nici vorbă. Evident, supără credinţa lui Ghe‐
orghe I. Brătianu: „o enigmă și un miracol istoric:
poporul român”, preluată de la Hasdeu: „miracolul
essistenţei naţionalităţii române”. 

Pe 28 noiembrie a.c., ziua revenirii Bucovinei la
Patria Mamă după 144 de ani de suferinţă (la 1774,
Bucovina a fost smulsă Moldovei), nu s‐a dat semn.
Nimeni n‐a pomenit de Divizia a 8‐a a generalului
Iacob Zadic, care a intrat în Cernăuţi la 11 nov., pen‐
tru a pune capăt terorismului ucrainean. A urmat
Declaraţia de Unire (15/28 noiembrie1918): s‐au
întors acasă scaunul domnesc de la Suceava și oasele
celor care au apărat de cotropire Bucovina. Numai
că, în 2 iunie 1997, s‐a semnat (la Neptun) tratatul
România‐Ucraina, ratificat în 14 iulie. S‐a cedat pă‐
mânt pe timp de pace, sub președintele Emil Con‐
stantinescu, geolog de felul lui. Și tot cel poreclit
„prăpădul Emil” a decis înstrăinarea pământului.

Un analist politic (TRU) a ţinut să susţină că Ro‐
mânia a primit de la puterile europene teritorii ne‐

UN ESEU de Magda Ursache

Clio între slujitori și detractori
Motto:
„Dar dorul tot ne e’ n Ardeal”
Traian Chelariu, leit‐motiv din O, doina noastră așa începe…  
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meritate: la 1859, 1878, 1918‐19. Nemeritată a fost
trimiterea sa în Parlamentul UE. Și nu ne mai
învăţăm minte pe cine trebuie să votăm.Să fie în‐
demnul „Deșteaptă‐te, române!” un mod de a‐i ura
românului un necontenit somn ușor? Somnul ușor
al memoriei?

Pentru că se apropie Unirea Mică, Ion Andreiţă a
făcut, în Medalii  însângerate II, un scurt istoric al
primei statui a lui Cuza, din Putna Vrancei. Pe tăbliţă
stă scris: „Primul Domn al românilor, părintele po‐
porului. Semnează: Ţărănimea din judeţul Putna‐
recunoștinţă”. Povestașul nu uită să spună că Ion
Roată a fost trimis de acolo deputat  în Divanul ad‐
hoc; la fel, Mihail Kogălniceanu, omul din Cogâlnic
(Basarabia). 

În 5 februarie 1859, Cuza, mergând de la Iași la
București, stătuse cinci zile la Mărășești. Localnicii
nu l‐au uitat. Treizeci de cetăţeni, în frunte cu pri‐
marul Vasile Niţă, și‐au propus să‐i ridice statuie
(primă). Sculptorul din Berlin, Boermal, a renunţat
la comandă. Presiuni dinspre Palat? Statuia deranja
Casa Regală? O notă trimisă la Mărășești vorbea de
„pericol pentru dinastie și pentru liniștea ţării”.
Totuși, statuia a fost dezvelită la 29 septembrie1908.
A sculptat‐o Th.Vidali din Ploiești. Prea  prudentă,
Doamna Elena Cuza n‐a venit la inaugurare. N‐au
venit autorităţile centrale și judeţene. Unităţile mi‐
litare din Focșani, Tecuci, Bacău au refuzat să dea
onorul. N‐a venit nici fanfara militară. S‐a găsit, însă,
la staţia CFR Mărășești, un Regiment de Cavalerie al
cărui comandant a dispus „încadrarea la marea săr‐
bătoare”. Domnul Cuza îi pusese pe umăr tresa de
sublocotenent.

Spuneam că roata Istoriei se mai întoarce? Să ve‐
dem ce face „rotativa”zilelor noastre. Iohannis a dis‐
părut, cu Câţu după el, de la Ședinţa solemnă a Par‐
lamentului, în onoarea Zilei Naţionale a României.
Arhitectul discordiei, al dezbinării nu se dezminte.
L‐o fi citit pe Sun Tzu, Arta Războiului? Sau, poate,
s‐o fi dus la Muzeul Ţăranului Român, unde a fost
omagiat Samuel Von Brukenthal, că‐n altă parte nu
aveau unde să‐l omagieze. Mă lipsesc de discursul
său pentru „coperare”, după  trei luni de criză poli‐
tică, nimica toată pentru un as în arta amânării.
Președintele poate mai mult, sunt convinsă. A urmat
marea dezbinare între vaccinaţi și nevaccinaţi, la în‐
tâi decembrie. Făcând un exerciţiu de imaginaţie:
dacă ar fi suspendat cumva KWI, i‐ar lua locul omul
doi în stat, Flo‐o‐rin Cîţu, ca președinte interimar al
României. Și ce discurs ar ţine micuţul Cîţu!

În ce‐l privește pe Iohannis și hybrisul său care
dă pe dinafară, l‐aș fi lăsat singur sub Arcul de Tri‐
umf ca să spună nu numai „guvernul meu, ci și „Ro‐

mănia mea” (cu â inpronunţabil).
Să recapitulăm datele anului astral, că‐s uitate:

23 martie – Chișinău, 28 noiembrie ‐ Cernăuţi, 1 de‐
cembrie 1918 – Alba Iulia. În anul Centenarului, Uni‐
rea era batjocorită de un actor din Las Fierbinţi, glu‐
mărind: nu Centenar, Celentan. Și‐mi aduc aminte
de un ministru al Învăţământului, „mittel european”,
care se lăuda cu isprava juneţii sale, când urina pe
hartă. Năbădăiosul catalan Carles Puigdemont e ni‐
mica toată faţă cu un teleast transilvan, care pledează
răzbit pentru soluţia federalizării.

Am văzut cu ochii mei, la Satu Mare, statuia lui
Vasile Lucaciu, mânjită cu inscripţii defăimătoare.
Am pus o floare la picioarele unionistului, pe soclul
lui Cornel Medrea. Oare generalul Nicolae Ciucă îl
va asculta pe generalul Radu Theodoru, care dă me‐
reu răspunsuri documentate provocărilor antiro ‐
mânești?

Ar mai fi de subliniat faptul că, mai întâi, România
a fost unită din punct de vedere cultural prin cei 14
membri fondatori din provincii: trei din Transilvania
(George Bariţiu, Timotei Cipariu, Gavril Munteanu),
doi din Banat, doi din Maramureș, doi din Bucovina,
trei din Basarabia, doi din Valahia sud‐dunăreană,
asta la 1866; apoi, în 1867, s‐au alăturat reprezen ‐
tanţii Moldovei unite la 1859 (Alecsandri, Negruzzi,
V.A. Urechia, Nicolae Ionescu) și ai Ţării Românești
(Ion Heliade Rădulescu, August Treboniu Laurian,
C.A. Rosetti, Ion C. Massim, Titu Maiorescu). Din
acest motiv, mă strânge‐n spate spusa unui prieten
din București: că stă pe strada N.Iorga (istoric). Cum?
Au nevoie trecătorii de precizarea istoric, privindu‐
l pe Iorga? Ce‐i drept, în 2017, Academia română,
prin 72 de semnatari, s‐a opus rescrierii mistifica‐
toare a istoriei, având ca ţintă destrâmarea unităţii
naţionale. Dar numai 72 de semnatari?

Pe crucea preotului cărturar Ioan Lupaș, din ci‐
mitirul mănăstirii Cernica, stă scris: „Istoria ne
învaţă să cunoaștem trecutul, să înţelegem prezentul
și să credem în viitorul României.” A stat șapte ani
în zeghe. N‐a fost destulă închisoarea maghiară. A
fost exclus din Academie în 1948, a rămas fără pen‐
sie, în ‘50 și  întemniţat la 70 de ani, adus de la Sibiu
la Jilava cu duba și sac în cap. Judecat abia în ’54, a
făcut pușcărie la Sighet. în celulă cu Ion Nistor. În
guvernarea Goga (‘37‐‘38), a fost ministrul Cultelor
și Artelor

Zilnic, preotul Ioan Lupaș a ţinut o slujbă concisă
(utrenie), până la 87 de ani, când a murit. Ruga lui
ar trebui rostită de toţi, împreună: „Varsă rana milei,
Stăpâne ceresc/ Scapă de primejdii neamul româ‐
nesc.”
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TINERI PROZATORI

Întâia zi de Crăciun a căzut într‐o luni. Familia
lui Giovanni își decorase casa cu ramuri de brad și
lumânări mari, roșii și albe. S‐au împărţit din partea
gazdelor, mici daruri, atenţii menite să stârnească
un surâs sau o glumă bună. Lui Alexandru i‐a revenit
o pereche de șosete din lână, împletite de bunica lui
Giovanni, care făcuse pentru fiecare nepot.

Alexandru le considera binevenite, mai ales pe
sub bocancii grei de armată. O ușoară undă de
tristeţe, care se furișase pe sub gene și puţin prin
jurul buzelor, strângându‐le cât să‐și reţină emoţia,
fu totuși sesizată de Claudia și Lucrezia Scarlatti,
care însă nu au făcut decât un schimb de priviri.

Era al doilea Crăciun departe de ai lui și, deși era
înconjurat de atâţia oameni veseli, bucuria Nașterii
Domnului acasă în România era altfel: mai simplă,
mai curată și mirosea a cozonaci și a sarmale. Și
dacă doar gândul ar fi rămas așa, trecător prin inima
tânărului, nimeni nu ar fi observat zbuciumul său
interior, însă când la masă au apărut platouri cu in‐
voltini aurii – sarmale în frunză de varză acră‐ atunci
lacrimile care i‐au umezit ochii nu au putut fi igno‐
rate de cei prezenţi. Desigur, cel mai penibil moment
a fost cel în care și‐au cerut scuze, justificând gestul
lor ca fiind unul care să‐l facă să se simtă ca acasă. A
fost destul de dificil să le explice că tocmai acest
fapt l‐a emoţionat atât de profund, încât dorul de
familia sa i‐a umplut ochii de lacrimi pentru câteva
clipe. Nu le‐a lăsat să alerge pe obraji, ci le‐a reţinut,
ca un bărbat adevărat. Știa că și cei mai puternici
oameni au momente de slăbiciune, care însă îi în‐
nobilează și uneori le dă imboldul necesar pentru a
relua lupta.

‐ Pe oamenii care nu‐și iubesc familia și ţara nu
te poţi baza! Aceia care nu preţuiesc nimic, se trans‐
formă cel mai curând în trădători. Deci, tinere Ale‐
xandru, să nu te rușinezi pentru simţămintele tale,
ci să le duci cu fruntea sus în fiecare zi! – au fost cu‐
vintele bunicului Aldo și nimeni, absolut nimeni, nu
a râs și nu a comentat altfel momentul emoţionant.

* * *
Pe la prânz, Alexandru a ieșit în curte. Un soare

palid ca imaginea unui vis se profila undeva sus,
acolo unde dorul lui se întâlnea cu al Ilincăi. Exact
în acel moment gândul ei bătea la poarta inimii lui,
ușor ca o aripă de fluture, pudrând un vis de iubire.
Alexandru simţea crescând în el o lumină caldă, un
val de bunătate îi îmblânzea privirea și îi desena pe
chip un surâs trimis spre cer, spre acel soare palid

care strălucea și deasupra ei, ca un
punct comun la mijlocul distanţei. 

Cu acea expresie a feţei l‐a surprins Claudia, ieșită
să respire aer curat în grădină. Copila surâdea, însă
ochii ei înţeleseseră că inima băiatului era departe.
Îi plăcea Alexandru. Avea ceva misterios în felul de a
se comporta. Ceea ce simţea ea zvârcolindu‐se în
piept putea fi o boală nouă. Nici nu îndrăznea să
spună cuiva, de teamă că imediat ai ei vor chema
doctorul și o vor pune să stea în pat. Totuși nu era o
stare de rău, ci altceva, care o făcea să se uite de
două ori în oglindă înainte de a coborî la masă, o
emoţie care îi colora obrajii de altfel palizi și îi punea
miere în voce. Dacă nu era atentă când vorbea, în
scurt timp își vor da toţi seama ce se întâmplă cu ea.

‐ Iarna a furat toată frumuseţea acestei grădini!
– a început ea o discuţie banală.

Nu găsise altceva de spus, ca să‐i atragă atenţia. 
‐ E fermecătoare și acum. A păstrat urma

frumuseţii. Grădina aceasta este ca o femeie. Oricâţi
ani se adaugă, ea capătă patina argintului, crescând
valoarea spiritului și domolind sângele vulcanic.

‐ Nu vorbești despre grădină, nu‐i așa? 
Alexandru a zâmbit. Îi zburase gândul mult în‐

ainte și grădina se asemăna cu Ilinca, pe care o vedea
peste ani, cu aceeași eleganţă în gesturile devenite
mai molatice și cu zburdălnicia transformată într‐o
serenitate pe care doar sufletele alese ajung să o cu‐
noască. 

Claudia pornise înainte pe alee. Pe spate se legă‐
nau buclele ieșite de sub căciula albă cu blăniţă. S‐a
întors și a fluturat spre el mânuţa, chemându‐l să o
însoţească. S‐au plimbat în tăcere o vreme. Îl sur‐
prindea faptul că fata știa să asculte liniștea, când
altele ar fi flecărit fără noimă. Se lăsase parcă mai
rece, așa că au decis să se întoarcă. Claudia s‐a scu‐
turat ușor de un fior de frig, de care pelerina gri de
lână nu reușise să o ferească. A strecurat mânuţa
înmănușată sub braţul lui Alexandru și au mers așa
până la ușă. Înainte de a intra, și‐a retras mâna la
fel de discret, a îndreptat spatele și a intrat, mândră
ca și cum ar fi avut pe frunte o coroană nevăzută.

Restul zilei s‐a scurs în liniște. Alexandru a reușit
chiar să o sune pe Ilinca, să‐i transmită toate gân‐
durile lui bune.

Seara de Crăciun a decurs aproape ca precedenta.
După cină, bărbaţii s‐au retras cu o grabă vizibilă.
Giovanni și Alexandru au avut doar un scurt schimb
de priviri. Se întâmpla ceva. În interiorul lor, simţeau

Vacanţă cu familia Scarlatti*
de Violeta Daniela  MÂNDRU

*Fragment din romanul în lucru „Cu ei sau cu noi”
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un freamăt necunoscut, o tensiune care vibra o coardă
invizibilă. După discuţia despre vreme și despre
ușoarele schimbări economice, au urmat câteva mi‐
nute de pauză premonitorie, după care a rupt tăcerea,
ca și cu o seară în urmă, signor Giorgio Scarlatti:

‐ Am noutăţi, dar fără a jigni pe cineva, credeţi că
tinerii noștri – și se uită insistent spre Giovanni și
Alexandru – sunt capabili să reziste unui astfel de
subiect? 

‐ Vorbește, Giorgio! Sunt aproape bărbaţi. Și chiar
dacă nu s‐au maturizat încă, să știi că războiul îi va
pune faţă în faţă cu fel și fel de acte de violenţă. Cred
că e timpul să afle adevărul, ca să poată discerne
mai bine când va veni timpul! ‐ a spus Signor Do‐
menico Santoro.

‐ Am vești despre ce se întâmplă în lume. Vești
proaspete, pe care însă nu le pot verifica, tocmai de
aceea unele par de‐a dreptul neverosimile. Despre
conflictul dintre Japonia și China se știe de ani buni
și dacă într‐o vreme toată lumea spera că va rămâne
la stadiul de tatonare, iată că acum a ajuns la o in‐
tensitate imposibil de ţinut în frâu. Recent, adică la
începutul acestei luni, soldaţii japonezi au atacat
orașul Nanking. Chinezii au evacuat orașul, însă au
fost încercuiţi, luaţi prizonieri și uciși fără milă. Poate
nici nu e cazul să pomenim acest cuvânt, căci pro‐
babil japonezii nici nu îl cunosc. Cum altfel ar fi putut
ucide mii de chinezi? Cruzimea japonezilor a im‐
presionat atât de tare pe un diplomat german, încât
acesta a raportat că în afara execuţiilor cu focuri de
mitralieră, au trecut și la execuţia individuală, printr‐
o metodă crudă: turnau benzină pe o victimă și apoi
îi dădeau foc, în timp ce ei stăteau pe margine până
când se stingea și ultimul geamăt uman.

În încăpere s‐a lăsat o tăcere de gheaţă. Nu numai
pentru Giovanni și Alexandru știrile erau șocante, ci
și pentru ceilalţi. Signor Giorgio Scarlatti a continuat,
după ce a lăsat puţin să se stingă ecoul cuvintelor.

‐ Ce este mai crud, abia acum vă spun. Femeile
chineze au fost prinse și violate în grup de câte trei‐
zeci de soldaţi japonezi, apoi torturate și ucise. Pe
străzi se puteau vedea grămezi de cadavre din care
se hrăneau câini sălbăticiţi, cu ochii injectaţi. Nici
izvoarele, nici râurile sau lacurile din locurile acelea
nu mai erau bune, căci aveau apele contaminate de
trupurile în descompunere. Soldaţii japonezi mani‐
festau o cruzime greu de descris, vandalizau și jefu‐
iau fiecare clădire din oraș, ucideau bătrâni și copii
fără a manifesta vreun sentiment de milă.

‐ A trecut ceva vreme de când citeam, absolut în‐
tâmplător, despre felul în care sunt formaţi soldaţii
japonezi, care sunt recrutaţi de mici și sunt supuși
multor feluri de antrenamente și instrucţii, insultaţi
și bătuţi constant de superiorii lor, pentru a‐i pro‐
voca și a‐i face să‐și verse ulterior furia asupra

soldaţilor și civililor înfrânţi. Erau îndoctrinaţi că
rasa lor era divină, iar chinezii complet inferiori – a
completat tabloul signor Domenico Santori.

‐ Se pare că violenţele la care i‐au supus pe bieţii
copii deveniţi ulterior soldaţi au avut rezultatele
scontate, căci au devenit cei mai cruzi luptători de
care am auzit până acum. Sunt momente în care
sunt de acord cu faptul că un om poate ajunge în
stare să ucidă unul, doi sau mai mulţi oameni, dacă
se simte ameninţat sau dacă patriotismul sau
conștiinţa îi dictează acest lucru. Motivaţia unui sol‐
dat este dată de tabăra în care se află. Dacă este ata‐
cator, i se cere să cucerească, să subjuge alte fiinţe
umane pentru binele alor săi. Dacă este atacat,
atunci curajul vine din dorinţa de a‐și apăra familia
și avutul, pământul, ţara. Însă un lucru este să te
baţi cu soldaţii, cu bărbaţi pregătiţi ca și tine, pentru
război și cu totul altceva este să supui la torturi
fizice, umilinţe și violuri, femei chiar de șaptezeci
de ani, apoi să le lași așa, dezgolite și expuse, cu tije
de bambus înfipte în vagin, să putrezească pe străzi
ca și cum ar fi niște bucăţi sângerânde de carne. 

Și spunând aceste cuvinte cu vocea mai ridicată
decât până atunci, lui signor Giorgio Scarlatti i se
umeziră și ochii, iar vocea i se stinse într‐un fel de
geamăt de neputinţă. 

Nimeni nu mai îndrăznea să spună ceva, având
încă în faţa ochilor scena descrisă cu atâta îndrăz‐
neală de unchiul lui Giovanni.

‐ Și noi suntem aliaţi cu aceste popoare. Îmi pare
că atât japonezii cât și germanii sunt preocupaţi de
această puritate a rasei lor. Încă nu îmi vine să cred
că vom lupta alături de ei și că poate și noi vom fi la
fel de cruzi – a continuat, cu amărăciune, Franco
Vittori, prezent și în seara aceea la masa de Crăciun
a clanului  Scarlatti.

‐ Eu cred că numai anumiţi oameni pot atinge
acel grad de cruzime. Trebuie să dispui genetic de
răutatea aceasta. O fiinţă blândă și calmă nu va ma‐
nifesta vreodată atâta nedreptate asupra unui se‐
men, fie el chiar din tabăra adversă. Pe un fond bun,
doar frica pentru viaţa cuiva te poate face să devii o
fiară, și asta numai pentru scurt timp. Apoi conștiinţa
vine în om și îl face să redevină cel ce era, să repare
și chiar să ajute – a insistat asupra subiectului signor
Lorenzo Scarlatti.

Numai signor Aldo stătea tăcut deoparte, sprân‐
cenele albe se uniseră și coborâseră peste ochi,
dându‐i o expresie de amărăciune dureroasă pentru
ochii oricărui privitor.

‐ Domnilor, este foarte bine că am vorbit doar
noi despre toate astea. N‐aș fi vrut să le întristăm
pe femei cu astfel de vești. Propun să păstrăm se‐
cretul asupra acestor nenorociri ce se întâmplă
totuși destul de departe de noi, într‐o altă lume ‐a
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intervenit, pentru prima dată în acea seară, Stefano
Silvestri.

‐ Să ne prefacem că aceste lucruri nu există sau
nu ni se întâmplă nouă, este un act de lașitate, un
fel de a ne băga capul sub nisip până trece dușmanul
– a replicat signor Giorgio. 

‐ Și ce‐ai vrea? Să ne îmbarcăm și să salvăm fe‐
meile chineze? Și noi ce să facem cu ele? Sau poate
ţi‐a venit ideea de a rupe Axa. Gândește‐te că dacă
ne revoltăm sau ne opunem în vreun fel modului
lor de acţiune, atragem urgia asupra noastră. Și e
adevărat că mi‐e tare milă de femeile și copiii chi‐
nezi, dar și de cei italieni mi se rupe inima – a co‐
mentat, destul de arţăgos, Stefano Silvestri. 

Atmosfera se încinsese destul de tare. Giovanni
îi făcu semn din cap lui Alexandru, să iasă. Oricum,
ceea ce auziseră era prea mult pentru ei. 

Odată cu ieșirea lor, adulţii au încheiat discuţia
brusc, au deschis ușa bibliotecii și au revenit în salon,
unde doamnele erau concentrate asupra unui joc
de cărţi. În salon părea o altă lume și dintr‐o dată,
sentimentul că răul și urâtul erau undeva departe,
deveni realitate. Femeile lor erau liniștite și prote‐
jate, râdeau fără griji și se bucurau de  sărbătoarea
Crăciunului, ca în ceilalţi ani. 

* * *
Restul vacanţei s‐a scurs aproape nevăzută. Fa‐

milia lui Giovanni era primitoare, binevoitoare în ce‐
l privea pe tânărul student român. În unele după
amieze, Claudia își făcea de treabă pe lângă băieţi
sau citea în bibliotecă, mai mult atentă la discuţiile
lor, decât la paginile citite. Alexandru îi privea cu

duioșie încercările stângace de a‐i atrage atenţia. O
considera mai degrabă soră, căci o avea și el acasă
pe Maria, cam de aceeași vârstă. Nu voia să‐i aducă
tristeţe în inimă, nici dezamăgirea ei nu avea să vină
de la el. De aceea încerca să nu rămână singur cu ea,
nu de teamă că s‐ar fi îndrăgostit, ci mai mult pentru
a nu da speranţe sufletului acela tânăr și neprihănit.

Alexandru nu avea a se plânge de nimic. Din când
în când, reușea să stabilească o legătură telefonică
la Livorno, pentru a vorbi cu Ilinca. Numai din acest
punct de vedere, aștepta să se întoarcă la școală. 

După Anul Nou, băieţii și‐au luat rămas bun și
au plecat împreună spre Livorno. S‐au revăzut cu
un fel de bucurie cu ceilalţi colegi. Îi lega deja ceva.
Până și nesuferitul de Renato Balsano părea să se
bucure. Nici nu bănuiau că anul ce tocmai începuse
urma să aducă mari schimbări în viaţa lor.

Alexandru voia să scrie o scrisoare acasă, să le
povestească părinţilor săi despre familia prietenului
Giovanni, despre Ilinca, despre planurile lui de viitor,
care‐i includea, desigur, și pe ei. A terminat‐o târziu
în noapte, când colegii lui deja dormeau. Sub pături
se mișcau ritmic trupuri calde, respiraţiile lor se îm‐
pleteau unele cu altele. Mirosea a untură pentru bo‐
canci și a trupuri de bărbaţi. Ferestrele erau aburite
și era așa o liniște, că‐și putea auzi gândurile bătând
la porţile neuronilor. Se simţea legat de băieţii aceia,
camarazii lui, așa cum în trecut fusese legat de foștii
colegi de liceu, de Costea. S‐a întins și el cu mâinile
sub cap, urmărind o rază de lumină ce pătrundea pe
fereastră peste patul lui Fernando Gacci și în scurt
timp ochii s‐au predat, obosiţi de tumultul zilei.
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POEțI DUNĂRENI
Petre Manolache

Milogii

Bătrânii sfertodocţi ne vând zvârlugi
aproape vii ‑ drept mici Sodome ‑ 
printre pompoase râgâieli și vome
printr tirade false pentru slugi

După victorii, blestemaţi de come,
daţi jos din corcoduși se‑ntorc la blugi,
nepomădaţi, îngrijoraţi, năuci
ei se și cred deștepţii noii Rome

revin la noi prea hămesiţi, milogii,
de parcă i‑ar fi părăsit genunchii
și ne surprind cu urduroase bolgii ‑ 
mi‑e chipul, zilnic, scrijelat de unghii
mă însoţesc spre pâine cu ologii
la masa peste care‑atârnă frânghii

Ochi înstelaţi

Iubitele ‑ aceste vechi dileme
ne‑ademenesc și‑n urmă ne alungă ‑
o primăvară rece bate‑n dungă,
ochi înstelaţi scriu în amurg poeme

uibitele sunt râuri revărsate
peste livezi străvechi de trandafiri
în ochii lor adânci un cald zefir
adie blând din aripi colorate

iubitele sunt teme de‑nchinare
unde aducem jertfă visuri și cuvinte
un freamăt sacru din străfund de mare

ne zbuciumă, ne arde, ori ne minte ‑ 
lacrima lor, aprinsă‑n depărtare,
ne cheamă, ne apropie, ne vinde
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O carte recomandată de către Ioan Es.Pop nu
poate să nu îţi atragă atenţia, care îţi este captată cu
totul, de la primele rânduri. Lucia Ovezea se
dovedește a fi o povestitoare înnăscută, care știe să
imprime un anumit ritm texturii prozei, care
nu se va dovedi deloc exotică (cum ai fi is‐
pitit să crezi, după o frunzărire superficială)
la... lectură, scriitoarea reușind miracolul de
a scrie pentru toţi, dar nu pentru oricine.
Într‐un fel, Lucia Ovezea este aici o
Șeherezadă a noii lumi, a Satului global, pur‐
tând cititorul din extremul Orient (mai
exact, Thailanda și Bhutan) până în Spania,
Olanda și Anglia, eroii principali fiind însă
din România și România de dincolo de Prut.

Dacă romanul ar fi ecranizat (și sunt des‐
tul de premise care l‐ar recomanda pentru așa ceva,
amintind și de pelerinii din romanele lui Peter Mat‐
thiessen ori Paolo Cognetti – apropo de cartea aces‐
tuia din urmă, „Fără să ajungi vreodată în vârf”, de
titlul acestei cărţi, de la Lucia Ovezea aflăm că în
Bhutan, oficial, este interzisă escaladarea vârfurilor
mai mai înalte de 6000 de metri, pentru a nu deranja
zeităţile!) ar trebui să înceapă cu scena de final, în
care – nu vă speriaţi, nu este un spoiler! ‐ trei tineri
se întâlnesc pe cel mai mare aeroport din lume (dacă
nu înșel!), în Londra, în anul 2009! Karina, Cosmin
și Jinge, „trei tineri, la început de drum, ca mulţi alţii
din generaţia lor. Cu mania lor, generată de nevoia
de apartenenţă la grup, se îmbrăcau, vorbeau, își
împrumutau ideile și obiceiurile dar, în esenţă, fie‐
care era unic, o verigă a unui lanţ care unea cea‐
fost cu ce va fi. Viitorul părea o pagină albă, pe care
fiecare era invitat să scrie ce voia el, dar… cineva
trăsese deja niște linii. Toate‑s vechi și nouă toate…”
(p.169)

Poate cei trei vor deveni subiectele unui alt ro‐
man din viitor (cum s‐a întâmplat cu femeile din ro‐
manul de debut, Patru femei (Editura Cărţile Tango,
2009), în zilele acestea scriitoarea lucrând la conti‐
nuarea… destinelor literare ale celor patru!), cei trei,
ajunși la vârsta studenţiei, devenind fraţi la o vârstă
destul de înaintată, devenirea (în mai multe sen‐
suri) fiind observată de cititorul atent, care va pune
cap la cap sugestiile…

Ioan Es. Pop sublinia și el, în finalul rândurilor
de pe coperta a IV‐a:

„O carte a devenirilor, scrisă cu pasiune și lucidi‐
tate!”

Era concluzia… pasionalului și lucidului poet,

după ce mai îmbia eventualii cititori cu următoarele
observaţii:

„Nu întâmplarea, ci destinul guvernează vieţile
personajelor din această carte care ne transportă,

în felurile cele mai neașteptate, de la
București la Chișinău, Middleburg, Ban‐
gkok, Paro, Punacka, Londra ș.a., prin Eu‐
ropa și Asia, așadar.

Ludmila și Ștefan, personajele centrale,
care în tinereţe sunt doi sportivi de
performanţă și care se întâlnesc sub aceste
auspicii, ne fac părtași ai legăturii lor, în
care el iubește, iar ea îi răspunde cu semne
de prietenie, creându‐se un suspans ce ţine
până la sfârșitul cărţii. Pentru că ea alege
să ajungă dincolo de Cortina de Fier, motiv

pentru care trece prin peripeţii care de care mai
surprinzătoare, în timp ce el se căsătorește cu o fe‐
meie care, o vreme, îi oferă iluzia dragostei.

Ani mai târziu, Ludmila e stewardesă pe liniile
aeriene olandeze, iar Ștefan a devenit antrenorul
echipei de tir a Thailandei. Cei doi se (re)întâlnesc
la Bangkok și relaţia lor reîncepe, adâncindu‐se în
partea a treia a cărţii, Iniţierea (nota a.g.s.: primele
două părţi sunt „Începuturi” și „Căutări”), care rela‐
tează călătoria lor în universul templelor budiste
din Bhutan. Aici își vor și mărturisi iubirea, intens
spiritualizată și binecuvântată de înţelepciunea că‐
lugărilor tibetani, care se exprimă în adevăruri pre‐
cum cele revelate de unul dintre numeroșii Lama:
«Fiecare om vede divinitatea diferit, dar indiferent
ce nume îi dai lui Dumnezeu, el îţi va inspira întot‐
deauna doar gânduri și fapte bune menite să‐ţi
înalţe, ilumineze și liniștească sufletul. El poate să‐
ţi sădească în suflet iubire faţă de toată creaţia, să‐
ţi umple de bucurie inima dacă ai uitat să mai iubești
și să te ajute atunci când nu mai ai puterea de a
ierta. Credinţa în el te‐ar elibera de îndoieli, neliniști,
arătându‐ţi cât de aberante sunt și te‐ar călăuzi pe
calea smereniei.»”

Fragmentul mai sus citat este de la pagina 137,
unde este și referinţa care ne duce către semnificaţia
titlului cărţii (aceste rânduri dezvăluind și alte două
personaje principale, pe lângă eternii Adam și Eva,
aici Ștefan și Ludmila: Dumnezeu, adică „Cineva”,
poate, și… Devenirea), acel fragment continuând ast‐
fel:

Învăţăturile lui te‐ar face să iubești și să aperi
viaţa. Dacă oamenii ar ști că lumea se sfârșește
mâine, oare s‐ar mai gândi cineva la bunuri mate‐

CRONICĂ LITERARĂ

Lucia Ovezea, Dacă lumea s‑ar sfârși mâine
(Tracus Arte, București, 2021)
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riale, la poziţie socială, la influenţă și putere sau
doar la persoanele care contează pentru ei? Cu
siguranţă drumurile s‐ar umple de oameni care ar
alerga înnebuniţi spre cei pe care îi iubesc. Abia
atunci ar înţelege că, fie nu le‐au mărturisit niciodată
iubirea, fie că nu au făcut‐o îndeajuns…”

Din multe puncte de vedere este și un roman is‐
toric, în sensul clasic: sunt fresce ale regimurilor co‐
muniste din Republica Socialistă România și Uniunea
Republicilor Socialiste Sovietice (U.R.S.S.), mai mult
căzând accentul pe Republica Socialistă Sovietică
Moldovenească (sunt pagini care amintesc, prin at‐
mosferă, de cărţile Tatianei Ţîbuleac, dacă este să
mă refer la lecturi mai recente, sau la regretatul Ni‐
colae Dabija sau Ion Druţă!), sunt urmărite și pe‐
rioadele de tranziţie, bineînţeles prin influenţele pe
care le au noile societăţi asupra indivizilor, Ștefan
fiind un camusian neaoș, adică un fel de „străin”, dar
existenţialismul său este unul de tip Gabriel Marcel,
sau, poate mai exact, de tip Guenon, fiind atras de
creștinism, de personalitatea lui Iisus Hristos, de fe‐
nomenul călugăriei, dar și de budismul tantric. Într‐
un recent interviu, Lucia Ovezea recunoștea că a
avut un model real pentru acest personaj, care se
destăinuie într‐una dintre scrisorile din finalul cărţii
(sunt cinci epistole acolo, trei ale Ludmilei către
sora Lena, alt personaj important; două ale lui Ștefan
către mama sa), scrisă în capitala Bhutanului:

„Am deschis ochii în religia ortodoxă, a voastră,
părinţii mei, dar, în același timp, simt nevoia unei
alegeri personale făcută cu ochi deschiși, în
cunoștinţă de cauză. De aceea am decis să mă apropii
și de budism. În Thailanda l‐am cunoscut în varianta
luxuriantă, plină de influenţe hinduiste, în timp ce
în Bhutan l‐am aflat în cea austeră a budismului ti‐
betan. ÎN Bangkok am petrecut multe ore vizitând
și meditând în temple și în grădinile lor, bucurându‐
mă de lipsa de norme care conduce la acea lejeritate
specială cu care oamenii se conectează la divinitate.
Însă, dintre cele două, aici în Bhutan mă simt cel
mai aproape de dumnezeire. Credinţa oamenilor mi
se pare despuiată de orice frivolitate și armonios
integrată în natură. Mai presus de tot este distanţată
de strălucirea podoabelor, de luciul aurului, de scli‐
pirea pietrelor preţioase atât de apreciate în hin‐
duism unde, deși majoritatea oamenilor trăiește în
sărăcie, templele își etalează bogăţia de aur și pietre
preţioase, iar acolo unde nu există posibilităţile ma‐
teriale pentru o ofrandă pe măsură altarele se îm‐
podobesc atât de chicios, încât mă simt stânjenit să
le privesc. În Bhutan natura este mai aspră, oamenii
trăiesc la mai mare înălţime pe coastele munţilor și
cu cât sunt mai aproape de înaltul cerului, vibraţia
lor crește, odată cu a locului. Și templele din Bhutan
sunt împodobite, însă fără a fi vorba de opulenţă.

Este mai curând grija și preţuirea pentru obiecte
puţine și frumoase, pline de semnificaţie. Steagurile
lor de rugăciune nu sunt în sine valoroase decât
prin simbol. Oamenii sunt mai dârzi, acceptând o
viaţă mai grea, dar în același timp mai simpli și mai
curaţi în grija lor. Mă simt impresionat. Încerc să‐i
înţeleg și pe unii și pe ceilalţi…” (pp.151‐152) Scrii‐
toarea reușește mai sus o interesantă paralelă a
două confesiuni înrudite!

Într‐un fel, romanul Luciei Ovezea reușește să fie
precum rugăciunea călugărilor din mănăstirea bu‐
distă invocată în scrisoarea mai sus amintită și din
care am citat și din care mai cităm un pic: „Deși am
vizitat multe temple era pentru prima oară când
participam la o rugăciune budistă și credeam că
totul se va petrece în ordine și liniște, că atmosfera
va fi propice meditaţiei, introspecţiei (...) Sala clo‐
cotea de murmurul colectiv al călugărilor care îţi ci‐
teau cu voce tare rugăciunile și se legănau obsesiv
în faţă și în spate… Am înţeles că de fapt nu partici‐
pam la o liturghie în adevăratul sens al cuvântului,
ci la pregătirea zilnică, obișnuită a călugărilor, pentru
care studiul cărţilor sfinte este o sarcină pentru toată
viaţa.” (p.154) Cu precizarea că romanul îndeamnă
la meditaţie, introspecţie, toleranţă, dorinţă de
cunoaștere a celuilalt, dar pe mai multe voci: una a
Spiritului universal, a Sacrului, altele ale oamenilor
însetaţi de absolut, conștienţi de greșelile și slăbi‐
ciunile lor. Îi scrie Ludmila sorei Lena, care fusese
pentru ea ca o a doua mamă: „De fapt noi oamenii
ne temem de adevăr, toţi adorăm să fim minţiţi sau
să ne minţim singuri.

Cred că sunt unele lucruri bune în viaţă care iz‐
vorăsc din greșeli și este inutil să le contești pentru
că ele sunt scheletul care îţi susţine creșterea și de‐
venirea de‐a lungul vieţii. Eu mă simt atât rezultatul
greșelilor cât și al lucrurilor bune pe care le‐am făcut
în timp. Durerile mele mi‐au lăsat cicatrici care mi‐
au reamintit mereu că am puterea de a supravieţui.”
(pp.155‐156)

Din multe puncte de vedere este și o Carte a…
credinţelor (și a felului în care unii oameni cred în
alţi oameni). Antrenorul de tir care‐și ratează cariera
în acest sport, Tudor, din pricina invidiilor (răutăţi
complexe și ele!), dar și din pricina în care era alcă‐
tuit regimul comunist în România (pardon, R.S.R.!)
are și el „crezul” său. Îi spune lui Ștefan, în care crede
ca om, în condiţiile în care discipolul vrea să renunţe
principial la sport, încurajându‐l, ca de la maestru
la învăţăcel (existând și o legătură frumoasă și între
tată și băiat!):

„‐Cred că nimic nu este întâmplător și în toate
schimbările există un tâlc dincolo de înţelegerea
noastră. Învaţă să privești lucrurile altfel.(...) Poate
că să fiu dat acum afară din armată a fost mai bine
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decât să ajung la închisoare în viitor… sau poate am
ceva de plătit… egoism, indiferenţă, trufie, lăcomie…
doar Dumnezeu știe. (...) De fapt, este doar o lecţie.
Așa cum sunt toate întâmplările vieţii noastre. Cred
că vine din adevărul că lumea noastră nu este doar
materială. Chiar dacă oficial suntem obligaţi de
situaţia politică să negăm existenţa planurilor sub‐
tile, spirituale, nu înseamnă că ele nu ne guvernează
viaţa.(...) Și încă ceva, amintește‐ţi în toate situaţiile,
indiferent dacă le consideri bune sau rele pentru
tine, că totul trece…” (pp.30‐31)

Apropo de aceste „adevăruri”, de o frumuseţe
stranie sunt paginile în care „turistul” Ștefan înţelege
cuvintele spuse într‐o limbă necunoscută în templul
Wat Pho din Thailanda de către „un călugăr cu vârsta
greu de definit, mic de înălţime pentru normele eu‐
ropene, pirpiriu și cu tenul ca pergamentul înve‐
chit”:

„‐Nu contează cine ai fost până acum. Poţi oricând
să‐ţi schimbi viaţa, inclusiv să devii călugăr budist…
(...)  Știu că mulţi occidentali se gândesc la meditaţie
ca la un mijloc de a trăi momente de exaltare, stări
sublime. Consideră că este un vehicul care să‐i ajute
să se desprindă de lumea asta și să călătorească în
altele. De fapt, a medita înseamnă a te familiariza
cu forul tău interior, cu inima și mintea ta, cu trăirile
tale, într‐un cuvânt înseamnă autocunoaștere.”
(pp.97‐99)

Romanul „Dacă lumea s‐ar sfârși mâine” este și
un interesant material pentru un curs de filosofie a
culturii, cu extensie asupra unui domeniu poate ine‐
dit: meditaţiile asupra sensului călătoriilor, înţelese

nu ca parte a unui turism facil, frivol, ci ca o compo‐
nentă a, inevitabil, devenirii, Lucia Ovezea fiind o
mare pasionată de călătorii, după cum declara și în
recentul interviu menţionat mai sus
(https://www.cityfemme.com/2021/12/20/fe‐
meile‐conduc‐lumea‐interviu‐cu‐scriitoarea‐lucia‐
ovezea/: „În ceea ce privește călătoriile, marea mea
pasiune, fructific fiecare ocazie ivită. În ultima pe‐
rioadă, în afara unor destinaţii exotice, ultima fiind
insula Zanzibar, am făcut călătorii în Turcia, Bosnia
și, foarte important am redescoperit cu mare plăcere
frumuseţea și varietatea plaiurilor tării noastre. Mi‐
am amintit cât de benefică este întoarcerea către
rădăcini în care am inclus timpul petrecut în mă‐
năstirile din Bucovina, reconectarea la tonica au‐
tenticitate a maramureșenilor, frumuseţea sălbatică
și cutezătoare a Transalpinei.”) Dar iată și
„meditaţia” lui Ștefan, din scrisoarea către mamă:
„M‐am întrebat de multe ori de ce călătoresc oame‐
nii. Ce am înţeles eu însumi în atâţia ani, din atâtea
deplasări în toată lumea? Ce caut cu adevărat? Și de
ce, pe măsură ce descopăr noi locuri, lucruri, oameni,
obiceiuri, mi se pare că sunt tot mai mult trimis în‐
apoi către cele pe care deja le cunosc sau pe care le‐
am experimentat deja. Cred că toate călătoriile sunt
un pretext pentru trimiterea noastră la lucrurile
simple pe care le știm dintotdeauna, de la noi de
acasă. Și cred că asta se întâmplă pentru ca să le pu‐
tem vedea cu alţi ochi, să le înţelegem la alt nivel, să
creștem în înţelepciune dacă suntem dispuși să ne
dăm silinţa…” (p.152)

A.G.Secară
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TINERI POEțI

Oana Mioara ARHIP
(Iași)

SUNT

nerisipitul val cătând un mal
o stâncă‑n solitar hotar
iluminare‑n locul marmoriu

al meu

pe‑alături trece
dumnezeu

nimenea renăscut curat
cu strigăt mut 
iar înălţat 

silabă pe o rimă trepidantă
izvor ce tulbură izvorul
oglindă nesfârșit de mândră
´ndoită în fiinţă veche 

cătând și astăzi athanorul

sunt eu
copilul de ţărână
sunt soarta mea 

cu mine strâns de mână...

ÎN LINIȘTI

tot răsucind în apăsare fir de gând
s‑or mai găsi prin timpuri oară
ceva de povestit… mereu
și de‑nţeles la răsărit
de sară

din aburul de ceai înfierbinţit
în liniștiri de suflet ce‑acordează
se‑nalţă pacea… tainic chibzuit
pe fir de inimă înaintează

e necuprins misterul… dar curat
îndeamnă sufletul să se re‑fie

prin ţesături de gânduri împăcat
în limpezirea ochilor din poezie

PAȘI

'nainte pașii‑s tot mai rari
și tot se șterg azi pașii înapoia
sub merii care pare‑se‑s mai mari
adie nepăsarea cum i‑e voia

pe iarba udă pașii răcoriţi
de arșiţa discordiei se‑nșiră
cu scrâșnetul ce scapără‑ntre dinţi
suspinul are‑o formă mai umilă

´nainte pașii‑s rari iar rari
și tot se șterg azi pașii înapoia
rămas‑au în fundaluri tot mai pali
și tot mai goi făţarnici 
ca din Troia

SĂVÂRȘIRE

se azvârl vorbe pe hotare 
prin gând zidiri tremurătoare 

se‑anină rimele și plouă
pe‑o ramură iscată vouă

fi‑va fereastră pentru voi
dar gândul să‑mi ajungă înapoi

poate‑un distih silabă nouă
răgaz îţi da citirii o clipă ori chiar două

cuvintele ca dulce‑amar‑otravă
înscrisuri pe o inimă suavă

pentr‑un final cu epitaf de cer
s‑ar izgoni și sufletul spre el...
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Elena Netcu – Omul Pădurilor
Existenţa literară a Elenei Netcu se dezvăluie

parcă de sub semnele unei insaţiabile fascinaţii a
unui ţinut din mijlocul căruia s‐a ivit ca fiinţă: lumile
străvechi ale Dobrogei. Este un teritoriu pe care îl
percepe ca pe o misterioasă  margine de lume și to‐
todată ca un orizont ce strălucește și dincolo de tim‐
puri ori poate chiar deasupra lor: ,,Strămoșii mei
aud răsuflarea pământului, iar eu le ascult oftatul” ‐
spune ea în una dintre cărţile publicate în urmă cu
ceva vreme. 

Acest fabulos spaţiu situat între Dunăre și Mare
se vădește și ca purtător al unor ,,… legende de de‑
mult peste care s‑au suprapus altele. Ele rămân as‑
cunse în adâncuri de istorie, în straturi pecetluite în
timp, zăcând încă în pământ, neștiute de noi/…/ căl‑
cam cu smerenie pe acolo au trecut și au trăit tătari,
turci, cerchezi și mulţi alţii, toţi au dus cu sine poves‑
tea neamului lor …”1

Așa se face că nume și cuvinte stranii, vin către
noi pline de misterul trecutelor timpuri. Ni
se vorbește despre o civilizaţie din zona tă‐
tară, de întâmplările numitului cu Sari Saltuk
Baba venit – se pare din Capadocia – de mor‐
mintele dervișilor (türbe), de legenda Emi‐
rului Nogai (derviș cu însușiri miraculoase
revendicat și de creștini și de musulmani),
de Babadag.  Apoi despre Fântâna cu uluc,
Legenda lui Moș Stavilar, despre Suhat, că‐
tunul izolat de pe lângă orașul Isaccea (ce‐
tate străveche); trec spre cititori, ca niște
umbre încărcate de timpuri fântâna și mo‐
vilele de pe Tabia, melosul tărăgănat al unor ţibulci
la auzul cărora femeile se retrag în smerite rugăciuni.
O întreagă lumea orientală este adusă sub privirile
noastre, cu tot cu bătrânii care, în levantinele lor ră‐
gazuri își fumează netulburaţi ciubucul. Toate aces‐
tea capătă ceva de imemorială amprentă arhetipală.
Și de din toate transpare, vibrează, strălucește, res‐
piră pacea unui amestec de neamuri turci, cerchezi,
rromi, tătari, români, bulgari, o diversitate de naţii
care știe să trăiască într‐o deplină armonie.

Și astfel, în scrierile Elenei Netcu vremurile și în‐
tâmplările se îmbrăcă în poveste. Dar povestea con‐
tinuă și cu dealurile care aveau să intre în pământ;
până și Dunărea, ni se mai spune, fusese cândva mai
lată și cu mai multă apă; avea legătură cu un braţ
care trecea prin Suhat și ieșea tocmai departe la zeci
de kilometri întâlnindu‐se cu celelalte braţe răsfirate
precum niște degete ce se aruncau în mare. Prin
toate și peste toate trec drumuri nesfârșite de ape
ducând în adâncuri povești, destine, dureri și cântece
sfâșietoare. Dar, vocea unui personaj ne mai spune
ceva deosebit de important: – „Dumnezeu are grijă
să nu‑i cunoaștem chiar toată lucrarea lui. Se zice că
și acum ar fi un bazin în adânc cu mai multă apă de‑

cât ar avea Dunărea la un loc cu braţe cu tot./…/ Aia
e rezerva lui Dumnezeu!/…/ Voi credeţi că Dumnezeu
nu se gândește la noi? Toate sunt făcute cu soco‑
teală!”2

Scrierile de până de curând ale Elenei Netcu se
vădesc pline de mit și istorie, dar – într‐un plan se‐
cund – și de un straniu presentiment al pierderii, al
risipirii unei taine,  ca și a unei trăinicii care lăsa
impresia că a început să se dizolve sub ochii unui
prezent deloc atent și nici sensibil la cele ce se în‐
tâmplă; și incapabil să sesizeze ori să reflecteze asu‐
pra posibilelor consecinţe. Astfel s‐ar putea traduce
imaginea simbolică  prăbușirii vechilor fântâni, im‐
agine ce va lăsa în urmă dezesperantul sentiment al
dispariţiei acelor mirifice lumi arhetipale. 

Evident, mileniul trei se vădește ca un timp al
dezlănţuirii unui haos informaţional, iar  globaliză‐
rile, cu gigantesca lor super‐tehnologizare, adaugă
deja ritmuri noi în spulberarea miturilor, a sacralităţii

și în pustiirea interioară a omului de azi. 
Cu recenta sa apariţie editorială, Omul

pădurilor3 scrisul Elenei Netcu migrează că‐
tre o problematică ce atinge o cu totul altfel
de realitate decât aceea a cărţilor anterioare.
La prima vedere s‐ar părea că această „po‐
veste” gravitează în jurul unui personaj de
evidentă stranietate. Încă de la începutul na‐
raţiunii, cititorului i se oferă un oarecare
„suspans”, Se spune despre acesta că „nimeni
nu‑i știe viaţa și nici câţi ani are. /…/ar fi
trecut de șaptezeci de ani.” Și că de fapt ar

trăi „ca un lup singuratic, încrâncenat, ducând în
spate o poveste”, locuind de mai bine de treizeci de
ani într‐o casă la marginea unei păduri, casă aflată
într‐o deplină sălbăticie „departe de oraș”. Iar acolo
unde își duce traiul nu‐i nimeni care să‑l întrebe ceva.
Cei care l‑ar fi cunoscut ori au avut de‑a face cu el,
vor încerca să‑l evite, nu îi vor  da bineţe, îi întorceau
spatele, iar…. „până la urmă, îl lăsau în boii lui și‑l
evitau.”

Numele lui real, Mieluţă, (numele cu care era che‐
mat în copilărie atunci când trebuia să capete cele
mai aspre pedepse) le‐a rămas aproape necunoscut
celor cu care, într‐un fel sau altul intra în contact –
mai exact spus ar fi în – conflict!.. Omul este, fără în‐
doială, un personaj conflictual. Are o statură remar‐
cabilă; chiar măreaţă o consideră unii. Este un veșnic
revoltat, rebel, gata să răstoarne munţii, om al drep‐
tăţii, spun alţii și, în consecinţă apare ca un veșnic
acuzator. Inteligent, reușește de‐a lungul diferitelor
sale experienţe, deosebit de dure, învaţă repede și
profund și se va descurca bine în numeroasele me‐
seriile în care soarta (el spune carma!), deloc blândă
cu el, îl tot aruncă mereu, din timp în timp. Și pentru
că în virtutea acestor repetate întâmplări știe să re‐

1La margine de lume, Editura Contraste Culturale, Giurgiu, p. 7.
2Ibidem, p. 66‐67.
3Elena Netcu, Omul Pădurilor, ed. ex Ponto, 2021.
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pare aproape orice, în situaţii diferite și – evident
conflictuale – nu lasă nimic de la el!.. Așa se face că
una dintre apariţiile, oarecum episodice din poveste,
Ţugui, unul dintre cei despre care nu se poate spune
că i‐ar fi fost prieten sau admirator recunoaște că
„ţara avea nevoie de oameni ca el…N‑am fi acum ca
frunza‑n vânt.”

Dar, din istorisirea tuturor momentelor legate de
existenţa lui, se vede limpede că deciziile care se iau
nu au nicio legătură cu logica firescă a unor situaţii
și nici cu nevoile reclamate de interese ale ţării.

Cât despre numele cu care personajul traversează
prin mereu agitatele situaţii, acesta este Wolf. De
fapt avem de‐a face cu o poreclă, căpătată târziu, în‐
coace, după așazisa revoluţie, atunci când a apucat
să umble și prin cele străine ţări. De provenienţă
germanică, respectivul nume înseamnă, în traducere,
Lup. Conotaţiile acestuia conţin, evident, sugestia –
pe de‐o parte – a unei prezenţe periculoase; dar și
pe aceea a unei mari singurătăţi. Sintagma omul pă‑
durii augmentează, ba chiar întărește ambele im‐
presii. Deși aproape mereu discretă, cu destul de
rare intervenţii din off, vocea auctorială intervine,
doar din când în când, considerând că trebuie să ne
facă să înţelegem că „în sinea lui (omul) își dorea to‑
vărășia celorlalţi”. Ceea ce se poate deduce și din
iritatele lui izbucniri atunci când spune: „Uite ce face
singurătatea din mine! O s‑o iau razna.”

Numai în aparenţă Omul pădurii este puternic și
încrâncenat. Istorisirile legate de el ni‐l arată biruit
de miraje, de singurătate și disperare. Sub copleși‐
toarele fantasme ale iernii gândurile negre îi inundă
sufletul: „Ce rău ar fi să moară omul – își spune el –
în vremea iernii/…/ în iarna mea nu vreau să mor!
Nu mă va căuta nimeni, ar uita toţi că am existat, eu,
rebelul, înverșunatul, negru‑n cerul gurii! Nimeni n‑
ar mai spune din când în când că sunt al dracului.”

Imaginea lui – pentru cei din preajmă –  înţele‐
gem dintr‐un final al istorisirii că este înșelătoare.
Unul dintre personajele adiacente își spune, reme‐
morându‐l așa cum i‐a fost dat să‐l știe, că omul
acesta era așa de mare și tare, toţi îi știau de frică și
că, în cele din urmă, a intrat în poveste.

În realitatea pe care a traversat‐o, singura forţă
a acestui personaj o reprezintă doar revolta, o re‐
voltă în gol care ne arată că a încercat să fie o fiinţă
vie într‐un timp al unui cataclism al istoriei, un timp
al marilor pustiiri. Nimic și nimeni nu mai pare viu
în jurul lui. 

Ca spaţiu, lumea cu care ne pune în legătură car‐
tea Elenei Netcu rămâne tot cea din cărţile ante‐
rioare: Dobrogea. Orașul Izvodeni (cel ce trimite de
fapt cu gândul la Isaccea) locul unde se desfășoară
existenţa numitului Wolf este așazat tot undeva pe
malul răsăritean al Dunării. Spre deosebire de scrie‐
rile anterioare – toate fantasmele istoriei au fost ex‐
tirpate. Sublimele tărâmuri levantine au fost golite
de legende, de povești și de Dumnezeire. Wolf nu
poartă cu sine nici o istorie; și nu frământă în gând
altceva decât absurdul fostelor lui înfruntări cu co‐
munismul totalitar. Peste el, ca și peste cei din pro‐
ximitatea lui s‐au așternut cenușiul, Pe toţi din carte
nu îi mai vizitează decât amintirile din timpul tota‐

litar. În rest pe aici nu mai bântuie nicio memorie!
Spuneam la începutul acestor simple consideraţii

că această istorisire gravitează în jurul unui personaj
și a întâmplărilor care, fatalmente, sfârșesc în repe‐
tate căderi și ratări existenţiale. Ele de fapt nu ating
doar existenţa unui singur om, ci ele s‐au repercu‐
tat/ s‐au extrapolat asupra unei întregi generaţii
care și ea, după repetate ratări și căderi, își cere
acum intrarea în poveste. 

În post decembrismul actual nu doar că se vor‐
bește din ce în ce mai frecvent, dar – înainte de toate
se simte și se resimte o dezesperantă abandonare a
umanului. 

Nu pare să fie deloc întâmplător faptul că pe fron‐
tispiciul acestei cărţi  autoarea a așezat un cunoscut
adagiu (Homo sum…)  al lui Terentiu „…nimic din
ceea ce este omenesc nu îmi este străin”. Într‐ade‐
văr, nimic mai omenesc decât singurătatea de acum
a omenităţii în vremurile de sălbatecă dezlănţuire a
Covidului când încă trăitorii au – mai mult ca oricând
– nevoie de liniștea și adăpostul depărtat al păduri‐
lor. Ca și personajul Wolf, tot ce este omenesc se re‐
voltă, devine încrâncenat și îi denunţă pe toţi cei
care‐l aruncă în izolare și singurătate. Așa se profi‐
lează astăzi ceea ce numim omenescul și foarte re‐
centele lui deveniri. Ar trebui să ne reamintim că
pentru antici omul era gândit ca o dreaptă și incon‐
testabilă măsură a tuturor lucrurilor. 

Și iată că indirect,  ajungem la acest subiect con‐
troversat în actualitatea noastră globalizantă: deve‑
nirile omului. Știm chiar prea bine că acestea nu au
fost niciodată – în toate istoriile – nici pe departe
spontane. De fapt, cel puţin în ultimul veac XX s‐a
încercat, cu o nedezminţită obstinaţie, ca aceste de‐
veniri să fie cât mai drastic controlate, orientate, ma‐
nipulate. S‐a încetăţenit în exprimările din ultimul
secol apariţia unui homo sovieticus, specie despre
care lumea a fost obligată să afle ce poate să însemne.
Umanitatea fiind traversată de asemenea avataruri
a devenit imperios necesară o evaluare a cotei reale
privitor la ideea de valoare a umanului astăzi. Edifi‐
cările într‐un asemenea sens pot fi realizate fie și
numai dintr‐o simplă examinare a vorbirii curente.
S‐au încetăţenit în limbaj expresii ca: resurse umane,
material uman, ceea ce arată că valoarea omului s‐a
redus la cote similare cu valoarea materiilor prime,
minereurilor, nisipului, sau piatra de construcţie.
Omul ca măsură a tuturor lucrurilor a dispărut. Civi‐
lizaţia productivist‐consumistă l‐a aruncat în rândul
valorilor derizorii. Omul de astăzi este obligat să se
livreze, să se supună mereu unor instanţe oculte care
survin de peste tot. În realitatea post‐comunistă nu
se mai poate vorbi nici despre memorie, nici despre
istorie sau spiritualitate. Ar trebui să ne reamintim
că omul era gândit – și mai ales preţuit, cândva – și
din perspectiva lumilor sale interioare, lume ce a
fost continuu supusă unor ample disoluţii. Valoarea
spirit este astăzi – cum spunea la un anume moment
Paul Valéry – într‐o  cădere liberă.

Cu Omul Pădurilor Elena Netcu ne dă o carte tristă
reflex al unei actualităţi dezolante.

Dan Anghelescu
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Corabia cu statui își numește Alexandru Ciocioi
noul volum*, al paisprezecelea, adăugându‐i, total
nefericit, subtitlul poeme umede, completând o me‐
taforă promiţătoare cu licenţioase conotaţii confuze
de care poezia s‐ar fi putut lipsi.

Metafora corabia cu statui ar putea sugera efe‐
merul, lupta omului cu timpul, privit în dualitatea
eleatism‐heracliteanism, și încercarea de a‐i pune o
stavilă, desigur, goethean‐faustic, prin fapte răscum‐
părătoare sau, la modul ideal, prin creaţia de valori.
În această reprezentare, poetul ar fi un Noe care,
desemnat de divinitate, adună pe corabia lui, pentru
a le salva, statui – cuvinte, sintagme, imagini capabile
să surmonteze banalul și să supravieţuiască prin
șansa pe care le‐o dă acest salvator, șansa de a începe
o nouă viaţă, supusă legilor interne ale creaţiei.

În acest context ideatic, prima poezie, Corabia,
pune în evidenţă relaţia creatorului cu lumea, din
postura unui observator și contemplator al formelor:
„Venit‐a potopul/ fără de apă...” Realitatea pe care o
contemplă este/poate fi realitatea de azi, percepută
ca lumea noastră cea de toate zilele, secătuită de
forţe, corabie beată pe apele timpului, în deriva unei
voinţe al cărei sens scapă, o lume al cărei orizont de
așteptare terifiază prin absenţa speranţei. Spaţiul
este închis ca o casă fără uși și ferestre: „...vrând să
intrăm/ într‐o noapte/ fără porţi fără uși/fără pri‐
vire și glas”. De aceea, posibilitatea dată omului este
doar de a intra, fără posibilitatea unei ieșiri: „...să
intrăm/ umiliţi în tăcere”. Consecinţa firească a aces‐
tui univers terifiant, traumatizant este absenţa cu‐
vântului. Este, așadar, o posibilă apocalipsă, lipsind
individul de șansă personală: „Corabia mea/ nu s‐a
născut!” Speranţa nu lipsește cu totul, relevându‐se
fulgurant ca o sclipire în noaptea pesimismului: „Mai
am de pus/ un poem la fereastră/ să știe noua
dimineaţă/ unde să intre/ pentru a se zidi/ lumină!”
În afara speranţei, nu există, nu poate exista nimic,
nicio viaţă, nici creaţie.

Lumea pe care o creează Alexandru Ciocioi are
reflexii pesimiste. Intarsiile poetului nu fac decât
să‐l întreţină. Urcușul este lipsit și el de sugestia
vreunui optimism: „Am urcat o golgotă...”, dacă nu
introducem imaginea în scenariul general al
figuraţiei biblice. Ca om, poetul are un destin christic,
trădat („La margine de trup/ plânge neîntrerupt/
un argint!”) și sacrificat, obligat să se transceandă
pe un alt drum, unde îl așteaptă alte golgote.

Înstrăinarea, însingurarea, singurătatea sunt stă‐
rile pe care le experimentează continuu și alternativ.
Alexandru Ciocioi se introspectează, se analizează
cu minuţia unui clinician, atent la tot ce(‐i) crește în

gând, în suflet. „Mi‐a crescut în suflet/ o statuie/
fără să mă întrebe/ dacă vreau să‐mi fie/ stăpână,
prietenă sau slugă.”, se confesează poetul, conotaţiile
statuii alunecând spre dualitatea fiinţei, statuia pu‐
tând fi partea statică, eternă, imuabilă a fiinţei,
grăuntele de aur pe care îl descoperă în genunile si‐
nelui. Sensurile nu sunt clare, în sensul logicii nelo‐
gice a creaţiei, ceva intervine mereu, ca o ghilotină,
și anulează un efect liric („Când statuia doarme/
sunt liber și singur/ acasă!”), lăsând locul altei in‐
tarsii personale.

Viaţă și destin sunt marcate, infinit și etern, de
aceeași nefericire. Nicio promisiune de fericire, nici
măcar nirvana budistului. Existenţialist, salvarea
este improbabilă. Omul e obligat la un permanent
exil ce se continuă în interiorul fiinţei, ca exil inte‐
rior.

După ce trage cortina dintre el și lume, retras în
lumea pe care o poate controla – lumea gândurilor
sale, Alexandru Ciocioi își pune propriii aștri, des‐
enând conturul unei lumi alternative: „Astăzi/ îmi
beau exilul/ la masa unde o floare/ mi‐a dăruit o la‐
crimă/ să nu fiu singur.// Înainte/ de a mă întoarce
acasă/ mi‐am sădit o icoană în gând.”

Imobilismul acestei lumi nu exclude zborul, po‐
sibilitate și șansă la dezmărginire. În figuraţia păsării
albe („Zborul păsării albe/ nu împietrește/ la întâl‐
nirea cu șarpele/ îmbrăcat într‐un cântec/ viu co‐
lorat...”), poetul își transferă trăirile, reproșurile,
nemulţumirile faţă de cei care‐i privesc mefient,
dacă nu chiar obtuz, creaţia, arătând „cum crește o
casă/ dintr‐o inimă/ și cum se frământă/ aluatul de
idei/ pentru masa de mâine/ a pruncului.”

Fără încrederea totală, mistică în fapta poetică,
înaintarea ar fi precară. Alexandru Ciocioi și‐a însușit
jocul artei sale, „jocul nostru de‐a iarba”, și de‐a cu‐
vintele, fixându‐se în virtualitatea corăbiei cu statui:
„Am devenit o poartă/ prin care trec/ numai vor‐
bele.” Metafora se descompletează, în excipit rămâne
doar corabia cu..., sugerând o pierdere. Liricul devine
polemic, forma poetului de a‐și camufla războiul cu
lumea: „Mi‐a trecut pe la poartă/ o corabie cu statui/
adunate din cetate/ multe dintre ele/ cu zăbrele la
ochi/ și gură...”.

Poezia înseamnă potrivire de cuvinte, dar și tă‐
cere. În luptă cu cioplitorul de secunde, Alexandru
Ciocioi se străduiește să‐și construiască banca lui
în mijlocul mării, acolo unde uită „cum se nasc cu‐
vintele/ ce sprijină cerul”, anamneză indusă pentru
șansa de a se contopi cu idealul.

Când statuile nu vorbesc, rămâne armonia tăcerii...
Ana DOBRE

Când statuile nu vorbesc...

*Alexandru Ciocioi, Corabia cu statui. Poeme umede, Prefaţă de Nicolae Georgescu, Editura Tracus Arte, București, 2021.
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Cartea aceasta este ultima din trilogia „Dumnezeu
a murit în Bărăgan”, „D. O.” și respectiv „Bumbăcari
– ghetou comunist – 15 Km2” a domnului Victor
Aciocîrlănoaiei, scriitor, profesor de vocaţie și fost
prigonit, ca întrega lui familie de altfel, în timpul re‐
gimului comunist când autorităţile au dispus de
soarta lor după bunul plac, dacă  se putea  până la
eliminarea din viaţă, fără ca cineva să fie tras în
vreun fel la răspundere pentru aceasta, precum în
epoca sclavagistă. Astfel de cărţi de amintiri dure‐
roase au apărut foarte multe după revoluţie, căci
adevăraţii intelectuali care au supravieţuit părigoa‐
nei comuniste  au simţit nevoia să se elibe‐
reze de suferinţele și frustrările acumulate
ani la rând în lagăre și închisori, scrisul, ca
orice artă, având și funcţie eliberatoare.

Tema, după cum reiese, este aceea a im‐
ortalizării periadelor de suferinţă din viaţa
autorului, mai sigur copilăria și adolescenţa.
Ca viziune cartea este de un realism dur, ce
trece dincolo de normalitate, într‐o lume
condusă de demoni. Atât de umilit a fost po‐
porul român datorită acestei terori infernale,
că eu l‐am văzut ca pe un popor de copii sin‐
guri în faţa unui deșert fără traversare.

Dezvoltarea acţiunii este resimţită ca o călătorie
iniţiatică ce se deschide înaintea copilului Titi și
care‐i oferă pe parcursul ei prilejuri de reflecţii
amare privind soarta omului pe pământ. Cine este
acest Titi? Tocmai autorul cărţii în discuţie, care‐l
apropie prin tripla ipostază de autor, narator și per‐
sonaj de Ion Creangă și eroul Amintirilor sale,  Nică,
însă de pe cu totul alte planuri, unul e tragic și altul
aparţine unei vieţi pașnice, tihnite. Titi este unul
dintre cei șase fii (Mircea, Lică, Titi, Radu, Ţuki și
Bebi) ai lui Vasile și Rozalia Aciocîrlănoaiei din
Grumăzești, Tg. Neamţ, care datorită cumplitei se‐
cete ce se abătuse peste Moldova în vara anului
1946, hotărăsc să plece în Banat, lângă Timișoara,
în localitatea Gelu, unde tatăl își găsise de lucru și
seceta nu bântuia. Această nenorocire a naturii ne
introduce doar într‐o serie întreagă de alte nenoro‐
ciri determinate de către oameni de astă dată, căci
în ţară se instaura comunismul.

Așadar drumul cunoașterii pentru Titi începe în
Gelu în 1946 continuat cu arestarea tatălui, cu doi
ani mai târziu, la nouă ani de detenţie grea și apoi,
în 19 iunie 1951, cu deportarea familiei, acum ră‐
mânând toate numai pe seama mamei, în comuna
Bumbăcari, gostatul Pavel Tkacenko, din Bărăgan,
comună înfiinţată ad‐hoc anume pentru cei cu D. O.

veniţi din Banat și Ardeal, pe o suprafaţă de numai
15 kmp și păzită de miliţieni și soldaţi în termen
însoţiţi de câini lup, gata să te sfâșie la primul semn.
Deportaţii erau sclavii secolului care tocmai s‐a în‐
cheiat de curând. Se anula astfel toată civilizaţia
adunată timp de două mii de ani.

Un drum iniţiatic poate începe și cu stângul, după
cum se vede, însă important e ca el să nu se reducă
doar la un singur pas, cum și o rugăciune, chiar dacă
pornește de la o neputinţă („Ajută, Doamne, nepu ‐
tinţei mele!”), ea nu se oprește aici, ci se continuă
făptuind, întrucât eroul nostru este înzestrat cu

calităţi care să‐l ajute la cotituri: este inteli‐
gent, sensibil, credincios, generos, iertător,
cu „suflet mare” (așa îl apreciază Nicolae Ca‐
randino), este primul la învăţătură, iubește
lecturile fundamentale (este surprins citind
Război și Pace de Lev Tolstoi), este harnic,
cinstit și supus la locul de muncă (lucra ca
mulgător), are simţul umorului, iubește fru‐
mosul, cântă, are ureche muzicală și voce fru‐
moasă etc.

Prima lecţie de viaţă începe în  biserică la
Gelu. Era a treia zi a Crăciunului, de Sf. Ștefan,

o lecţie ce parcă anticipa ce urma să se întâmple.
Titi este marcat de felul morţii Sf. arhidiacon Ștefan.
În aceeași zi avea să se întâmple o nenorocire, parcă
trasă la indigo, celor patru fraţi mai mari, ce erau
nedes părţiţi și porecliţi de către străini cu numele
de „copiii vădanei”: Mircea, Lică, Titi și Radu. Fiul
primarului sârb din Gelu, Petrov Axa, împreună cu
alţi adolescenţi îi lapidează pur și simplu pe cei pa‐
tru, hotărâţi să‐i omoare pentru simplul motiv că
sunt români, iar pentru asta luând de model barba‐
riile monstrului croat Ante Pavelic, ce le scotea globii
ochilor sârbilor care‐i cădeau în mână. Mircea a fost
pur și simplu zdrobit, prăbuși într‐o baltă sânge, pe
când ceilalţi trei îl apărau cu trupurile lor cât puteau.
Dacă nu dădea peste ei Bacea, fotbalistul adulat în
meciul care tocmai de curând se consumase, poate
că ar fi fost cu adevărat omorâţi.

Tensiunea specifică artei se realizează aici, ca și
în multe alte situaţii, trăind intens; aceasta  nu vine
dintr‐o cunoaștere a principiilor literaturii. Ea este
aripa cu care s‐a născut, ce întrece roata care a fost
confecţionată în școala lumii. Citind această pagină
simţi că ajungi la limita suportabilitătii, că inima e
gata să‐ţi sară din loc. O scenă asemănătoare are loc
și în finalul cărţii, unde un grup de elevi adunaţi
pentru a viziona un film în comuna Niculești Jianu
îl lovesc sălbatic cu ciomege pregătite din timp pe
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Victor Aciocîrlănoaiei, 
„BUMBĂCARI ‑ ghetou comunist ‑ 15 Km2”
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Titi (era singur); ei știau din educaţia primită la
școală că acesta e unul dintre „dușmanii poporului”
care trebuie omorâţi fără milă spre binele tuturor.
Numai la intervenţia studenţilor de la teatru George
Motoi și Vasile Butoi, care pesemne mergeau și ei la
film, Titi are norocul de a scăpa cu viaţă.

În școala din Gelu, ca și în cea din Bumbăcari co‐
pilul Titi este nevoit să se adapteze la o serie întregă
de privaţiuni și umilinţe. Iarna este obligat să poarte
o caciulă pe cât de mare pe tât de jerpelită, găsită
de mama prin niște gunoaie în curtea unui om la
care lucra cu ziua, că mama era singura care muncea
pentru șase copii. Deși primul la învăţătură, nu este
făcut pionier ca alţi colegi pentru simplul motiv că
era dintr‐o familie „ciumată”. Dureroasă pagină  pen‐
tru un om în devenire, ca și aceea în care a fost res‐
pins la înscrierea la liceu  (Brăila). Monstruoasă
practică, aceea a lui Ante Pavelic generalizată, de a
scoate globii oculari tuturor celor ce gândeau altfel.
Adevărate lovituri de trăsnet pentru un om care abia
intra în viaţă.

Copilul însă era cu ochii și pe lucrurile hazlii, căci
era dotat cu simţul umorului. El făcea haz de necaz
speriind cu jerpelita lui de căciulă trasă pe ochi co‐
legele de clasă. Este fascinat de prezenţa a două co‐
lege venite recent de la Cluj cu al doilea val de
deportaţi. Prima este îngerul de fată Florenţa, iar a
doua, Doina Condor, un exemplar de lux educată și
deșteaptă foc ce îl devansează cu mult în toate
privinţele și de care se îndrăgostește pe loc după
un sărut de bun venit pe care aceasta i‐l dă, la fel ca
și celorlalţi de fapt.

Viaţa de mulgător începe după ce este respins la
admiterea în liceu pe motivul că are D. O. Aici
cunoaște pe domnul Iordache, șeful de sector din
zootehnie, pe Cireșica, Gheorghieș, pe Maria și pe
măicuţa Evdochia. În ciuda eforturilor aproape
supraomenești  de a putea face faţă cerinţelor im‐
puse de norma de producţie (vaci Zimenthal cu
ugere ale căror mameloane nu erau pe măsura unor
mâini de copil) totuţi obţine cele mai bune rezultate
fiind  afișat, cu fotografie, ca „mulgător fruntaș” la
gazeta de perete. În felul acesta a venit în ajutorul
mamei, oferindu‐i o gură de aer.

Prilejuri numeroase ca naratorul  să facă dovada
harului său de povestitor, de portretist, de fin analist
și realizator de emoţionante descrieri de natură. E
suficient să amintim de portretele lui Nicolae Ca‐
randino – profesor, filozof, scriitor și om politic re‐
marcabil al vremii, de cel al Florenţei, noua lui colegă
venită de la Cluj, atât de vaporoasă, de pură, că i s‐a
părut un înger, în faţa căruia nu putea să se adune.
Ce să mai vorbim de fata, tot de la Cluj, Doina Condor,
atât te isteaţă, de plină de viaţă, de sociabilă, temei‐
nic educată, plină de umor, însușiri ce au impus‐o
pe loc drept lider incontestabil al clasei.

Dar despre iminenţa morţii mamei, care i‐ar fi
lăsat descoperiţi în faţa vieţii, fără mâini și fără pă‐
cioare, când o furtună nemiloasă de zăpadă a acope‐
rit‐o, ce se mai poate spune? Moment dezalcătuitor.
Aici „al șaptelea membru al familiei”, Leu, a jucat rolul
hotărâtor. Cu mirosul lui fin a identificat‐o și nu s‐a
lăsat până nu a descoperit‐o, mutând cu lăbuţele‐i
troianul ce‐o acoperea și scoţând‐o vie și nevătămată.
Un munte de zăpadă lângă un munte de emoţii.

Fiinţa sfântă de aici este mama.Portretul pe care
i‐l realizează la pagina 177 este ca un monument ce
se vede de departe. În postfaţa cărţii aparţinând lui
Ioan Groșan acesta spune: „... Și aș vrea să mai re‐
marc un lucru, poate cel mai important din toate
aceste pagini se înalţă figura luminoasă a Mamei,
cea care, cu soţul arestat, aruncată la dracu‐n praz‐
nic, are o grijă infinită faţă de cei șase copii, muncind
de dimineaţă până seara, gătind, spălând și mai ales
povăţuindu‐și cu tact și răbdare odraslele. E unul
dintre cele mai reușite portrete materne din întreaga
noastră literatură.”

Autorul și‐a petrecut copilăria în iad. De ce a în‐
găduit Dumnezeu asta? Eu nu știu să răspund, dar
poate că e bine să ne gândim și la Iov. Dacă privim
în duh, nașterea și moartea sunt văzute ca adunate
într‐un singur punct. Poate că ce de aici vine și zicala
„Ce‐am avut și ce‐am pierdut?” sau o alta: „Mai mult
se învaţă din pierderi decât din câștig”. Eu cred că
această experienţă dură de viaţă, domnule Titi, va
înnobilat pe veci, pentru că veniţi din zonele obscure
ale existenţei. Pagini cutremurătoare de viaţă care
precumpănesc în faţa unor stângăcii  să spunem de
doctrină ori experienţă literară. Nu știu dacă noi în
locul lui am fi fost la fel de drepţi. Copilul Titi a
rămas în mintea mea unul exemplar precum Nică a
lui Ștefan a Petrei, schimbându‐mi mult gândirea.
De aceea nu‐i iau în seamă stângăciile de care po‐
meneam, inerente la un om plin de gînduri, de trăire,
dar care mereu pierde. Credinţa din lumea acestei
cărţi nu este adevărată, pentru că oamenii de aici (e
suficient să ne gândim la bunicul lui Vlad Mircea)
cred doar în cele ce se văd, neluând în calcul fuga
timpului. Doar Dumnezeu spune clar: „Împărăţia
Mea nu este din lumea aceasta.” De ce Dumnezeu
nu sancţionează pe prigonitori? Deoarece vremea
secerișului n‐a venit încă.

Și‐acum, în încheiere, ceva despre iertare și ui‐
tare. Nimic nu se poate uita dacă nu se iartă din
inimă. Poate că mi se va răspunde cu vehiculata re‐
lică: „Dacă uităm riscăm repetarea istoriei.” Dar eu
spun că acum suntem în afara istoriei, unde avem
de‐a face cu alt fel de iertare și de uitare, ca în Rugă‐
ciunea Domnească.

Cu acest adaos textul de azi dobândește funcţie
catarctică.

Costantin Oancă 
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1. Cum caracterizaţi tendinţele culturale ale epocii
noastre? 

Pare a fi vorba de o instaurare pandemică plane‐
tară cu antecedente în primele decenii de după 1989,
când toată lumea a pretins că s‐a încheiat Războiul
Rece. Pandemia morală și culturală e la fel de mortală
ca aceea de coronavirus, ba mai primejdioasă decât
aceasta fiindcă atacă masiv echilibrul spiritual al ome‐
nirii și face din om neom, înlocuitor al vechiului homo
sovieticus cu homo bruxellesus, cum bine l‐a etichetat
Victor Orban. Am atras atenţia asupra acestui feno‐
men devastator în recenta mea carte Europa în care
putem crede, apărută la Editura Ideea Europeană din
București. Fiecare epocă de cultură este fundată pe o
filosofie ideologizată, iar, astăzi, în interiorul cano‐
nului occidental s‐a infiltrat un virus mai distrugător
decât cel biologic, fiindcă este inventat și controlat
de noua ideologie infiltrată în cancelariile înalte și
care s‐a autointitulat cu perfidie political correctness.
S‐a început cu pervertirea limbilor, vorbindu‐se,
acum, prin intelectuali eminenţi din Occident, de un
veritabil terorism lingvistic, când cuvinte ca mamă,
tată și atâtea altele sunt puse la index ca anacronice
și periculoase. N.I. Herescu se revolta prin anii ᾿50 ai
secolului trecut că într‐o emisiune la Radio România
ideologii au eliminat cuvântul doamnă din versurile
De din vale de Rovine,/ Grăim, doamnă, către tine, în‐
locuindu‐l cu dragă. Comuniștii au practicat același
terorism lingvistic, ignorând avertismentul emines‐
cian că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stă‑
pâna noastră.

De la limbă s‐a ajuns la prigoana literaturii și cul‐
turii superioare. În unele universităţi americane au
fost eliminaţi uriașii literaturii universale, un Geoffrey
Chauser, un Mark Twain, chiar Shakespeare, care este
centrul iradiant al canonului literar occidental (Ha‐
rold Bloom) și înlocuit cu măscărici care sunt „corecţi
politic”. Și asta din pricină că ar fi... incorecţi politic.
Din aceleași pricini, balade ca Mioriţa și Monastirea
Argeșului sunt eliminate din educaţia literară din
școală, căci, nu‐i așa, promovează... crima! Din fericire,
adevăraţii intelectuali se călăuzesc după criteriul es‑
tetic, nu ideologic, salvând, în exilul lor interior, crea‐
tivitatea românească încă atât de diversă. Să nu ne
mire că Ministerul Culturii, în guvernările românești
din ultimele decenii, este cenușăreasa absolută.

2. Consideraţi că publicul cititor se orientează astăzi
mai mult spre o literatură de margine (poliţistă, porno,
memorii etc) fiindcă nu‑l mai satisface poezia sau
proza de calitate? Cum se explică această schimbare
la faţă, dacă ea există cu adevărat? 

Se explică prin degradarea de neoprit a inteligenţei
globale a omenirii, fenomen pricinuit de agonia in ‐
stituţiei familiei, dar mai ales a învăţământului de
pretutindeni, mai agravant în România postdecem‐
bristă, de vreme ce s‐a ajuns la constatarea că școala

românească produce peste 40% de
analfabeţi func ţional. Cei doi ani de
pandemie au pus cireașa pe tort cu
dezorganizarea educaţiei, încât consecinţele se vor
vedea pe termen lung. Când Uniunea Sovietică a tri‐
mis primul om în cosmos (pe Iuri Gagarin), lăsându‐
i în urmă pe americani, de la NASA a venit porunca‐
alarmă de a mări consistent fondurile dedicate
edu caţiei, cu îndemnul: Înapoi la școală! Ar fi fost de
crezut că președintele României, Klaus Iohannis, când
a plănuit proiectul „România educată”, ar fi avut o
scânteie de geniu în același sens pentru ţară. Din pă‐
cate, consilierii săi n‐au citit cărţi precum Deșcola ‑
rizarea României a lui Mircea Platon și nici recentul
protest al lui Nicolae Manolescu, care argumenta su‐
perficialitatea proiectanţilor, în frunte cu președintele

În pofida genurilor pe care le‐ai enumerat (poliţist,
porno, memorii ș.a.), care fascinează spiritele minore,
slab educate, scriitorii cu talent veritabil încă duc mai
departe buna tradiţie a literaturii naţionale. Se scrie
mult și adesea bine și foarte bine, pilda salvatoare
venind de la mari scriitori precum Nicolae Breban,
D.R. Popescu, Eugen Uricaru, Dan Stanca, ca să nu
mai vorbesc de poeţii ultimelor generaţii, printre care
vă aflaţi și voi, scriitorii gălăţeni, premiaţi de Acade‐
mia Română, de Uniunea Scriitorilor, intraţi în colecţii
care consacră, precum „O sută și una de poezii” de la
Academia Română. 

3. La ce lucraţi în prezent? Ce cărţi noi propuneţi
spre editare și unde anume?

În acest an care apune, mi‐au apărut trei cărţi: Eu‑
ropa în care putem crede (București, Editura Ideea
Europeană), Fragmentarium filosofico‑teologic
(București, Editura Academiei Române) și Taborice
(Huși, Editura Horeb). La Cluj‐Napoca, Editura „Școala
Ardeleană” mi‐a solicitat ediţia a doua (revăzută și
adăugită) a cărţii Eminescu „incorect politic”, aflată
acum în curs de apariţie. Dar un proiect la care ţin
este descoperirea unui filosof necunoscut, tatăl pro‐
zatorului hușean Costache Olăreanu, magistratul emi‐
nent Gheorghe C. Olăreanu, care, după ce a ieșit din
pușcăriile comuniste în anii ̓ 60, a scris o carte despre
Kant, cu titlul Despre criticism. Vestita „Școală de la
Târgoviște” (în prim‐plan cu triumviratul Radu Pe‐
trescu, Mircea Horia Simionescu și Costache Olăreanu)
s‐a nutrit din foarte bogata bibliotecă a magistratului
Gheorghe C. Olăreanu, după cum re cu noaște Costache
Olăreanu. În șase numere din revista târgovișteană
„Litere” am publicat primele două părţi ale cărţii, ur‐
mând, acum, tipărirea capitolelor despre Critica
raţiunii practice, după care Editura Bibliotheca din
Târgoviște s‐a angajat să o publice în integralitatea
ei. Așadar, în plin proletcultism și marxism‐leninism,
magistratul hușean „se răzbuna” pe comuniști scriind
o carte despre Kant, idealistul. 

ANCHETA REVISTEI PORTO FRANCO

Viorel Dinescu întreabă, 
Theodor Codreanu răspunde



64

Nr. (309) 2022

CRONICĂ LITERARĂ

Gânduri în pasta efemeră a „statuilor de apă”
Dualitatea fiinţei, aspiraţia spre perfecţiune, acel

absolut posibil, conștientizarea trecerii ireversibile,
meditaţia asupra condiţiei omului, includerea eului
în colectivitate și visul solidarităţii sunt teme pe
care poeta Caliopia Tocală le risipește generos, cu o
voluptate enormă a mărturisirii și confesiunii, în vo‐
lumul Statui de apă*. 

Exprimarea poetică este concentrată, în metafore
percutante („Orele sunt gravide și vor naște alte
ore./ Vai, cum se‐nmulţește ca iepurii timpul!”) sau
se detaliază în imagini contrastante, cu un roman‐
tism amprentat personal („Mi s‐au arătat pe seară/
îngerul meu și demonul meu./ Au început să vor‐
bească în același timp./ ‐Uite, aici sunt două bazine,/
uite, aici sunt două bazine,/ unul cu sângele,/ unul
cu sângele,/ celălalt cu laptele mamei tale/ celălalt
cu laptele mamei tale,/ în care vrei să‐nveţi să înoţi?,/
în care vrei să te îneci?”) având în vedere eterna dua‐
litate a omului care răsfrânge în sine, deopotrivă,
îngerul și demonul, binele și răul, într‐o permanentă
confruntare. Alteori, confesiunea întoarce ocheanul
cuvântului în profunzimile eului, atingând sinceri‐
tatea spovedaniei. Această nuditate, ca‐n faţa unui
psihanalist transcendent, îmbracă mărturisirea cu
haina lucidităţii de sine. Însăși metafora statui de
apă, definitorie pentru poeziile reunite în volum,
revelatorie pentru poezia care deschide volumul,
include ideea unei dualităţi referitoare la modul în
care este percepută, în iluzia clipei, trecerea – eleat
și heraclitean, static și dinamic, desemnate prin com‐
ponentele conotative statui și apă. Un anume pesi‐
mism însoţește aceste reflecţii, poeta lăsând, difuz,
să se înţeleagă sentimentul timpului: nimic nu re‐
zistă în timp, totul e curgere, iar ceea ce construim
noi, statuile, iluzia eternului în clipă, au aceeași
soartă, neantizate de/în timp. Conștientizarea tre‐
cerii are loc odată cu conștientizarea propriei durate:
„Nu sunt personajul unui destin eroic,/ nu sunt per‐
sonajul unei istorii, al unei epopei/ triumfale,/ nu
voi avea niciodată monumentalitatea/ unui personaj
inventat de Balzac,/ sunt o fiinţă înscrisă într‐un
cerc precum un pătrat,/ la care se reduce totul,/
sunt o fiinţă care clamează dispariţia/ omului, în fa‐
voarea lucrurilor,/ care este convinsă că totul începe
și sfârșește în/ mare/ și că, în plină noapte, lumea
devine/ o pură aventură mentală.// Sunt o statuie
întâmplătoare, întrezărită/ o clipă în apa unei cas‐
cade”. Asociindu‐se trecerii, Caliopia Tocală atribuie
eului aceeași calitate de statuie, de fiinţă înscrisă în
cercul hegelian al curgerii și întoarcerii în sine însuși.

Însăși perceperea realităţii se realizează dual, în
fizica și metafizica ei, în cocordonatele istoriei și în
dimensiunile mitului. „Trăiesc într‐un prezent în‐
cremenit, ignorând/ complet/ de unde vin și unde
merg, în viaţa mea, fragmentată,/ sunt inserate hie‐
roglife, semne algebrice, formule chimice, pare că și
sufletul e alcătuit din electroni și protoni, viaţa mea
derulează evenimentele sub formă de/ versete,/ rit‐
mul lor rămânând secret,/ o voce de demult pune
în stare de vibraţie propria/ voce...”, mărturisește
poeta, conștientizând dubla situare în timp și în mit,
într‐o realitate care, simultan, camuflează și reve‐
lează. Cuvântul relevă și revelează această realitate
pe care Caliopia Tocală aspiră să o deseneze pentru
a o amprenta în propriul imaginar: „Aceste  cuvinte,
aceste fraze pe care le scriu nu‐mi/ apaţin...” Sugestia
palimpsestului apare sub haina intuiţiei: „Nu am
dreptul să cred că sunt ale mele,/ am sperat, totuși,
că voi reuși să exprim/ ceva care să fie numai al
meu,/ de pildă un sentiment unic, înalt”, dar cuvântul
înalt, pe care are impresia că l‐a descoperit aparţine,
în fapt, și altora: „...dar am descoperit, într‐un târ‐
ziu,/ că până și el este al altora.”

Caliopia Tocală aspiră spre o poezie care să o cu‐
prindă, să‐i cuprindă întregul freamăt al fiinţei, cu‐
tremur al gândurilor. Această poezie ar coincide cu
perfecţiunea, șansa eului de a cuceri propriul absolut
posibil: „Perfecţiunea trebuie să fie regula,/ deci va
trebui să devin sferică/ precum corpurile cerești...”
Forma nu este, însă, suficientă pentru a cuprinde
întregul conţinut de inefabil și imponderabil, cântec
multiform, care este viaţa. Privirea poetei contemplă,
investighează, inventează, scormonește în real și
ireal, în fizica întâmplărilor și în metafizica lor, pen‐
tru a permite eului întâlnirea cu sinele: „Privirea in‐
ventează peisajul din jur,/ cuvântul înstrăinat de
mult își caută, totuși, o voce/ umană,/ incapabilă
să‐mi amintesc propriul nume,/ cu chipul devenit
doar o mască... (...)// căci doar vorbind pot continua
să exist.” Întoarsă spre lume, Caliopia Tocală o des‐
coperă necunoscută, „populată de străini ce‐și
schimbă cu rapiditate numele”, o răsfrângere li‐
vrescă, „creaţia tristeţii lui Cioran”, pesimism care o
atinge prin ricoșeu, încât omul e văzut ca propriul
dușman, confruntare care se deplasează de la gene‐
ral, toţi oamenii, la individual, propriul eu: „m‐am
pregătit pentru un război care n‐a mai avut/ loc,/
astfel că trăiesc la graniţa dintre un trecut/ care m‐
a îndurerat și un viitor de care mi‐e frică,/ incapabilă
să mă fixez.”

Caliopia Tocală, Statui de apă, Editura Timpul, Iași, 2021.
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Spaima existenţială („Mi‐e  frică de propria um‐
bră,/ fiindcă ar putea să rostească în orice clipă/
cuvântul de graţie care ucide”) e, uneori, depășită;
alteori, ocultată, căci dragostea de viaţă o întrece în
intensitate. Între viaţă și moarte, poeta aspiră la sta‐
rea care să‐i permită luminarea: A vedea prin lucruri
ca prin niște lentile, stare la care se poate ajunge
prin interiorizare, retragere în interior, pe cale oni‐
rică: „În acest somn scurt de la amiază/ se vede prin
lucruri ca prin niște lentile”, vegheată/urmărită per‐
manent de un sculptor universal care „a întrezărit
în trupul meu/ imaginea operei sale perfecte”.
Creaţia este, pentru Caliopia Tocală, acea creaţie
care poate să reveleze lumina altei lumi.

Poezia Caliopiei Tocală decurge dintr‐o intelec‐
tualitate autentică, are o amprentă livrescă, dar un
livresc care nu exclude trăirea intensă, în complexi‐
tatea contrariilor și a contradicţiilor existenţiale,
care poziţionează fiinţa în exterior, o stare de
contemplaţie a spectacolului evanescent al lumii,
dar și în interior, starea de contemplaţie a propriei
deveniri. Metafora care reunește această complexă

stare poetică este goluri suprapuse, devenită titlul
poeziei care încheie, ca o cortină, spectacolul im‐
aginilor poetice derulate în reprezentare lirică, mar‐
cate stilistic de efigia poetică a Caliopiei Tocală. Pe
aceste goluri suprapuse, nisipurile mișcătoare ale
fanteziei, poeta desenează înfiorat fantasmele, vi‐
ziunile perceptibile: „Lumea urmează să fie,/ nimic
înăuntru, nimic în afară,/ dau târcoale, dar nicăieri
nu e nicio fereastră,/ imaginez un cap de copil și
cântecul/ dintr‐un fluier din tulpini de cucută,/ apoi
nu mai imaginez nimic,/ desenez capete de copii și
le lipesc/ pe orice formă îmi iese în cale,/ merg apoi
la magazin și la coafor/ și râd, arătând în stânga și‐
n dreapta cu degetul,/ și sunt fericită, căci lumea
abia a‐nceput/ din goluri suprapuse și discret mu‐
zicale,/ în care moartea e un blând animal/ cu blană
fosforescentă și ţâţe lăptoase/ din care sug cu
nesaţiu.”

În lumea supusă trecerii, marcând tragic destinul
omului, poeta Caliopia Tocală așază semnele pro‐
priei treceri – poeziile sale.

Ana DOBRE
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CENACLUL NODURI ȘI SEMNE - GALAțI

Primăvara

A mai răzbit acum, prin noi, o iarnă,
Am mai întinerit cu‑n anișor –
Ne cheamă primăvara, să ne cearnă
Cu flori de măr, cais, cireș și dor.

Respiră, crud de verde, firul ierbii,
Pământul mușcă al zăpezii trup;
Ies la izvoare ciutele și cerbii;
Sfios, din ramuri, muguri noi erup.

Și doare sufletul de‑atâta freamăt –
Dulce durere – feciorelnic chin –
Pe zarea sfâșiată de un geamăt,
Din depărtări, disciplinaţi, cocorii vin.

Mă iartă!

Te rog, mă iartă, înger bun,
Că te ţin la fereastră :
Mi‑e sufletul la vis imun
Și inima albastră.
N‑aș îndrăzni să te pătez
Cu cinica‑mi suflare,
Te rog, mă iartă de cutez,
Dar am idei neclare…

Copilăria mi‑a rămas
Închisă in uitare;
De te chemam cu micu‑mi glas,
Tu n‑ai dat ascultare.
Atunci te‑aș fi primit cu drag,
Cu inima deschisă –
Azi doar tristeţi îmi bat in prag,
Și ţin fereastra‑nchisă.

Mă iartă, deci, nu te‑am chemat,
Nu știu să‑ţi fac primire.
Ești prea curat și nestemat
Pentru a mea uimire –
Rămâi, dar, preţ de‑un necuprins
– de gerul nu te‑atinge –
Și iartă sufletului nins
Că‑ncet, încet se stinge…

Mărturie

dau aici mărturie
că mă doare în cot
de aceeași marie
cu‑alt batic și capot

și vă zic mi se rupe
de‑europa și berd
de‑ale nato‑ului trupe
tot ce n‑am pot să pierd

cu atâtea partide
și atâţia săraci
n‑am ce pune în blide
n‑aduc câinii colaci

n‑am nevoie de banii
unui fals dumnezeu
pot să treacă toţi anii
sunt acasă sunt eu

și nu dau socoteală
la vechili și bancheri
pentru mica ciupeală
dintre mâine și ieri

sunt puţin apolitic
și chiar atemporal
dar rămân mioritic
și în scris și oral

n‑am cu nimeni nimică
nu sunt drac dar nici zeu
lumea asta‑i prea mică
pentru sufletul meu

Un trubadur: Gabriel Ghimpu
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INTERPRETĂRI CRITICE

Între „vodevil dulceag” și summum criticum litterarium – Gheorghe
Șeitan: „Mioriţa vine din cer” – mit al Nemuririi la români

La aproape două decenii distanţă de lucrarea
care l‐a consacrat ca de netăgăduit critic literar (Zal‑
moxis în cântecul bătrânesc), omul de litere și pro‐
fundă cultură, Gheorghe Șeitan, „recidivează”, pu‐
nând un apăsat punct pe „i” în ceea ce privește
exegeza Mioriţei, demonstrând irefutabil că aceasta
nu este o creaţie populară, ci, așa cum ob‐
servam cu mai bine de zece ani în urmă, la
rându‐ne, în studiul Mioriţa ‑ de la profanul
formei, la semiotica sacrului (Dugan, 2012),
o creaţie cultă, mai bine zis cultică, rituală,
întărind, dacă mai era cazul, și fundamen‐
tând ceea ce ne străduiam a arăta în studiul
cu pricina, anume că „balada” „vine din
cer”, este revelată și reprezintă „chinte‑
senţa sacralităţii spiritului românesc de‑
pășind facil statutul de mit pastoral, îmbră‑
când haina unei suite de mituri, dintre care,
dominant nu e cel pastoral, așa cum ni‑l
prezintă forma, ci tocmai cel al spirito‑genezei și
evoluţiei elementului sacru la români”. (Dugan,
2012) Că la vremea respectivă ne bazam argumen‐
taţia cu elemente luate inclusiv din ideile lui Gheor‐
ghe Șeitan și că acesta nu a folosit studiul nostru de
atunci în vasta‐i bibliografie la lucrarea Mioriţa vine
din cer, publicată de Editura Ex Ponto în 2020, nu
poate decât să sublinieze o gândire comună dar și o
suită de caracteristici indeniabile ale textului bala‐
dei, care fac din aceasta ceva cu mult mai mult decât
ceea ce critica literară a pus pe tapetul exegetic până
acum. Pe de altă parte, mai reliefează și faptul că,
pe undeva, există un mod similar de a percepe un
text, în baza unei subiacente bibliografii asemănă‐
toare sau comune, dar și că aceste câteva rânduri
nu sunt o cădere în extaz sau admiraţie de tipul „noi
între noi”, ci, la fel ca și în cazul lucrării despre Toma
Alimoș, o plăcută revelaţie precum și o incontesta‐
bilă diacronică consolidare critică a ceea ce obser‐
vam, eminamente pe textul arhicunoscut al baladei
și mai puţin pe numeroasele‐i variante, în peregri‐
nările noastre vrâncene din 2010. 

Cu Mioriţa vine din cer, Gheorghe Șeitan, polemi‐
zând deschis, combătând cu argumente solide și
greu contestabile un întreg aparat critic al baladei,
nesfiindu‐se a pune la „index” nume precum Amzu‐
lescu, Mușlea, Brăiloiu, Fochi sau chiar Eliade, Haș‐
deu și Blaga, reușește să susţină, incorect politic
pentru vremurile pe care le trăim, faptul că Mioriţa

este un text iniţiatic antic, obţinut prin revelaţie di‐
vină, un alt „text sacru provenind din antichitatea
getică”, identificabil ca formă cu creaţii de tipul sruti
sau smrti din cultura indică, cu care poate fi lesne
comparată, prin puterea vechimii, dar și a formei și
conţinutului. 

Pornind de la ideile lui Mircea Eliade,
cum că în Mioriţa ne aflăm „într‐un cosmos
liturgic în care se săvârșesc Mistere”, ba‐
zându‐și dizertaţia pe o profundă cultură
hindusă, cu care deja ne‐a obișnuit, Șeitan
evidenţiază că Mioriţa este de fapt un text
ce adună în forma sa chintesenţa înţelep‐
ciunii poporului privitoare la atingerea Ne‐
muririi și la desăvârșirea sa spirituală. Ba‐
lada, ce poate fi considerată ca având
caracter de lege, fiindcă „ea codifică la nivel
de trăire mentală modul de comportare a
castei asceţilor renunţători la lume”, este,

în opinia autorului „fără a expune o doctrină, un pro‑
dus al unei filozofii getice regăsibile și în Upanișade
– opere socotite sacre și revelate.” De altfel, pe tot
parcursul cărţii, trimiteri la literatura revelată in‐
diană vin să solidifice argumentaţia, autorul însuși
justificându‐și demersul prin faptul că „o sumă de
creaţii ale românilor, socotite până la noi a fi folclor,
sunt de fapt texte sacre, provenind din antichitatea
getică iar identificarea lor s‑a făcut prin comparaţie
cu cele similare aparţinând culturii antice a hinduși‑
lor. Chiar dacă se află într‑o formă mai mult sau mai
puţin degradată datorită timpului, putem recunoaște
creaţiile de tip sruti (revelaţia) din care face parte și
Mioriţa și cele de tipul smrti (tradiţia, amintirea)".
Valorificând variantele baladei din culegerea monu‐
mentală a lui Adrian Fochi, Șeitan ajunge la concluzia
că Mioriţa nu este o creaţie populară, ci un cânt sa‐
cru, al iniţiatului   care‐și caută calea Nemuririi ai‐
doma taoistului extrem‐oriental, cu care, în anumite
versiuni ale textului, se și identifică (elementele se‐
mantico‐textuale puse în valoare de autor sunt de‐a
dreptul fascinante și aruncă o lumină nouă, neex‐
plorată și neinvestigată critic până la el). Astfel, orice
amănunt textual nu este privit ca o simplă „întâm‐
plare” prozodică sau eventuală influenţă diacronică
sau toponimică asupra unui text‐sușă, ci, de multe
ori, ca o reală dezvăluire a caracterului de text sacru,
revelat și revelator pentru o realitate spirituală. Pro‐
funda cultură a autorului plimbă cititorul nu numai
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în semiotica filosofiilor extrem‐orientale, ci și în cul‐
tura străveche românească în context clasic euro‐
pean, identificând miturile Greciei antice în zeităţile
mioritice disimulate în text sau regăsind o întreagă
mitologie și cosmogonie antică, cuprinzând zei de
tip Demetra, Hecate, Persefona, Dumuzi, Osiris sau
chiar Zalmoxis în economia textuală a diverselor va‐
riante. Pentru Gheorghe Șeitan, contaminarea Mio‑
riţei cu colindul de mort Voinicel străin sau apariţia,
în diverse variante ale baladei, a termenilor de
„străin” sau „străinătate” ori chiar a fragmentelor
din colindul de mort, vin să deschidă poarta argu‐
mentativă a colindului de înstrăinare ce este însăși
Mioriţa, în fapt, un text sacru despre „părăsitorul
lumii”, despre cel care se desăvârșește spiritual re‐
trăgându‐se în sihăstrie. Analiza multiplelor variante
textuale, dar și a altor colinde și balade care au con‐
taminat‐o sau care s‐au rupt, cândva, din textul pri‐
mordial, căpătând existenţă proprie și care mai per‐
sistă în lumea arhaică a satului la anumite momente
rituale (vezi incantarea Mioriţei și a colindului de
mort Voinicel Străin la casele unde murise un bărbat
tânăr, nelumit) îl determină pe Șeitan să afirme cu
tărie că, de fapt, textul nu reprezintă moartea defi‐
nitivă a unui individ, și nici măcar o alegorie cu
nunta, așa cum ne‐a obișnuit exegeza literară (măcar
pe cei care am mai studiat balada în gimnaziu!) ci
moartea simbolică a celui care părăsește lumea, se
pustnicește și „pustiește”, se „însoară” cu sihăstria
așa cum azi în monahismul feminin călugăriţa de‐
vine „mireasa lui Christos”, îndepărtându‐se de lume
cu scopul regăsirii spirituale totale. Aceasta devine
ideea centrală a întregii lucrări critice, în jurul căreia
se adună argumente dintre cele mai profunde, pur‐
tând elemente semantico‐textuale din Mioriţa în
spaţiul fizic și temporal al unui „bazin” cultural im‐
aginar indo‐european străvechi, dar și actual, eluci‐
dând ceea ce la rându‐ne observasem în studiul din
2011, anume că textul eposului fundamental al ro‐
mânilor acoperă cel puţin trei perioade majore „re‐
ligioase”, de la matriarhat, trecând prin patriarhat
la creștinism, într‐o continuitate a specificului spi‐
ritului autohton de eliberare din roata suferinţelor
samsarice, prin mokșa, atingând „mântuirea”, ale‐
gând drept tao/cale renunţarea la lume și înstrăi‐
narea. Ciobanul mioritic este astfel un iniţiat, aidoma
lui „Zalmoxe – bărbat străin”, un „sannyasa carpatin”,
un individ care asistă la propria‐i moarte, pe care
și‐o regizează și, precum Oreste, personajul lui So‐
focle, „moare în vorbe”, deoarece „cine moare înainte
de a muri, nu mai moare niciodată”, este un  individ
(…) singurel/ Ca și‐o lume de inel”, adică un „om
nou, născut prin iniţiere, un jin gan shen – anume

un „trup de diamant”, o fiinţă transformată, eliberată
de condiţionările individualizării umane, un mort‐
viu și care consideră la nivel general‐arhetipal izo‐
larea drept cale către eliberarea finală și atingerea
Nemuririi. Cum alte popoare sau culturi și‐au păstrat
în corpusul spiritual texte și „manuale” întregi refe‐
ritoare la posibilităţile spiritului de a atinge Nemu‐
rirea (vezi Upanișadele hinduse care propun două
puncte de vedere – anume atingerea nemuririi din
viaţă sau numai prin moarte, sau nu mai puţin enig‐
maticul și greu accesibilul Dao de Jing, care indică
libertatea absolută de găsire a „căii virtuţii” din viaţă
și de eliberare spirituală post‐mortem, nu e o teorie
lipsită de temei asimilarea Mioriţei și a numeroase‐
lor sale variante unui corpus spiritual de texte care
să exprime taman aceeași realitate. Că o întreagă is‐
toriografie antică traco‐geto‐dacă poate fundamenta
acest lucru nu e decât cale de o lectură în principal
a lucrării lui Gheorghe Șeitan, mai apoi de o con‐
exiune a informaţiilor din lumea antică, pre și post
homerică, dintr‐o antichitate proto‐getică și de o lo‐
gică plasare a contextului cultural care a generat‐o
în lumea vastei Tradiţii indo‐europene. 

Cu Mioriţa vine din cer, o carte care nu ezită să
polemizeze aspru, apăsat și cu ton decisiv cu ideile
lansate până acum de M. Eliade, I. Mușlea, D. Bota,
C. Brăiloiu, A. Amzulescu, D. Caracostea, G. Coșbuc,
N. Iorga, R. Vulcănescu, M. Sadoveanu, N. Stănescu,
L. Blaga,  G. Călinescu, Gheorghe Șeitan dă răspun‐
suri clare, pertinente și cvasi‐complete întrebărilor
lui Andrei Vartic puse în articolul Mioriţa ‑ 160 de
ani de mister, publicat în Revista română de studii
etno‐istorice în 2012, explicând cu o luciditate tranș‐
antă și refuzând orice echivoc inadvertenţa titlului
Mioriţei pentru un text cultic revelat de logos. Ex‐
trapolând propriile‐i idei exprimate cu referire la
titlul eposului fundamental al românilor, nu putem
să nu observăm cu „asupra de măsură” că, de azi în‐
ainte, nu se va mai putea vreodată considera exegeza
Mioriţei fără a se lua în calcul cartea lui Gheorghe
Șeitan, o lucrare care, în vorbe simple și idei pro‐
funde, variate dar mai ales pertinente, într‐o suită
de conexiuni specifice minţii inteligente (C. Noica)
vine să facă o diferenţă majoră între „aflarea în
treabă” sau epigonica ridicare valorică prin inefabilul
spiritual al unui popor și ceea ce ar trebui să fie acel
summum criticum litterarium. Adică, cum ar spune
însuși autorul, Mioriţa vine din cer poate foarte bine
să facă diferenţa, măcar și numai prin vasta‐i biblio‐
grafie care a  „născut‐o”,  între „vodevilul dulceag de
secol XIX și profunzimea solemnă a unei tragedii
antice grecești.”

Oana DUGAN
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WHEN I OPEN MY HEART 

When I open my heart 
when I truly, deeply open my heart
I can feel life flowing through 
like a river of pure life force energy
gushing, splashing, rushing through my veins
bringing healing to my aching pains

When I open my heart 
this ever‐evolving work of art
I remember I am the sculptor,
I am the marble piece in progress
as well as the infinite space
blessed with divine grace 

And so my knots begin to dissolve 
and my worries can finally resolve
under the nurturing, soft rays
of divine love energy merging 
with my own heart, oh, sweet synergy 

When I open my heart
my true, one ancient heart
dance floor of giving and receiving 
movement and stillness wisely interweaving 
a pure joy bursts suddenly through 
tears of relief healing me anew

When I open my heart
pressing the button for a fresh restart 
all that there is to hear 
a soothing, endless silence
riding waves of peaceful balance

When I open my heart,
when I truly open my heart
I can finally breathe through
this river, this dancefloor, this silence
I come to stillness, I come to grace 
I come to rest in this beautiful peace 

CÂND ÎMI DESCHID
INIMA

Când îmi deschid inima,
când îmi deschid profund inima
parcă simt curgând prin vene
un râu ţâșnind, năvălind 
o energie pură, vitală
durerile‐mi tămăduind 

Când îmi deschid inima
operă de artă în continuă evoluţie
îmi amintesc că eu sunt sculptorul,
sunt piesa de marmură în lucru 
precum și acest spaţiu infinit
binecuvântat de divina graţie

Așa că nodurile încep să se dizolve
iar grijile în sfârșit să se rezolve
sub razele hrănitoare și line
ale iubirii divine contopindu‐se
în inima mea, ah, simplă armonie

Când îmi deschid inima
adevărata, străveche inimă
ring de dans unde a oferi și a primi
se îmbină‐n mișcări și nemișcări,
o pură bucurie erupe deodată acum
lacrimi mă curăţă iarăși pe deplin 

Când îmi deschid inima
apăs butonul pentru un nou început
iar tot ce mai rămâne de perceput
e o liniște nesfârșită, călărind
valuri de armonie diafană 

Când îmi deschid inima,
când îmi deschid cu adevărat inima
pot în sfârșit să respir liber ‐
râurind, dansând, liniștind
mă centrez, mă minunez

TINERI POEțI

Bristena Georgiana Mantu*

(masterandă, Institutul de Psihosinteză, Londra)

* Poemul face parte din volumul bilingv „Chemări lăuntrice” aflat sub tipar la Editura „Timpul” din Iași
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Temele literaturii S.F.: o listă nesfârșită

Dacă în ceea ce privește speciile (sau categoriile)
ori genurile literaturii știinţifico‐fantastice lucrurile
par oarecum lămurite, majoritatea exegeţilor și cri‐
ticilor stabilind niște liste aproape identice care cu‐
prind câteva direcţii principale, diversitatea temelor
S.F. a generat și continuă să genereze controverse.
Pe de o parte, există categoria criticilor „reducţio‑
niști”, care vor să simplifice și în același timp să ge‐
neralizeze tematica S.F., grupând temele „mai mici”
în teme „mai mari”, principale, în număr cât mai res‐
trâns. Pe de altă parte, avem tabăra „detaliatorilor”
care, din dorinţa de a fi exhaustivi, au ajuns să com‐
pună niște liste kilometrice ale temelor din literatura
S.F., care numără (în cele mai bune cazuri!) peste
200 de puncte. Adevărul este undeva la mijloc, așa
că putem spune că în literatura S.F. există un număr
„decent” de teme, 10‐20, care au, la rândul lor, sub‐
teme sau variante. 

După natura criteriilor cu care operăm pot fi
identificate temele manifeste (călătoria interpla‐
netară, universul paralel, călătoria în timp) și așa‐
numitele teme latente (natura și omul, ecologia,
comunicaţiile etc.). Primele sunt teme „vechi“, spe‐
cifice genului S.F., celelalte sunt teme aproape în‐
totdeauna noi, care nu aduc argumente decisive pen‐
tru a distinge între literatura mainstream sau
„normală“ (cum o numește Stanislaw Lem) și S.F.

Există, de asemenea, teme care se situează la pe‐
riferia genului, teme preluate (transmutaţia, con‐
versia metalelor) sau teme care se epuizează (că‐
lătoria interplanetară), rămânând să ilustreze
conţinutul unui anumit fel de literatură, sub aspectul
istoriei lui literare.

În fine, există teme obsedante, care pot fi proprii
unui număr redus de scriitori sau unei anumite li‐
teraturi. Kingsley Amis tematizează nostalgia vieţii
rurale și anti‐urbanismul din romanele Iui Clifford
D. Simak sau din povestirile lui Ray Bradbury, nu‐
mindu‐le „sindromul Simak“. După Brian W. Aldiss,
S.F.‐ul american revine cu obstinaţie la tema extra‐
tereștrilor, în timp ce tema naţiunilor submerse ar
fi o obsesie britanică, de extracţie victoriană (Ben‐
jamin Disraeli, „Sybil, or The Tivo Nations”, 1845;
Bulwer‐Lytton, „The Coming Race”, 1871; H. G. Wells,
„Mașina timpului”, 1895; John Wyndham, „The Secret
People”, 1935). 

În același timp, în ciuda unor diferenţe esenţiale
între unitatea de sens a diferitelor categorii de texte,
se poate vorbi de echivalenţa în absolut a temelor
S.F. Astfel, individualitatea de gen a literaturii S.F.
poate fi dovedită prin descrierea câtorva teme de

referinţă:
1. Călătoria spaţială/interstelară
2. Extratereștrii
3. Roboţii
4. Inteligenţa artificială/Singularitatea
5. Sfârșitul lumii, catastrofa planetară, viaţa

după războiul nuclear/apocalipsă
6. Pământul gol, lumile ascunse
7. Universuri paralele/alternative
8. Călătoria în timp
9. S.F.‑ul de război/militar/militarist
10. Evoluţia societăţii, viitorul omenirii/uma‑

nităţii
11. Mutaţii/transformări ale organismului uman
12. Nemurirea/viaţa veșnică
13. Invazia
14. Mediul înconjurător/ingineria planetară
15. Religia

Călătoria spaţială/interstelară. Cea mai simplă
temă a literaturii S.F. este cea a călătoriei spaţiale.
Ea are un caracter eminamente anticipativ, expri‐
mând dorinţa arhetipală a omului de a se desprinde
de Pământ. În faza naivă a literaturii știinţifico‐fan‐
tastice, aproape toate călătoriile își îndreaptă atenţia
asupra Lunii. Ele încep odată cu „Istoria adevărată”
a lui Lucian din Samosata, care descrie peripeţiile
unei corăbii smulse de o furtună din apele Oceanului
de vest (dincolo de Coloanele lui Hercule) și împinsă
de vânt până în Lună, unde ajunge după șapte zile
și șapte nopţi de zbor. Prima călătorie interplanetară
concepută de un astronom este lucrarea lui Johannes
Kepler (1571—1630), „Somnium”, publicată postum,
în anul 1634. Ascensiunea lui Duracoto, fiul unei
vrăjitoare din Islanda, se produce în vis, cu ajutorul
unor spirite. Ele îl transportă pe Lună în mai puţin
de patru ore. Pentru a suporta șocul vitezei iniţiale,
călătorul trebuie anesteziat și așezat astfel încât
forţa de recul să fie uniform repartizată pe toată su‐
prafaţa corpului. Kepler anticipează și unele feno‐
mene de insuficienţă respiratorie, pe care spiritele
le combat aplicând pe nasul și pe gura călătorului
un burete umed. Celebre sunt și tentativele de zbor
ale lui Cyrano de Bergerac (1619 ‐ 1655), descrise
în „Histoire comique, par monsieur de Cyrano Berge‑
rac. Contenant les états et empires de la Lune” (1657)
și în „Fragment d’Histoire comique par monsieur de
Cyrano Bergerac, contenant les états et empires du
Soleil” (1662): roua din sticle, care se evaporă și este
atrasă de Soare, rachetele în trepte, măduva de bou
atrasă de Lună, magnetul aruncat în sus, care trage
după sine un mic vehicul de fier, sau mașina cu ico‐
saedru, construită de erou în celula unei închisori.

Categorii, genuri și teme majore 
ale literaturii știinţifico‑fantastice (VI)

UN ESEU de Nelu Stamate

(continuare din nr. 306)
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După cum se vede, cele mai multe din procedeele
de zbor ale lui Cyrano de Bergerac sunt comice, ase‐
mănătoare cu metodele baronului Münchhausen,
eroul lui Rudolf Erich Raspe (1737‐1794), care se
ridică în Lună cu ajutorul unui vrej de fasole tur‐
cească și se înapoiază pe o funie tăiată mereu de‐
asupra capului și înnodată dedesubt!

Cel care scoate călătoria interplanetară din do‐
meniul speculaţiei fanteziste sau ironice este Edgar
Allan Poe. Deși păstrează o rezervă ironică, în po‐
vestirea „Hans Pfaall” (1835), Poe descrie metodic
ascensiunea unui olandez spre Lună, cu ajutorul
unui balon confecţionat din pânză cauciucată, pu‐
nându‐și toate problemele tipice ale zborului inter‐
planetar: distanţa până la astrul vizat, viteza de de‐
plasare, dificultăţile provocate de altitudine, clișeul
contemplării globului terestru de Ia mare înălţime,
problema aprovizionării cu aer și cu alimente, pri‐
mejdia ciocnirii cu un meteorit.

Traseul acestei călătorii este parcurs și de Jules
Verne, în romanul „De la Pământ la Lună” (1865),
care trebuie considerat capodopera genului. În ciuda
schemei fixe și a nenumăratelor anticipaţii care,
odată cu trecerea timpului s‐au dovedit a fi simple
naivităţi știinţifice, vitalitatea literară a cărţii lui
Jules Verne rămâne nealterată. Ea se întemeiază pe
o tehnică perfectă a punerii în scenă, pe știinţa de a
crea tensiune și suspans, pe succesiunea rapidă a
elementelor de atmosferă și de mișcare: clubul pi‐
toresc al tunarilor (Gun Club), cuprinși de febra se‐
lenomaniei, disputele academice în jurul proiectului
de zbor, adversitatea dintre căpitanul Nicholl și pre‐
ședintele Barbicane, care are mereu ultimul cuvânt,
bursa finanţării experienţei, șantierul gigantic al Co‑
lumbiadului și efortul industrial fără precedent; în
fine, personajele, în frunte cu inimosul J.‑T. Maston,
secretarul permanent al Gun Clubului, care face pro‐
punerea de a se îndrepta axa Pământului cu ajutorul
unor mașini, sau care, atunci când află că proiectilul
lunar trebuie lansat dintr‐o zonă cuprinsă între pa‐
ralelele 0 și 28, cere să se declare război Mexicului,
neștiind că Statele Unite posedă teritorii situate în
această regiune.

În ceea ce privește S.F.‐ul „actual”, tema călătoriei
spaţiale apare preponderent la autorii „vremii de
aur” a S.F.‐ului. A.E. Van Vogt, în „Odiseea navei Space
Beagle” (1950), combină patru povestiri publicate
anterior în revista „Astounding Stories”. Romanul
descrie peripeţiile interstelare ale unei nave spaţiale
globulare imense, cu un echipaj de circa 1.000 de
bărbaţi castraţi chimic, navă a cărei misiune de lungă
durată este de a explora spaţiul intergalactic și care
întâlnește, în drumul său, mai multe civilizaţii și făp‐
turi extraterestre, majoritatea ostile. La bordul navei
spaţiale au loc, pe durata lungii ei călătorii, mai
multe revoluţii politice, dar și știinţifice. În 1974,
bulgarul Liuben Dilov reia tema călătoriei spaţiale
în romanul „Drumul lui Icar”, unde descrie o navă
spaţială de tip multi‑generaţie (călătoria spaţială
se întinde pe durata vieţii mai multor generaţii), și

enunţă cea de‐a patra lege a roboticii: „Un robot tre‑
buie să‑și stabilească identitatea ca robot, în toate
cazurile”.

Tema călătoriei spaţiale este întâlnită și la Stani‐
slaw Lem, în „Astronauţii” (1951). Romanul începe
cu descrierea căderii meteoritului din Tunguska și
a expediţiei lui Leonid Kulik. Este menţionată ipo‐
teza prăbușirii unei nave spaţiale. Apoi, direct în
anul 2003, proiecte planetare gigantice se desfă‐
șoară pe Pământ: irigarea Saharei, construcţia unei
hidrocentrale sub Strâmtoarea Gibraltar, topirea
gheţurilor arctice și antarctice cu ajutorul unor „sori”
artificiali. În timpul lucrărilor agricole din zona Tun‐
guska, un obiect straniu este găsit și ulterior identi‐
ficat drept o înregistrare extraterestră care conţine
detalii despre o navă extraterestră de pe Venus, pră‐
bușită în Tunguska. Înregistrarea se încheie cu un
mesaj de avertizare: „După două rotaţii Pământul
va fi iradiat. Când intensitatea radiaţiei va scădea la
jumătate, Marea Mișcare va începe”. Panicat, guver‐
nul global trimite cea mai nouă navă spaţială, Kos‑
mokrator, pe Venus, iar echipajul descoperă indicii
că planeta fusese locuită de o civilizaţie războinică,
ce plănuia să cucerească Pământul, dar între timp
dispăruse ea însăși în urma unui război civil nu‐
clear.

Tema călătoriei spaţiale s‐a estompat în literatura
S.F. recentă, călătoria propriu‐zisă fiind amintită
doar în treacăt. Ea a fost înlocuită de metode de
transport superluminice, găuri de vierme, pliuri spa‐
ţio‐temporale, teleportare etc. 

Extratereștrii. Altă temă predilectă a literaturii
știinţifico‐fantastice, extratereștrii au fost compa‐
nioni de nădejde ai S.F.‐ului încă de la începuturile
sale. Autori ca H.G. Wells, Olaf Stapledon sau Edgar
Rice Burroughs au scris cu toţii povestiri memora‐
bile despre întâlnirile cu extratereștri. Criticul literar
Gary Westfahl a rezumat acest aspect: „Extratereștrii
din S.F. pot fi clasificaţi după fiziologie, personalitate
și eventual după relaţiile lor cu omenirea”. Lucrări‐
le S.F.‐ului timpuriu au stipulat că extratereștrii ar
trebui să fie similari sau chiar identici cu oamenii,
cum e cazul marţienilor lui E.R. Burroughs („Marte”,
„Prinţesa de pe Marte”), cu variaţiuni în ce privește
culoarea pielii, mărimea și numărul de membre.
Scriitorii de mai târziu au realizat că asemenea ex‐
tratereștri umanoizi nu ar putea apărea printr‐o
evoluţie paralelă și de aceea fie au evitat să‐i înfăţi‐
șeze, fie au explicat prezenţa lor prin popularea uni‐
versului cu fiinţe similare de către o rasă străveche,
super‐evoluată. Noţiunea apare cu pregnanţă la Ur‐
sula K. Le Guin (ciclul romanelor „Hainish” ‑ „Mâna
stângă a întunericului”, „Deposedaţii”), dar capătă
răspândire la autorii ulteriori.

O a doua idee comună este că extratereștrii sea‐
mănă cu animalele (eventual cu cele pământene).
Dintre aceste tipuri de extratereștri îi putem aminti
pe insectoizii din „Infanteria Stelară” a lui Robert
A. Heinlein sau cei din „Jocul lui Ender” a lui Orson
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Scott Card, pe extratereștrii‑pisică din „The Wan‑
derer” a lui Fritz Leiber etc. 

Ceva mai ciudaţi sunt extratereștrii lui Stanley
G. Weinbaum din „Odiseea marţiană” (1934), niște
făpturi nici oameni, nici animale, ori speciile complet
diferite de extratereștri (printre care chiar și stele
inteligente) ale lui Olaf Stapledon din „Star Maker”.
Linia este continuată de Hal Clement, în „Cycle of
Fire” (1957).

Iar dacă înfăţișarea extratereștrilor nu le creează
niciun fel de complexe creatorilor lor (în romanul
„Solaris” al lui Stanislaw Lem avem de‐a face cu un...
ocean gânditor), atitudinea extratereștrilor faţă de
omenire este cea care îi diferenţiază definitiv. În
acest sens, avem: extratereștri buni, extratereștri
răi, extratereștri indiferenţi și extratereștri
„dumnezei”.

În ceea ce‐i privește pe „extratereștrii buni”,
lucrurile sunt simple: ei sunt de obicei niște vietăţi
drăgălașe și pufoase, numai bune pe post de animale
de companie. În rarele excepţii, noţiunea
de extraterestru „bun” se confundă cu cea
a „extraterestrului‐dumnezeu”, care acţio‐
nează în interesul omenirii și ne împiedică
să facem greșeli iremediabile.

Extratereștrii răi sunt cea mai bine
reprezentată categorie în literatura S.F. Că
au picioare, tentacule, membre de insectă
sau orice alt fel de apendice locomotorii,
că seamănă cu reptilele, cu insectele sau
cu niște maimuţe îndopate cu steroizi, că
sunt organici sau un melanj de robot și fi‐
inţă vie, ori făpturi încă și mai ciudate, di‐
versitatea extratereștrilor răi este aproape
infinită. La H.G. Wells, avem de‐a face cu
marţieni cu trei picioare, care distrug totul
în calea lor („Războiul lumilor”), la Robert A. Heinlein
găsim o întreagă menajerie de insectoizi („Infanteria
stelară”), la Ivan Efremov avem de‐a face cu cruci
veninoase, cilindri care electrocutează și păianjeni
care anihilează psihicul adversarilor („Nebuloasa
din Andromeda”, 1957). Tot Heinlein ne prezintă și
niște moluște respingătoare, care vor să cucerească
Pământul, dar sunt în cele din urmă răpuse de un
virus („The Puppet Masters”, 1951). Încă și mai ciu‐
daţi sunt extratereștrii din „Jocul șobolanului și al
dragonului” (1954), povestirea lui Cordwainer Smith
în care niște extratereștri misterioși, invizibili oa‐
menilor, atacă navele spaţiale și induc victimelor,
telepatic, o stare de nebunie instantanee și definitivă.
Pentru a lupta împotriva lor, oamenii folosesc pisici
telepate, ale căror reacţii sunt suficient de rapide
pentru a învinge „dragonii” ‐ extratereștrii pe care
pisicile îi percep ca pe niște șobolani. Tot din cate‐
goria „ciudăţeniilor” face parte și „Blight”, o entitate
străveche, super‐inteligentă și răuvoitoare, care are
ca scop expansiunea continuă și poate controla cu
ușurinţă electronica și chiar fiinţele vii (romanul
„Foc în adânc” de Vernor Vinge, publicat în 1992).

Extratereștrii indiferenţi sunt poate cea mai

ciudată categorie a fiinţelor de pe alte lumi prezente
în literatura S.F. Iar exemplul clasic al acestei cate‐
gorii îl regăsim în romanul fraţilor Arkadi și Boris
Strugaţki, „Picnic la marginea drumului” (1972). Ac‐
ţiunea începe la aproximativ zece ani după ce, într‐
o singură zi, ceva extraterestru (denumit de către
oamenii de știinţă tereștri „Vizitatorii”) a aterizat
în șase puncte diferite de pe Pământ (pe care oa‐
menii de știinţă le‐au numit „Zone de Vizitare” sau
„Zone”). Nicio fiinţă extraterestră (și niciun mijloc
tehnologic de călătorie) n‐a fost văzut vreodată, dar
oamenii care locuiau în acele zone au observat ex‐
plozii și zgomote puternice care au orbit o parte din
populaţie și au cauzat altor localnici un fel de ciumă.
Mai târziu, unele Zone au fost clasificate de către
cercetători în funcţie de efectele pe care „Vizita” le‐
a avut asupra populaţiei. Zonele vizitate au devenit
locuri extrem de periculoase pentru formele de viaţă
terestre, conţinând anomalii spaţiu‐timp și feno‐
mene aleatorii capabile să ucidă prin foc, trăsnet,

gravitaţie sau alte moduri bizare. Legile
cunoscute ale fizicii nu funcţionau normal
în Zone. Povestea se învârte în jurul lui
Redrick „Red” Schuhart, o Călăuză (cu‐
vântul inventat de autori este Stalker)
dură și cu experienţă, care a condus și a
supravieţuit în mai multe expediţii într‐o
Zonă, colectând obiecte valoroase (numite
„Swag”) pentru profit. În cele din urmă
Red este angajat ca laborant asistent la
Institutul Internaţional al Culturilor Ex‐
traterestre, aproape de marginea Zonei
din Canada. Red, împreună cu prietenul
său de la Institut, intră în mod legal în
Zonă pentru a recupera un anume arte‐
fact. Prietenul său este ucis din cauza ace‐

lui artefact, lucru care îl va împinge și mai tare în
alcoolism și depresie. Guta, iubita lui Red, este în‐
sărcinată și decide să păstreze copilul. Expediţiile
călăuzelor devin tot mai frecvente în Zone și provocă
numeroase mutaţii la copii. Guta dă naștere unei
fete frumoase, fericită și inteligentă. Iniţial o fată
normală, fericită, copilul devine tot mai izolat, în
timp ce evoluează într‐o creatură ciudată, care sea‐
mănă cu o maimuţă aurie, și care ţipă prin somn.

Red merge pentru ultima oară în Zonă după Glo‑
bul de Aur care să‐i îndeplinească dorinţa ca fata
lui să redevină normală. El are o hartă ca să ajungă
în siguranţă la Sferă, hartă dăruită de tatăl lui clonat
care se alătură expediţiei. După ce ajung la Glob, su‐
pravieţuind multor obstacole, tânărul se repede spre
Globul de Aur rugându‐se pentru „fericire la toată
lumea, libertate și nimeni să nu fie nemulţumit!”. Car‐
tea se termină fără ca cititorul să afle dacă Globul
de Aur a îndeplinit dorinţa sau l‐a ucis pe Red. În
acest caz, deși extratereștrii nu sunt prezenţi fizic
în carte, ei sunt cei care au alterat mersul obișnuit
al vieţii de pe Pământ fără să le pese dacă acest lucru
a fost sau periculos pentru oameni.

(va urma)
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După „Sonete”, editura Istros, Brăila, 2014, „So‐
nete sub acoperire”, editura Istros, Brăila, 2015, „101
sonete absurde”, editura Pim, Iași, 2018, „Sonete
crepusculare”, editura Pim, Iași, 2020, „veteranul în‐
tru sonet” Vasile Mandric (păstrând proporţiile tim‐
pului și spaţiului în termeni cuantici, un fel de Mihai
Codreanu al Brăilei!) revine în „lumea literară” cu
un fel de sonete ale pandemiei, sau, mai corect, și
ale pandemiei. Marca sa înregistrată, umorul… so‐
netist, în fel și chip, „cântă” despre hazul de necaz,
căderea în păcat, mai greu de îndeplinit, dez‐împli‐
nit: „Degeaba m‐am sculat de dimineaţă,/ Tot
așteptând ca Muza mea să vină,/ Să aibă poezii în
tolba plină,/ Cu ele ca să‐mi lumineze‐n viaţă!// Dar
n‐a venit. Am sufletul rugină/ Și inima mă doare,
hrăpăreaţă,/ Cu toate că de‐abia o ţin c‐o aţă,/ Mai‐
mai s‐o rupă de la rădăcină!// Cuvinte nu
mai am, nici de‐o prefaţă,/ Iar moartea‐
așteaptă undeva vecină,/ De‐unde aproape‐
un COVID m‐agaţă!// Nici testament n‐am
timp să fac la soaţă,/ Și voi primi din lumâ‐
nări lumină,/ Că Muza mea, de fapt, e un fel
de hoaţă!”

Sau, în „Molimă de import”: „La laptop
nu dau drumul, că‐i devreme,/ Nu vreau să
se trezească toată casa,/ La colţ de stradă‐
așteaptă Cea cu Coasa,/ Care‐l înlocuiește
pe Moș Ene!// Întâi și‐ntâi o face pe
sfioasa,/ Parc‐a ieșit din sacul cu blesteme,/
În loc ca să respire, corpul geme,/ Speranţa ţi‐a ple‐
cat la sănătoasa!// Din China ne‐a sosit o jucărie,/
Pe gratis, neplătindu‐le transportul,/ Făcută cu‐
nvăţaţi de meserie.// Și, uite‐așa aceasta ne ia ortul,/
Iar pacea lumii este‐o nebunie,/ Când moartea ne
sosește cu importul!” (p.19)

Meditaţie geo‐politică în același timp, Vasile Man‐
dric scrie, de fapt, printre altele, par exemple, despre
iubire și condiţia poetului: „Lupi nesătui” ‐ „Când
plânge Sonetul, inima mă doare,/ Iar sufletul stă
agăţat într‐un cui,/ Durerea nu pot să mi‐o plâng
nimănui,/ Parcă‐mi duc Soarta la spânzurătoare.//
Îmi caut Destinul, ce umblă hai‐hui/ Poemele cât le‐
am scris, să măsoare,/ Pletele‐s dalbe, cu vis și nin‐
soare/ Și dragostea‐i oarbă, dar unde‐i? Că nu‐i...//
O amintire‐mi rămâne datoare,/ Că liber mă lasă
sub cerul oricui/ Căci vrea să rămână nemuri‐
toare.// Poetul din mine devine tehui/ Își plimbă
Soarta, pe‐aceeași cărare/ Unde îl așteptă lupi ne‐
sătui!” (p.67). Sonetul „Figuri caduce”, de pe pagina

următoare, este o declaraţie de credinţă: „Scriu ca
chinezii doar cu mâna stângă,/ Iar dreapta este
dreaptă, să‐mi fac cruce,/ Să știe lumea toată, und‐
m‐oi duce,/ Că sunt creștin, dar o mai iau pe
lângă!...// Și cânt iubirea, pân‐la Cer să urce,/ De ce
s‐o las în urma mea să plângă,/ O pun la treabă,
vorbe dulci să strângă,/ Să nu‐mi mai lase limba să
ne‐ncurce.// Mai scriu o carte inima să frângă,/ E‐
un meteor, poetu‐așa străluce/ Și vrea să‐nfrângă
soarta cea nătângă.// Și alerg cu‐a mea terţină la
răscruce/ Aș vrea perfecţiunea s‐o atingă,/ Să nu
mai folosesc figuri caduce!”

Într‐adevăr, însetat de perfecţiune, poetul Vasile
Mandric este conștient că tot acest deziderat se
poate atinge, omenește, prin frumuseţe, iubire, ade‐
văr, partea finală a cărţii, un interviu acordat Cor‐

neliei Vîju, transformând volumul într‐o
carte complexă, izvor istoric, scriere me‐
morialistică, proză autobiografică, cu mâh‐
niri, dar și bucurii:

„…atât cât mă mai lasă gândurile să plon‐
jez, în nopţile cu insomnii, prin adâncurile
copilăriei când poezia era mai întâi o joacă,
apoi, mult mai târziu, profesiune de cre‐
dinţă. Primul pas către lumea mirifică a li‐
terelor a fost încă din timpul războiului. La
noi în casă a fost repartizat în cantonament
un ziarist de front rus. Seara pleca pe linia
frontului, a doua zi își scria reportajul, apoi

se odihnea ori citea presa de război. Într‐una din
zile a dat peste cărţile mele cu care trebuia să încep
anul școlar în toamna anului 1944. Acesta citea cu
glas tare abecedarul scris cu alfabetul latin:
C...a...p...r...a… c...u... t...r...e...i... i...e...z...i. Nu mi‐a rupt
cartea cu toate că, pe copertă, erau fotografiaţi sol‐
daţi români pe tancuri, strivind soldaţi sovietici cu
cap de porc.” (pp.110‐111) „…când am învăţat alfa‐
betul, alegeam cuvinte pe care le împerecheam în
rime. Poezia mi‐a mângâiat sufletul mult mai de‐
vreme, când recitam sau cântam Alouette ori Lili
Marlene. Atunci când m‐am îndrăgostit pentru
prima dată, în ciclul doi, am devenit prizonierul iu‐
birii pentru toată viaţa. (...) Primele încercări au fost
la cele două gazete de perete ale clasei a V‐a în limba
română și rusă, articole pe care le schimbam săptă‐
mânal. Așa am ajuns șef al Cenaclului literar pe
școală sub îndrumarea doamnei profesoare Natalia
Doboș care ne preda și elemente de teorie literară.
După absolvire, m‐am înscris la Școala Profesională

Un îmblânzitor al sonetelor, dar și al istoriei (personale)
Vasile Mandric, Căderea între silabe, (Ed. InfoEST, Siliștea‑Brăila, 2021)
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Siderurgică nr. 3 Roman, o școală de meserii, unde
se făceau doar două ore de limbă română consecutiv
pe săptămână. Aici am scris numai în timpul orelor
Decasonetul, o sută de sonete cu versul de zece si‐
labe, un fel de replică pe care i‐aș fi dat‐o lui Petrarca,
Laura fiind profesoara mea de limbă română, dom‐
nișoara Putină ‐ o făptură de o rară frumuseţe. Cred
că dumneaei mă bănuia demult, căci într‐o bună zi,
mi‐a luat caietul din bancă, citind o parte, răsfoind
din când în când paginile, apoi a dat liber la cursanţi
în pauză, reţinându‐mă pe mine. În loc să mă certe,
m‐a întrebat ce caut eu în școala aceea?!” Destăi‐
nuirile din interviu cuprind și amintirile din viaţa
literară, episoadele cu prietenia lui Vasile Mandric
cu Nicolae Labiș fiind antologice: „Din 1955 am lu‐
crat în cadrul regionalei C.F.R. Iași, secţia L (director
ing. Guliwati, un evreu polonez care nici nu cunoștea
bine limba română). Eu, având ordin de serviciu pe
toată regionala, participam la intervenţii în limitele
acesteia (...) Așa l‐am întâlnit pe Platon Pardău la
Dorna; taică‐su, nea Fane, îmi era prieten... pe Ion
Puha, pe Dumitru Mazilu, fratele lui Ionel Mazilu,
care era șef sector la Câmpulung‐est și pe Nicolae
Labiș cu care m‐am împrietenit, deoarece îi cunoș‐
team realizările din presa literară. El juca ţintar ca
să‐și omoare timpul, cât făcea trenul dintre Dolhasca
și Fălticeni, iar eu l‐am învăţat truca‐truca și ghiul‐
bahar. Avea o figură tristă, iar cearcănele‐i deveneau
mai proeminente când îi aminteam de osia roșie
blestemată care trecea prin inima lui, una din figurile
de stil folosite în poeziile lui proletcultiste.

M‐a rugat să‐i arăt biletul meu de călătorie și i‐
am arătat ordinul de serviciu care nu se viza la ur‐
care în tren, decât o delegaţie însoţitoare (ordin de
deplasare), în baza căreia eram pontat și mi se plătea
și o diurnă, iar el mi‐a arătat o foaie de drum de la
Institutul de literatură Mihai Eminescu. I‐am zis că
am înţeles cine‐i plătea drumul, dar noi aveam stă‐
pâni diferiţi. Eu puteam să scriu tot ce‐mi trecea
prin gând despre dragoste… (...) Ne‐am cumpărat
amândoi două costume la fel de la un depozit uriaș
din Fălticeni deservit de niște vânzători evrei cu‐
noscuţi de el.

În 10 decembrie 1956 s‐a transmis la radio acci‐
dentul blestemat, eu fiind la staţia C.F.R. Floreni pe
care urma să o dau în primire... Mă‐nchideam în bi‐
rou și plângeam zile întregi... Așa mi‐am pierdut un
prieten! Mă gândeam că nu trebuia să‐i fi spus vorba
aceea cu osia! Poate nu mai avea loc nenorocirea și
nu știu de ce mă simt și acum vinovat!” (pp.113‐
115)

Înspre finalul interviului, venind vorba despre
Timp și temeri, înţelegem mai bine Omul din spatele
literaturii, dar și cum omul reușește să învingă par‐

tea negativă a Realităţii: „Timpul nu mi‐a fost prie‐
ten! Din cauza lui am pierdut toate trenurile posi‐
bile!” (p.133) Și, la pagina 132: „Desigur, toată viaţa
m‐am temut de ceva. M‐am temut de bombe care
treceau pe deasupra capului, de cartușe care‐mi tre‐
ceau pe la urechi, de cutremurul pe care l‐am apucat
în 1940. Și azi port în mine câteva schije, două în
mâna dreaptă și una în picior, de la un brand explo‐
dat în faţa casei în aprilie 1944. Mi‐a fost frică de
scarlatina pe care am avut‐o, de tifos exantematic
reumatic, căpătat în școala profesională, diabet,
boala lui Calache și cancerul pe care îl am și azi. Dar,
cea mai nenorocită frică este frica scrisului. Frica
de care nu scapi până nu‐ţi dai foc manuscriselor.”

Evident este vorba de o mini‐piromanie care tre‐
buie înţeleasă tot cu simţul umorului la care Vasile
Mandric excelează; din trenul pe care, totuși, l‐a
prins, cel al literaturii, tren pornit spre locul, spaţiul,
timpul consacrării, poate duce dorul scrierii pen‐
tru… acasă, „acasă” fiind totuși această viaţă, înainte
de Marea Vacanţă: „Sonetul de acasă ‐ Deschide‐te
aici, carte frumoasă!.../ Cum se dezbracă pentru pat
iubita.../ Atunci când este cea mai Dolce vita/ Și al‐
tceva nimic nu știu, nu‐mi pasă!// Să fac, cum mă
îndeamnă conduita,/ Vreau gingaș să te‐ating, ca
pe‐o mireasă,/ Pe foi să te dezmierd din ochi, mă
lasă,/ Așa cum mângâie‐un iubit ‐ iubita!// Mai dă
și peste mine o angoasă,/ Pesemne că așa mi‐a fost
ursita/ Să fac din poezie o crăiasă.// Eu știu că Muza
mea este de rasă/ Căci toată ziua versuri îmi recită./
Când stă Sonetul meu mai mult pe‐acasă!” (p.90)

Și, cu siguranţă, nu este vorba de nicio „Cădere
între silabe” (din tren), conform titlului de carte și
conform primului sonet: „Mai trece Liniștea în patru
labe/ Și‐n umbra ei secundele pătrund,/ Mi‐a fost
mai greu în suflet s‐o ascund,/ De‐aceea am lăsat‐
o‐ntre silabe.// Chiar dacă‐ntreabă cineva îi răs‐
pund,/ Că ciorba asta de cuvinte slabe,/ O fi gus‐
toasă‐n limbile arabe/ Și vreau ca în uitare să
le‐afund.// Dar Liniștea m‐a păcălit întruna,/ Căci
zgomotul Tăcerii‐i infernal/ Și‐n suflet face valuri
ca furtuna!// Pătrunde noaptea‐n creier c‐un pum‐
nal,/ Tocmai atunci când iese seara Luna/ Și‐nfige‐
n suflet fierul criminal!” (p.7)

Cum spune un personaj al lui Ian McGuire din
„Apele Nordului”, „e posibil ca liniștea să fie varianta
mai nobilă” (traducere aproximativă), Paul Ricoeur,
dacă ar fi fost romancier, poate l‐ar fi ales pe Vasile
Mandric ca personaj ( a scris, printre altele, „La Mé‐
moire, l'histoire, l'oubli”), urmărit toată viaţa de re‐
gretul unor cuvinte adresate cuiva drag. Dar, desigur,
căile Poeziei sunt misterioase, Vasile Mandric mai
are multe surprize literare pregătite.

H.Secară‑Halil
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TINERI POEțI

Filip Palaghia
(București)

TINERE SPERANțE

Otilia Rojniţă
(elevă, Bacău)

Constanta călătoriilor

Lungi călătorii, bilete, 

săli prelungi de așteptare, 

cărţi de drum, femei cochete 

și parfumul de visare.

Picăturile de ploaie, 

mici fărâme desuete, 

dorul aspru de tramvaie... 

și femeile cochete.

Menuete, gări discrete, 

cu miros de anotimp 

și prin ele, din răstimp, 

sprijinite de perete 

Ghici ! Femeile cochete ?

Nedumerit

Când ne strângem laolaltă 

am o gingașie‐aparte : parcă 

aș mai scrie‐o carte, așezat 

pe‐o ușă spartă.

Parc‐aș sta, precum Păcală, 

cu o ușă de‐a spinării, până 

când se‐arată zorii, cei cu 

gustul de sineală.

Și apoi, demersu‐i logic, aș 

bolborosi : Păpușă, spune‐mi 

tu, etimologic, daca‐aș da și‐

un cap în ușă... s‐ar numi că 

sunt căpușă ? 

schiţă 8

cu oja mâncată 
de viespi flămânde 
de foc și de apă 
înţelepciunea deșarte se arată 
se sărută indiciile noastre supărate 
că tu pleci în cântece triste 
și eu ard cu stelele dimineaţa 
cu gust amar și motiv murdar 
știi când șoarecii nu‐s acasă 
pisicile joacă pe masă 
ce să‐i faci

dl. ajutorescu

tu ești o chitară dezacordată
iar eu o scriitoare de tristeţuri ieftine
tu cânţi amar
eu scriu murdar
ai vrea să mă iubești
iar eu aș vrea să‐ţi rescriu inima
tu ești bun de aruncat
eu (bolnă)vicioasă
tu plecat
eu singura

schiţă 13

n‐am citit biblia
dar am rescris‐o cu mare ușurinţă 
am scuipat venin pe foi 
iar restul a venit de la sine 
vierme elegant 
mă petrec în noroaie scumpe
am construit un spital pentru scriitori 
unde vii ca să te descompui în cuvinte 
corb bătrân
îţi fur pâinea de la gură și te vindec
mi‐am desfigurat busola 
ca să‐mi motivez nevroza 
lup neatent
îmi confund semenii cu prada



1
Dramaturgia lui M. Eminescu este înrudită tema‐

tic, ca tipologie și concepţie, dar într‐o viziune pro‐
prie, cu lucrări similare din beletristica naţională și
universală.

Contemporan cu B. P. Hasdeu și V. Alecsandri, au‐
torii unor creaţii teatrale mature ale dramaturgiei
naţionale, M. Eminescu, înflăcărat de idealuri reto‐
rice abstracte însușite în periplurile sale ca student
al centrelor universitare vieneze și berlineze, se în‐
cadrează cu scrierile sale de gen în structura curen‐
tului romantic – erou excepţional în situaţii aseme‐
nea –, axat pe tematica patriotică a independenţei
naţionale, cu subiecte autohtone ori motive mitice
și antice, într‐o complicată simbolistică asimilată în
tribulaţiile sale pe lângă trupele de teatru din care
a făcut parte, precum și printr‐o instruire conștientă
instrumentată de traducerea tratatului lui Enric
Theodor Rötscher (Die Kunst der dramatischen Dar‑
stellung/ Arta reprezentării dramatice, Leipzig, 18,
4). Scrierile sale de gen, încărcate de reflexivitate și
patetism, urmăresc să redea într‐o vastă frescă is‐
torică destinul românităţii, îngemănând necesitatea
istorică de reformare a spiritualităţii naţionale și
înclinaţia sentimentală spre puritate, idei care l‐au
urmărit și devorat. Eroii lui, subliniem, sunt titani,
inviolabili prin titanismul ideilor pe care le repre‐
zintă, încrederea în sine fiind încrederea în neam și
în binele acestuia. Teatralitatea dialogurilor sfârșește
în tirade și nu în acţiuni dramatice antitetice prin
căutarea Absolutului în demnitatea Omului, verosi‐
militatea este la nivelul ideilor și nu a faptelor; con‐
flictele sunt în plan spiritual, chiar dacă unele scene
de viaţă sunt tragice.

Dramaturgia lui patetică este realizată cu mijloa‐
cele poetului, însă prefigurată a fi teatralizată cu in‐
strumentele specifice tehnici scenice dată fiind ape‐
tenţa sa pentru lumea teatrului încă din copilărie.

Mult mai ignorate, chiar de poet, au fost făcute
cunoscute publicului fragmentar și fugitiv, analizate
doar în ideaţia poetului (G. Călinescu, 1935), scrie‐
rile sale de gen dramatic au văzut parţial lumina ti‐
parului după 1979, la mai puţin cu un deceniu de la
îndeplinirea unui secol de la trecerea sa în nefiinţă,
și, integral, în anul 1988, la mai puţin de un an de la
același moment.

2
La dramaturgii clasici români consacraţi – B. P.

Hasdeu, V. Alecsandri, Al. Davilla, B. Șt. Delavrancea
–, actul istoric este încorporat și dezvoltat în textul
operei dramatice. La M. Eminescu, actul istoric este
proiectat într‐un context al operei dramatice.

Opera dramatică originală eminesciană are ur‐
mătoarea structură: drame istorice – Decebal, Pacea
pământului vine s‑o ceară, Bogdan Dragoș, Gruie Sân‑
ger, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Tânăr, Petru Rareș,
Cel din urmă Mușatin, Alexandru Lăpușneanu, Mira,
Andrei, Povestea; comedii – Minte și inimă, Elvira în
desperarea amorului, Convorbiri literare: Romancero
español (scrise în versuri), Gogu tatii, Judeţul împă‑
ratului, Judeţul lui Vodă (în proză). La dodecamero‐
nul dramelor istorice, consacrat sub acest titlu ge‐
neric de G. Călinescu, au mai fost adăugate alte trei
încercări dramatice: Călugărul și Chipul, Regina și
Cavalerul, Amor pierdut – viaţă pierdută. Primele
două din seria dodecameronului – Decebal și Pacea
pământului vine s‑o ceară – sunt cu subiecte gemene,
inspirate din perioada războaielor romano‐dacice
(101‐106 d.Hr.).

Astfel creaţia dramatică eminesciană originală
(la care se anexează traducerile din lucrările dra‐
matice de Carmen Sylva, Fr. Von Bodenstedt, Guilom
Jerwitz, Karl Saar, Goethe și Shakespeare, precum și
un număr de cinci transcrieri de teatru), cu aspect
caleidoscopic de dramă patetică și comedie, are su‐
biecte unitare în fabulaţii coerente și cu personaje
ce reprezintă pasiuni și nu fiinţe care se înfruntă în
numele unor idei, stări, situaţii. „Într‐adevăr, Emi‐
nescu a inventat la noi drama care nu e în fapte și
întâmplări, ci în ce omul gândește și simte, prins
cum este în durerea lumii, confruntat cu sine și cu
alţii într‐o pierzanie care e a tuturor.” (Petru Creţia,
1988, p. XXI).

Sistemul conceptual al acestor rodiri dramatice
este triadic: geneza neamului – Decebal, geneza sta‐
tului – Bogdan‑Dragoș și sfârșitul unei încrengături
ereditare conducătoare – Alexandru Lăpușneanu; ce‐
lelalte opuri sunt complementare acestor lucrări
dramatice, singurele închegate ca formă literară, faţă
de celelalte rămase la limita de însăilări.

3
Poemul dramatic Decebal constituie subiectul de

meditaţie a poetului la actul istoric al confluenţei
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dintre moartea unei naţii/ civilizaţii și nașterea al‐
teia din proprie cenușă, momentul Phöenix al ne‐
amului românesc, dacă l‐am putea numi așa. Este o
stare paroxistică analizată cu fineţe psihologică, lip‐
sită însă de mișcare scenică, cu prezentarea aspira‐
ţiei stoice spre perfecţionarea morală a omului, se‐
ninătatea înţeleptului, într‐un stil de mare concizie,
spontaneitate și bogăţie lingvistică. Este urmărit, în
prim plan, Decebal și, într‐un altul mai îndepărtat,
Traian, destinul de excepţie al personajelor, ancorate
în situaţii politice deosebite.

Poemul nu reconstituie mediile, tragismul tramei,
ci valorile sociale, politice și morale ale momentului
istoric, virtuţile și prejudecăţile unui timp abscons,
răspândirea nelimitată a sufletului în nemărginirea
cosmică, într‐o armonie a contrastelor, ca o întru‐
pare modernă a mitului prometeic înălţat prin su‐
ferinţă și iubire deasupra forţelor răului.

Dar destinul operei dramatice eminesciene a fost
vitreg, așa cum a fost și viaţa autorului ei. Destinată
să‐și servească contemporanii, opera sa dramatică
a rămas posterităţii sub formă de inventar de ge‐
niu.

Din ciclul literaturii de inspiraţie dacică (Decebal

– epopee, Decebal – dramă, Dochia – episodul erotic
Traian‑Dochia, Crucea‑n Dacia sau Joe și Crist, Ovidiu
în Dacia, au căpătat contur în sine doar Rugăciunea
unui dac, publicată la 1 septembrie 1879, și două
sonete – Cum oceanu‑ntărâtat și Adânca mare –, apă‐
rute postum decupate/ încorporate în Decebal (v.
4‐478 și v. 490‐502).

Nici creaţia dramatică a lui Lucius Anaeus Seneca
(c. 4 î.Hr.‐5 d.Hr.) nu a văzut vreodată luminile ram‐
pei. Invocarea cazului marelui poet și filosof latin
constituie o explicaţie și nu o scuză: la ambii autori,
discrepanţa dintre ideal și realizarea scenică nu le‐
a anulat valoarea literară a operei, dimpotrivă, a
adâncit‐o, însă nu în scopul pentru care a fost creată,
ci întru meditaţie a vieţii. „Eminescu e străbătut pro‐
fund de sentimentul destinului implacabil, înţeles
nu ca o forţă oarbă, ci ca o acţiune eternă a eroilor.”
(G. Călinescu, 1968, p. 157).

Dacă M. Eminescu nu s‐a realizat ca autor de
piese de teatru, în schimb, are contribuţii respecta‐
bile ca autor de cronici teatrale (M. Eminescu, 1972).

Dincolo de aceste adevăruri, intrăm într‐un neant
al proiectărilor pe fundal obscur.

Mircea Coloșenco 

Vârstele Poetului în fotografii
19 ani 28‑30 34‑35 37‑38
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O CARTE NECESARĂ

Un Pod de Aur (și de Frumuseţe sacră) către mireni…

După cum a precizat Părintele Eugen Drăgoi la o
recentă prezentare a cărţii (în cadrul Salonului lite‐
rar cultural al Universităţii Danubius), din multe
punct de vedere, în această carte (rod a mai bine de
15 ani de muncă), Părintele Lucian Vasile Petroaia
este un deschizător de drumuri, un ridicător de pod
al Buneicuviinţe, după cum am adăuga noi! Ţinând
cont și de versetul ales ca moto al întregii cărţii, din
Psalmul 25: „Doamne, iubit‐am bunăcuviinţa Casei
Tale și locul sălășluirii slavei Tale!”

Și a mai iubit părintele, și mai iubește, oamenii
în sine, ca fii ai Domnului, în complexitatea existenţei
și a vieţii fiecăruia, de la începuturi până atunci unde
misterul ia în stăpânire sufletul omului, cu atenţie,
tact, compasiune, empatie, mai ales când sunt mo‐
mente foarte greu de înţeles și de acceptat de către
prea puţin puternica fiinţa umană: „un accent de‐
osebit a fost pus pe problema înmormântării prun‐
cilor nebotezaţi.” (pp.43‐73)

Slujitor, dar mai ales prieten‐iubitor al Cuvântului,
părintele nu putea să nu fie atent la subtilităţi și
„parfumuri” ale Limbajului („graiului moldovenesc”,
se specifică la p.31): „În Molitfelnicul Sfântului Mi‐
tropolit Dosoftei (nota A.G.S.: de la 1681), întrebarea
«Te‐ai unit cu Hristos?» are un parfum unic:
«Înceteșcite lui Hristos?», care s‐ar «traduce» cu «Ai
intrat în ceata lui Hristos?». La această întrebare,
«finul sau nănașul» răspunde «Înceteskumă», adică
«Am intrat în ceata Lui!»

Pentru „frumuseţea limbii române a epocii” se
mai dau citate consistente, printre care „un minunat
cuvânt de învăţătură «kătră nașul» (pp.28‐29),
„Frumuseţea” Noimei (noimelor, „legilor”, dacă vreţi,
plecând și de la titlul cărţii, care ar fi după formula
„Lex orandi lex credendi”, literaturizând quasi‐liber
rezultând o „lege a vieţii ca o rugăciune”, deoarece
viaţa de rugăciune, viaţa‐rugăciune, viaţa frumoasă
ca o rugăciune ar coincide cu „datul credinţei”, adică,
altfel spus, dogma cu practica ar fi în strânsă legătură
una cu alta, dacă omul s‐ar strădui să înţeleagă
trăind acestea, dincolo de „limitele raţiunii” (se ob‐
servă acestea la p.229), „rânduiala de rugăciune”,
deoarece „legea rugăciunii” ar suna, poate, cam dur,
cam laic, rânduiala aceasta fiind (și ea) un „pod de
aur” dăruit oamenilor pentru „ a trece”) fiind una
dintre ţintele cărţii, reliefându‐se această
„frumuseţe” a apropierii dintre Dumnezeu și om cu
orice prilej, filo‐calic, cum altfel?, pentru orice om
cu „mintentreagă”:

„Una dintre cele mai frumoase forme de pregătire
pentru nuntă se regăsește într‐o ediţie basarabeană
a Molitfelnicului, cu o rânduială așezată între Lo‐
godnă și Cununie, oarecum similară celeia care se
face pentru cel ce se oferă a fi tuns în monahism,
adresată ambilor miri. Am extras partea esenţială,
pe care o redau aici:

«[...] face preotul cuvânt de învăţătură spuindule
lor ce este Taina Kununiei; Și kum au ei să petreacă
întru împreunare ku plăcerea lui Dumnezeu și ku
cinste. Și după sfârșitul kuvântului, întreabă preotul
pre mire, zikând: Oare ai (kutarele) voie bună și ne
silită și gând tare, ka săţi ei ţie soţie, pre aceasta
(kutarea) pre karea aici înaintea ta o vezi;

Și răspunde mirele zikând: Am, cinstite părinte.
Preotul iarăși: Nu te‐ai făgăduit altei mirese;
Mirele: Nu m‐am făgăduit cinstite părinte.
Și îndată preotul kăutând spre mireasă o întreabă

pre dânsa zikând:
Oare ai voie bună și ne silită și gând tare, ka să‐ţi

ei ţie bărbat pre acesta, (kutarele) pre kare aici în‐
aintea ta îl vezi:

Și răspunde mireasa zikând: Am, cinstite părinte.
Preotul iarăși: Nu te‐ai făgăduit altui bărbat;
Și răspunde mireasa: Nu m‐am făgăduit cinstite

părinte.
Și aici diakonul zice: Blagoslovește Stăpâne.
Preotul: Blagoslovită este Împărăţia [...]»” (p.113)
Și pentru că am apucat‐o pe această cale îngustă

a Frumuseţii… Aurului care nu este aurul prea pă‐
mântesc, al profanilor, iată și introducerea la capi‐
tolul dedicat „Slujbei Sfântului Maslu ‐ o analiză teo‐
logică‐liturgică”, „motivaţia unui studiu necesar ‐
succintă incursiune în teologia Tainei” (observându‐
se că „în afară de capitolele sistematice dedicate
acestei Taine, de către marii noștri profesori de teo‐
logie, în manuale de Dogmatică, Misiologie, Liturgică
etc. și de alte câteva abordări, destul de puţine pentru
o temă aât de importantă și interesantă, în teologia
românească nu există un studiu sistematic ‐ iată de
ce s‐a afirmat mai sus, printre altele, că părintele
L.Petroaia este un deschizător de drumuri! ‐, care să
facă o analiză a acestei Taine, în chip particular asu‐
pra slujbei propriu zise a Sfântului Maslu.”, pp.137‐
138):

„În spiritualitatea ortodoxă, misteriologia ocupă
un loc distinct, întrucât creștinii sunt foarte intere ‐
saţi de mijloacele pe care Mântuitorul Hristos le
pune la îndemână, în Biserica Sa, pentru ca toţi cău‐

Pr. Lucian Vasile Petroaia, Lex orandi. Studii de teologie liturgică,
Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2021
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tătorii de El să dobândească sfinţire și mântuire.
Sfintele Taine ne unesc cu Hristos și pe toţi întreo‐
laltă, încorporându‐ne în Biserică. Această lucrare,
atât de discretă (nevăzută), dar atât de reală, prin
har readuce persoana umană la condiţia sa iniţială,
curată și deplină. În chip special, Taina Sfântului Ma‐
slu urmărește să redea omului frumuseţea sufle‐
tească și trupească de dinainte de păcat, când firea
umană nu cunoștea niciun neajuns: nici suferinţa,
nici boala, nici moartea.” (p.137)

„Frumuseţe” care poate fi „citită” prin „nesfârșită
iubire de oameni”, din care „Dumnezeu Tatăl a trimis
pe Fiul Său în lume, Frumuseţe care poate fi recep‐
tată și ca lupta sau sarcina care trebuie dusă la capăt:
atât din partea preotului care, „la Sfântul Maslu” tre‐
buie să fie un altfel de samarinean milostiv, pentru
creștinul cu sănătatea tâlhărită de boală și cu su‐
fletul abia viu din pricina păcatelor, preotul trebuind
să dea speranţă și elan (conform Mitropolitului dr.
Antonie Plămădeală, în „Preotul în Biserică, în lume,
acasă”, 1996, citat la p.144), „doar în acest fel el pu‐
tând să realizeze și să aducă, în slujirea sa, lucrarea
Domnului, de care omul aflat în suferinţă are atâta
nevoie.”, cât și din partea credinciosului „simplu”,
care trebuie să primească Taina, pentru ca, mai apoi,
„dacă se ridică din boală, să slujească necontenit lui
Hristos, să nu mai caute obsesiv spre cele materiale
și, ieșind din moartea vieţii de până atunci, să năzu‐
iască spre viaţa veșnică.”

Aproape profanic, putem exclama: ce poate fi mai
frumos, mai emoţionant (trebuie legată frumuseţea
de emoţie, adică de simţire, de „nesfârșita iubire de
oameni”!) decât (și „în Taina Sfântului Maslu”!) să
„Îl vedem pe Domnul Hristos făcând minuni și vin‐
decări, în mod direct (în pericopelel evanghelice,
care se citesc, potrivit tradiţiei liturgice, așezând pe
creștetul bolnavului epitrahilul), așa cum L‐au per‐
ceput și I‐au urmat Apostolii această lucrare (în pe‐
ricopele apostolice) și în mod actualizat (prin însăși
structura, rânduiala și lucrarea Tainei).” (p.147)
Dintr‐un anumit punct de vedere, noi, cei păcătoși,
putem exclama și că este frumoasă iertarea Păcate‐
lor, invocând „puterea lui Dumnezeu, Care iartă pă‐
catele” și străduindu‐ne să ne schimbăm stilul de
viaţă. (...)

Capitolul dedicat clopotelor ne aduce aminte de
capodopera lui Andrei Tarkovski, mare cineast
creștin ortodox, „Andrei Rubliov”, convingându‐ne
că o carte mare, și la propriu și la figurat, este în
sine un clopot sui generis, care este pentru cei care
au urechi de auzit.  De la clopoţei (agăţaţi sau nu de
toiag, simbolizând „glasul îngerilor păzitori”) la clo‐
pote de mari dimensiuni, de la vise cu îngeri care
fac din clopoţeii de câmp instrumente muzicale,
adică de la episcopul Paulin de Nola, până la patronul

clopotarilor Sanctus Fortchernus, de la Carol cel
Mare până la la împăratul bizantin Mihail al III‐lea,
via dogele Ursus Întâiul al Veneţiei, de la clopote în
formă de tub, clopote în formă patru‐unghiulară
până la cele de bronz deja consacrate, trecând prin
diverse tehnici de turnare, cu atenţie la Poezia lumii
(avem un cântec despre clopot de Schiller tradus de
I.Cassian‐Mătăsaru, tatăl Ninei Cassian, pp.398‐399),
părintele poate concluziona: „Metalurgia clopotului
depășește deci simplul nivel tehnic și sfera estetică
a artei turnătoriei și comportă aspecte de mare ra‐
finament, multe considerate secrete ale atelierelor
de turnătorie, care asigură sonoritatea solicitată de
beneficiar, în multe cazuri unică.” (p.401 ‐ nu întâm‐
plător în spaţiul slav clopotelor li se dau nume, fiind
practic „botezate”!) (...) Cu savoare de prozator, de
Vodolazkin neaoș (sau, dacă vreţi, de Sadoveanu,
amintit și el, p.407, nu întâmplător părintele profe‐
sor Petroaia venind din susul Siretului, după cum s‐
a amintit la amintita lansare, către gurile de vărsare
ale acestuia în Dunăre!), sunt amintite episoade cu
clopote… personificate, condamnate, pedepsite,
transformate în tunuri sau viceversa, aruncate în ia‐
zuri; bref, se subliniază că prin sunetele sale clopotul
este, într‐un fel, Glasul lui Dumnezeu, având „întrei‐
tul rol, de ponderator al stihiilor cerești, de mijlocitor
al rugăciunilor creștinilor spre Domnul și de inter‐
pret fonic al voii divine spre oameni”! (p.412)

„Lex orandi” confirmă, pentru necunoscători,
Renașterea spirituală de la Dunărea de Jos, după
momentele grele ale traversării deșertului ciumei
roșii…

Hadrian G.Secară
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Un roman al condiţiei umane
Cunoscuta scriitoare dobrogeană, afirmată sâr‐

guincios în anii din urmă, Elena Netcu, este din nou
prezentă în librării cu un nou și tulburător roman
care pledează pentru întoarcerea la natură: Omul
pădurilor (Editura Ex Ponto, Constanţa, 2021). De
obicei, autoarea lucrează sistematic atunci când își
clasifică romanele după cum urmează: Umbrele din
Valea Rece (fantastic), Povestea unui legionar (is‐
toric), Legenda Emirului Nogai (mitologic), Exilaţii
(social).

Structura romanului amintește de demonstrarea
unei teoreme matematice. Încă din primul capitol
cititorul face cunoștinţă cu protagonistul care se află
spre crepusculul existenţei sale, rebelul și inadap‐
tabilul Wolf, retras într‐o prisacă de la marginea
orășelului Izvodeni (probabil un nume sub care se
ascunde Isaccea, așa cum se va întâmpla și cu alte
toponime din carte). Capitolele care urmează sunt
tot atâtea incursiuni (analepse) în biografia, demnă
de  un adevărat picarro, a personajului care își aș‐
teaptă, deloc mulţumit de perindarea sa prin viaţă,
prisăcarul temut și invidiat de vecinii, tot mai puţini
și ei, pentru gospodăria somptuoasă și pentru chib‐
zuinţa sa în îngrijirea stupinei, a viei și a livezii de‐a
dreptul edenice în zilele cât teii din pădurea apro‐
piată sunt în floare. Romanul aici în discuţie este o
meditaţie despre bătrâneţe și singurătate, despre
iubire și căutarea ei, aspecte inerente, la urma urmei,
ale condiţiei umane. Realismul cu care Wolf se con‐
fesează unui vecin este unul destul de tăios: „Nu
prea mai am putere și nici curaj! Noroc cu stupii,
dar și aici muncă, uneori în zadar, cam ce dai pe
mere, iei pe pere, cam așa, s‐au dus vremurile de al‐
tădată, aveam și drag de stupi, de familie, de toate,
Gogule! Răsturnam munţi! Mai pot acum, ce zici?
Am o lehamite în mine și numai hohotesc în sufletul
meu, dar nu vreau să mă știe lumea, Gogule, că‐i rea
de când mă știu. M‐am cam luptat cu morile de vânt,
în loc să‐mi văd de‐ale mele, cu puţinul meu. Să tac
și să închid ochii la tot ce vedeam în jurul meu. Dar
n‐am tăcut, am fost mereu rebel, prietene, numai
belele am avut!” (p.11).

Personajul central al cărţii demască, în spoveda‐
niile sale, tarele unei societăţi rău întocmite, pumnii
cititorului strângându‐se de revoltă și de neputinţă
de a schimba această lume în care se comit atâtea
abuzuri și nedreptăţi pentru că e la cheremul libe‐
rului arbitru și al bunului plac al celor cocoţaţi pe
diverse trepte ale ierarhiei puterii ce se consideră
imuabilă și veșnică. Astfel, fiul lui, inginer silvic, face

un atac de cord și moare pentru că un imbecil din
minister îi dă ordin să dosească un mistreţ împușcat
la o partidă oficială de vânătoare doar pentru că
acest mahăr îl voia moca pentru el. De inimă rea, la
șase luni de la pierderea fiului, i se stinge și soţia,
Ica, femeia providenţială a vieţii sale altminteri po‐
pulată de femei de tot soiul mai ceva decât a unui
Casanova stârnitor de scandaluri pe care ea i le ierta
de fiecare dată. Povestea de iubire dintre omul pă‐
durilor și soţia lui e una exemplară și ea ne poartă
cu gândul la romanul Ce mult te‑am iubit al lui Za‐
haria Stancu. Dragostea lor a debutat cu un coup de
foudre chiar în curtea unităţii militare  în care Wolf
se pregătea pentru o carieră de ofiţer activ și unde
bunica fetei avea un chioșc de dulciuri. Acele clipe
sunt evocate de bărbatul văduv cu patos și duioșie
nestinsă: „Era liniștea, soarele meu, după furtuna și
ploaia din mine care uneori făceau ravagii, căci eram
mereu un rebel și intram repede în conflict. Aveam
nevoie de ea ca de aer” (p.31). Tatăl vitreg al Icăi în‐
cepuse s‐o privească languros, ceea ce a determi‐
nat‐o pe fată să accepte căsătoria cu junele elev al
școlii de ofiţeri și să‐l urmeze când acesta ajunge la
o unitate militară din judeţul Covasna unde a fost
sabotat tot timpul, soldaţii pe care urma să‐i instru‐
iască răspunzându‐i invariabil cu vorbele Nem todok
romanul. N‐a reușit să facă nimic, tovarășul coman‐
dant Boium fiindu‐i destul de ostil. Banii nu le ajung.
Satisfacţii profesionale neam. A venit pe lume primul
copil. Certuri inerente. Iarnă câinoasă. De un transfer
la Galanta nici pomeneală. I‐a rămas doar varianta
trecerii în rezervă, dar manifestările karmei proaste
se ţin scai de el, cu atât mai mult cu cât îi place să fie
șef și să nu se lase călcat pe coadă. Ajuns la un mo‐
ment dat la Pechea, construiește acolo o Autobază,
dar conclude că nu a fost născut să facă „faţă regi‐
mului comunist” (p.42). Trecutul îl urmărește și cu‐
noaște, drept urmare, infernul bătăilor de la securi‐
tate pentru că nu le cântase în strună proștilor de la
partid și i se pusese în cârcă o aventură cu nevasta
hâdă a unui securist încornorat. Printre alte locuri
de muncă se numără și cele de maistru mecanic la o
școală profesională sau la catedra de electromeca‐
nică la Facultatea de profil unde se ocupă de activi‐
tăţile practice cu studenţii și unde este săpat de
cumnata rectorului pentru că nu i‐a pus niște flecuri
la pantofi și a trimis‐o la cizmăria de pe colţ. Ajuns
maistru la o altă școală îl pune dracul să înmâneze
o scrisoare lui Ceaușescu care venise într‐o vizită
de lucru în orașul Galanta. Directoarea școlii se face
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NOI APARIțII EDITORIALEfoc și pară fiindcă insul care fusese primit cu braţele
deschise în colectiv îi făcuse de râs funcţia de con‐
ducere pe care o onora cu slugărnicie proverbială.
Astfel, fostul ofiţer afemeiat și călcând apăsat în
toate străchinile sociale și ideologice bate  în retra‐
gere și se mută definitiv la Izvodeni.

Un loc important în economia romanului Elenei
Netcu îl ocupă și‐i conferă o notă de pitoresc aparte
întâlnirea și colaborarea lui cu scapeţii pe care i‐a
îngropat rând pe rând și de la care s‐a ales cu două
case în Galanta, precum și cu vila din Izvodeni, plus
cei trei sute de stupi, via nobilă și livada. După moar‐
tea scapeţilor, banii și aurul acestora au dispărut
prin mașinăriile unei menajere în cârdășie cu o func‐
ţionară de la CEC, Wolf care îi îngrijise pe bătrâni
rămânând oarecum cu buzele umflate. Să nu mai
amintim de regretul lui că‐i refuzase avansurile ero‐
tice ale septuagenarei scapiţoaice. Olga l‐ar fi îm‐
brăcat în aur pentru o noapte de amor, dar n‐a fost
să fie.  A fost tare impresionat de pasiunea lui Nico‐
lae Prepeliţă pentru ucraineanca Olga Cacenkova.
Spre a fi primit în grupul scapeţilor, Prepeliţă a ac‐
ceptat nu doar să‐și schimbe numele și să devină
Trifan, ci să se și supună de bună voie ritualului cas‐
trării. 

Wolf este un personaj psihanalizabil. De la mama
lui care‐l iubea, dar îl și bătea fără milă a moștenit
dragostea pentru autoritate. Așa se explică faptul
că a urmat școala de ofiţeri, chit că s‐a poticnit în
acel invariabil nem todok romanul vreme de un an
exasperant în unitatea de la Bodoc. Dragostea lui
pentru autoritatea maternă s‐a sublimat pe tot par‐
cursul vieţii într‐o nevoie acerbă de a poseda cât
mai multe femei, atât cât a fost cu Ica, dar și după
moartea acesteia fără ca vreuna dintre ele să se ri‐
dice vreodată la frumuseţea morală a iertătoarei
sale soţii. Fie că le‐a cunoscut direct sau pe Face‐
book, toate se dovedesc niște materialiste viclene și
vulgare. Norocul lui, dacă i se poate spune așa, este
că stafia Icăi începe să‐l bântuie tot mai des și să‐l
condamne la o singurătate tot mai intensă de la  zi
la alta. Va muri de tensiune și totul va fi pus pe seama
Covidului de care se temuse ca toată lumea cu care
discutase despre acest virus planetar căruia i se pun
în cârcă atâtea și atâtea ravagii. Sau poate că n‐a
murit, ci doar a intrat în poveste. Nu oricine se poate
bucura de acest privilegiu textualizator. Casa lui pe
care i‐o râvniseră deopotrivă prietenii și dușmanii
va deveni instituţie culturală.

Elena Netcu este o prozatoare demnă de tot res‐
pectul, Omul pădurilor fiind unul dintre cele mai
bune romane ale sale.

Ion Roșioru
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RROMANIPEN – pur și impur în cultura 
tradiţională rromani

IV. De la tabu‑ul lingvistic la tabu‑ul pământului 
pe care îl atingi, din care te naști și care te înghite 

Dr. Delia Grigore
În spiritul ritualizatei dihotomii pur (rr. ujo) –

impur (rr. mahrime) și al conservării legilor rușinii
(„te na avel tukă lajipe” – „să nu‐ţi fie rușine”; „te na
anes amenqă lajimos” – „să nu ne aduci rușine” sau
„să nu ne faci de râs”), în cultura rromani tradiţională
există numeroase tabu‐uri lingvistice, între care se
află și interdicţia, aproape generală la toate subgru‐
purile sau neamurile de rromi, de a verbaliza refe‐
rirea la soţ sau la soţie (nu este recomandat să
rostești în public „bărbatul meu” / „mo rrom” sau
„nevasta mea” / „mirri rromni” fără a‐ţi cere mai
întâi iertare – „te iertis (man)!” – „iarta‐(mă)!”),
aceasta pentru că a vorbi despre soţ sau despre soţie
ar putea conduce gândul la potenţialele relaţii intime
dintre cei doi parteneri, lucru despre care nu se
vorbește pentru că este rușine. 

O altă interdicţie de limbaj importantă în cultura
tradiţională rromani se referă la a adresa întrebarea
sau la a face afirmaţia referitoare la baie sau la toa‐
letă, expresiile acceptate, în acest caz, fiind eufe‐
misme lingvistice de tipul „jeau anda mande” (merg
pentru mine), „jeau te dikhau le grasten” (merg să
văd caii), „jeau avri” (merg afară). Cauza acestui tabu
lingvistic este, de asemenea, situaţia de rușine în
care s‐ar putea pune vorbitorul dacă ar glăsui despre
un loc care presupune o acţiune intimă, jenantă, le‐
gată de părţile cele mai rușinoase ale corpului ome‐
nesc.

În același context, al opoziţiei ritualice dintre pur
și impur, apare și un alt tip de relaţie cu tabuistica
lingvistică sau cu recomandările rituale din dome‐
niul lingvistic, acel tip de relaţie care presupune
mutaţia dinspre denotativ către conotativ, dar într‐
un sens toal neașteptat. Pentru că partea de jos a
corpului este considerată impură, așadar atingerea
sa exprimă o mare umilinţă, dar și smerenia faţă de
cineva superior sau care ţi‐e foarte drag, invocarea
părţilor celor mai spurcate sau rușinoase ale cor‐
pului reflectă fie o maximă duioșie adresată unui
copil sau unui tânăr („hau tio bul!”, „hau ti mingi!”,
„hau tio car!” = mânca‐ţi‐aș X parte intimă a corpu‐
lui), fie o rugăminte fierbinte, adresată cuiva supe‐
rior, inclusiv o rugăciune către Dumnezeu („Devla,
hau te pele!” = Doamne, mânca‐ţi‐aș X părţi intime
ale corpului). Aceste expresii nu au niciun fel de
conotaţie obscenă în limba rromani și semnificaţia
lor s‐ar traduce cultural astfel: te iubesc atât de mult
sau te rog atât de tare, încât aș fi în stare să mă umi‐
lesc într‐atât, încât să fac și acest gest referitor la

ceea ce ai tu mai spurcat în corpul tău.
Pământul din care te naști, pe care îl atingi sau

care te înghite este și el considerat impur, dar din
alte motive, acelea legate de faptul că deţine puterile
uriașe, veșnice și, prin asta, înfricoșătoare, ale
creaţiei și distrugerii, ale nașterii și ale morţii, pentru
că știm foarte bine că “din pământ ne naștem și în
pământ ne ducem”. De aceea tot ceea ce atinge pă‐
mântul – picioarele, încălţările, mătura, obiectele
așezate sau scăpate pe pământ – sunt considerate
spurcate sau impure.

Mătura, prin contactul cu pământul atins, la rân‐
dul său, de picioare, devine și ea spurcată și, dacă
cumva este aruncată peste capul cuiva, îl impuri‐
fică.

Vasele din care se mănâncă sau se bea nu se pun
niciodată pe jos, iar dacă, accidental, s‐a întâmplat
acest lucru, respectivele vase se sparg sau se aruncă,
iar orice‐ar fi din ele nu se mai mănâncă și nu se
mai bea.

Ritualistica nașterii și aceea a morţii, ambele le‐
gate de simbolistica pământului, fac referire la starea
de impur. Astfel, moașa, precum și instrumentele fo‑
losite la naștere, inclusiv cuţitul folosit la tăierea cor‐
donului ombilical și acest cordon însuși sunt impure
și pot fi utilizate în scopuri care provin din magia
neagră. 

Impure sunt și lucrurile și trupul mortului, cele
dintâi arzându‐se sau dându‐se de pomană la ner‐
romi sau, cel puţin, în afara neamului, iar cel de‐al
doilea fiind privegheat în afara spaţiului de locuit
(în curte, într‐un cort așezat în curte, în biserică),
pentru a nu transfera impuritatea sa asupra casei,
pentru a nu aduce ghinion sau nenoroc (rr. bibaht)
în familie și pentru a nu provoca moartea altor per‐
soane din casă.

În concluzie, dacă se poate vorbi despre o con‐
otaţie mistică a familiei în cultura tradiţională a rro‐
milor, aceasta presupune un moment revelatoriu,
de creaţie – căsătoria –, care pune bazele unei religii
– familia –, cu sacerdoţi – bătrânii și cu sfinţi – copiii.
Desigur, orice revelaţie mistică este precedată și sus‐
ţinută de un sistem de reguli și prescripţii, dar și de
interdicţii sau tabuuri, toate menite să menţină pu‐
ritatea actanţilor, în cazul nostru, a neamului, pentru
a pregăti clipa de iluminare sau revelaţie. În acest
context conceptele de bază ale familiei tradiţionale
a rromilor sunt acelea de pur și impur: „ujo” și „ma‑
hrime”.
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A fost odată, demult, un băieţel căruia îi plăceau
foarte mult fluturii. Credea că sunt magici, nu își ex‐
plica felul în care o simplă omidă se poate trans‐
forma într‐o vietate atăt de frumoasă.

Și într‐o dimineaţă, în timp ce copilul era în ca‐
mera lui , un fluture s‐a așezat pe pervazul ferestrei.
Băiatul incepuse să se miște încet prin cameră, de
teamă să nu‐l alunge. S‐a apropiat ușor și a văzut că
era albastru cu negru. Aripile îi erau mari și catife‐
late. Îl privea fascinat, uitând că mai trebuie să
meargă la școală. Când mama l‐a strigat pentru micul
dejun a spus că nu poate să mănânce pentru că îl
doare gâtul. S‐a gândit ca tot din același motiv să
rămână acasă în ziua aceea. Știa câte ceva despre
fluturi, aflase că nu trăiesc prea mult și își pusese în
gând să‐și petreacă întreaga zi cu el. A luat un scaun
și s‐a apropiat de fereastră.

‐Ești atât de frumos! Voi sta aici, cu tine, toată
ziua. Cât de mult mi‐aș dori să poţi spune ceva, să‐
mi spui cum te‐ai născut, de unde vii. Voi sta aici o
zi întreagă.

Băiatul era pe scaun, iar coatele și le rezemase
de  pervazul ferestrei. Și‐a aplecat mult capul de‐
asupra fluturelui și era bucuros că nu zburase.

‐O zi întreagă este pentru tine, dar pentru mine
este singura zi.

Își ridicase capul și rămase nemișcat. Nu știa cine
a vorbit, iar în cameră era doar el. Se uită spre fluture
când acesta îi zâmbi.

‐Tu ai vorbit?? Este posibil? Un fluture care să
vorbească?

‐Da, uneori fluturii vorbesc, dar nu toţi îi aud. Îţi
spuneam că eu am doar această zi de trăit. Doar o
zi…

‐Da, știu, de aceea am ales să rămân azi acasă.
Este încă dimineaţă, abia a răsărit soarele, să‐l pri‐
vim. Sau mai bine să  mergem pe un câmp cu flori,
tu ai nevoie de soare și de flori și vei întâlni și alţi
fluturi acolo.

Băiatul ieși din casă și ajunse numaidecât  în
dreptul ferestrei. Au trecut de câteva străduţe îm‐
preună până ce au ieșit din oraș și au ajuns pe un
câmp.

‐Aici simt că trăiesc, spuse fluturele îmbătat de
mireasma din aer.

Băiatul se așeză pe iarbă, în timp ce el zbura fe‐
ricit în jurul florilor. Când se așezase pe o petală,
copilul îl întrebă:

‐Nu îţi este teamă?
‐De ce să‐mi fie teamă? întrebă fluturele mirat.
‐Că vei trăi doar până diseară.
‐Nu știu, nu cred că este teamă ceea ce simt. Nu

îmi este teamă de ceva care așa trebuie să fie. Mi‐a
fost  teamă în clipa în care te‐ai apropiat tu de mine,
acolo, în cameră. Am crezut că îmi vei atinge aripile.
Eu nu aveam de unde să știu cum ești.

‐Și cum crezi tu că sunt?

‐Prezenţa ta aici, acum...este un
răspuns. Ai venit cu mine pe câmp
pentru că aveam nevoie de soare și
de flori. Să mergem și sub copacul acela înflorit!

Au ajuns acolo, iar fluturele s‐a pierdut în mi‐
reasma florilor de mai. Băiatul își trecu picioarele
prin iarba moale și proaspătă, apoi se așeză. Privea
fluturele, îi simţea bucuria și dorinţa de a respira.
Era fericit că a ales să facă asta întreaga zi. Îi urmărea
zborul graţios când pe o floare, când pe alta și se
gândea că a mai trecut puţin din timpul de care
aveau să se bucure împreună. Atingea firele de iarbă
cu vârful degetelor când fluturele s‐a apropiat.

‐Iubești și tu natura...uite, soarele mă încălzește,
sunt fericit, sunt atât de fericit! spuse și plecă spre
alte flori.

Copilul s‐a ridicat și mergea în urma lui râzând.
Tot ce era acolo era a lor, dar băiatul își mai dorea
ceva, dacă s‐ar fi putut să oprească timpul, ar fi fă‐
cut‐o , chiar și pentru o oră.

Se făcuse deja după‐amiază, iar soarele se
furișase puţin după un deal.

‐Vezi, soarele nu mai este atât de puternic, nu
mai este ca în jurul prânzului.

‐Asta înseamnă că au mai trecut câteva ore, nu?
întrebă fluturele îngrijorat.

Ca să nu îl întristeze, băiatul îi arătă și alte flori.
‐Încerci să mă înveselești, dar eu știu că...
‐Nu, am să stau cu tine, am să mă uit numai la

tine. Să nu pierd nimic din frumuseţea ta.
‐Timpul meu aici nu înseamnă numai frumuseţea

mea. Eu am și suflet, eu vorbesc și simt așa ca tine,
tot. Sunt cel mai fericit fluture din lume că mi‐ai
ieșit în cale. De fapt, eu am venit la fereastra ta.

Băiatul se apropie mai mult de floarea pe care
era fluturele.

‐Să‐ţi cânt un cântec? întrebă copilul.
‐Ce este un cântec?
‐Un cântec este ceva la fel de frumos ca tine, spuse

băiatul și începu să cânte ușor.
Fluturele îl privea. Auzea glasul plăcut și duios

al copilului și o lacrimă i se prelinse în josul aripii.
Nu mai auzise așa ceva și se emoţionă. Băiatul cânta
în continuare și își lipi obrazul de floarea pe care
era fluturele.

‐Ce frumos, sunt atât de fericit! Aproape s‐a în‐
serat, dar am trăit într‐o zi cât trăiesc alţii într‐o ju‐
mătate de viaţă. Prietenia ta, bunătatea și cântecul
tău mi‐au umplut sufletul. Îmi vor rămâne în minte
toate clipele acestei zile pe care am gustat‐o din plin
datorită ţie. Îţi mulţumesc, acum cred că e timpul
să...

‐Nuu...mai rămâi puţin...
Fluturele zâmbi, mai respiră o ultimă dată și se

așeză pe mâna băiatului. El cânta în continuare, cre‐
zând că fluturele încă îl aude.
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Trăia odată un moș care avea doi fii. Pe unul îl
chema  Aiurilă și pe celălalt, Lenevilă. Să vă spun de
ce! Amândoi fraţii munceau la ciobani la stână și
altă grijă nu aveau decât să se ducă cu oile la păscut.
Într‐o  zi le păștea Lenevilă, dar nu mergea prea
mult, pentru că îl apuca somnul. Găsea o poieniţă
sau un copac umbros, punea cojocul pe pământ, se
culca  și trăgea un pui de somn de câteva ore. Sforăia
atât de tare, picau conurile din brazi!  Oile se
împrăștiau care pe unde apucau, iar când se trezea
Lenevilă, ia‐le de unde nu‐s! Alerga să le caute și
până le strângea pe toate, iar fugeau. Și uite așa îl
apuca noaptea până ajungea cu ele la stână.

Să vedeţi când venea rândul lui Aiurilă! Oile
pășteau pe unde voiau și făceau prăpăd pe câmpurile
oamenilor. Aiurilă încurca nu doar drumurile, dar
și oile cu cele din alte turme, era minune dacă ajun‐
gea cu toate acasă, fără să‐i lipsească niciuna.

Ciobanii se săturaseră de ei, așa că au mers la
moșneag și i‐au spus:

‐Moșule, feciorii matale sunt leneși și căscaţi.  Mai
multă pagubă fac, decât treabă. Mâine o să‐i trimitem
la păscut pe amândoi odată, poate așa vin la timp
acasă și cu oile toate.

Zis și făcut, a doua zi au plecat cu turma amândoi
feciorii. Dar tot așa, au lăsat oile în voia lor. Aiurilă
culegea flori și cânta:

‐Floricică roșie, floricică albă,
Vă fac bucheţel.
Mai pun două fire
Și mă joc cu el.
Apoi a uitat și de flori. Văzând un mușuroi de

furnici, a început să le numere. Le privea cum aleargă
de colo, colo, în timp ce fratele lui dormea dus. Oile,
bietele, lăsate de capul lor, căzuseră într‐o râpă
adâncă și multe dintre ele și‐au rupt picioarele.

Când s‐au dezmeticit cei doi fraţi și au văzut pră‐
pădul, au lăsat și oi și casă și au plecat în lume de
frica ciobanilor.

Au mers încotro vedeau cu ochii. Într‐o seară,
obosiţi și înfometaţi, au găsit o peșteră și au intrat
să se odihnească. Au făcut focul și s‐au așezat să
frigă câteva ciuperci. Aiurilă s‐at spijini cu spatele
de un bolovan mare. Deodată, cu un huruit, bolova‐
nul s‐a dat deoparte. În spatele lui au văzut o potecă
ce ducea spre un castel.

‐Ia uite, frate, ce minune! a spus Aiurilă, călcând
pe potecă. Să mergem să vedem castelul ăsta fru‐
mos!

‐Lasă că se vede și de aici… a
răspuns Lenevilă căscând.

Dar nici nu au terminat bine
vorba.  Lângă ei a răsărit ca din pământ un om tare
ciudat. Mergea de parcă plutea, abia atingea pămân‐
tul. Avea un păr lung, tot numai inele, faţa fină și un
zâmbet bun.

‐Cine sunteţi și ce căutaţi pe tărâmul meu? a în‐
trebat el cu vocea ca un susur de apă.

‐Ăăă, suntem doi fraţi, Aiurilă și Lenevilă ne zice
lumea, a răspuns Aiurilă fără să‐și poată lua privirea
de la omul ciudat. Am plecat de acasă, că nu eram
buni de nimic, iar acum ne căutăm norocul prin
lume.

‐Atunci haideţi să lucraţi pentru mine! i‐a îmbiat
omul. Eu sunt Vântul și toată ziua cutreier prin lume.
Voi trebuie să aveţi grijă de copilașii mei cât sunt
plecat. Dacă voi fi mulţumit, vă dau în fiecare zi câte
un ban drept plată și mâncare câtă puteţi mânca.

‐Apoi, atunci ne învoim! a fost de acord Lenevilă,
râzând cu gura până la urechi, mulţumit de ce au‐
zise.

Împreună cu Vântul au plecat la castelul  încon‐
jurat de grădini minunate. Acolo au fost întâmpinaţi
de o droaie de copilași veseli, drăgălași, ce semănau
leit cu tatăl lor.

‐Voi să aveţi grijă de copii ca de ochii din cap, să‐
i hrăniţi și să‐i plimbaţi prin grădini, iar seara când
mă întorc acasă să‐i găsesc cuminţi în paturile lor, a
zise Vântul, apoi a zburat la treburile lui.

De cum s‐au văzut singuri, copilașii s‐au strâns
în jurul fraţilor și au cerut cu toţii într‐un glas să se
joace. Iar cei doi fraţi le‐au făcut pe plac. Se urcau în
braţele lui Aiurilă. L‐au tras de păr, apoi i‐au împletit
barba. S‐au căţărat pe Lenevilă, făcându‐l căluţ, iar
Lenevilă i‐a plimbat cu răbdare pe fiecare în parte. 

Copiii erau atât de fericiţi! Nimeni nu se mai ju‐
case cu ei atât de mult. Erau copii buni. Dar dacă se
supărau pe vreun om de la palat, odată se întunecau
la faţă, ţuguiau buzele și suflau atât de puternic, de
nu se putea ţine omul pe picioare și pleca repede
din faţa lor.  Doar erau copiii vântului, nu?

Când Lenevilă s‐a plictisit de joacă și a adormit,
copilașii s‐au strâns în jurul lui și suflând încet, încet,
l‐au ridicat ușurel cu tot cu cojocul pe care sforăia
și l‐au urcat drept în turnul palatului. Ce tare s‐a
speriat Lenevilă când s‐a trezit la asemenea înălţime!
A coborât  încet, ţinându‐se bine de scară. Îi tremu‐
rau picioarele de frică. De acum înainte s‐a gândit
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să se ascundă  undeva unde să nu‐l găsească nimeni,
ca să poată dormi  liniștit.

Cel mai fericit era Aiurilă, putea să se joace  cât
era ziua de lungă. Și‐a dat seama cât de mult iubea
copiii și  nu mai voia altceva decât să stea cu ei. Au
alergat împreună prin grădină, au desenat, au spus
povești, nici nu și‐au dat seama când  s‐a făcut seară.

Când s‐a întors Vântul acasă, a rămas mirat. Copiii
erau fericiţi, curaţi și hrăniţi. Cei doi fraţi i‐au po‐
vestit cât de cuminţi au fost copiii. Bucătăreasa i‐a
lăudat, spunând  că au mâncat toată mâncarea din
farfurii, fără mofturi, ca altă dată. Tare bucuros era
Vântul. 

Zilele au trecut, apoi lunile. Copiii au crescut.
Într‐una din zile, când Vântul era plecat de acasă,
un vrăjitor rău a venit în zbor la castel. S‐a prefăcut
în negustor. Striga pe la uși:

‐Haideţi la miere dulce și parfumată! Hai să vă
dau alune și turtă dulce!

‐Vrem și noi! au fugit la ușă copiii cu Aiurilă cu
tot. Doar Lenevilă, leneș de felul lui, abia pășea…

‐Luaţi de gustaţi, copii! i‐a poftit vicleanul.
Apoi, când ei nu se uitau, a scos o mantie roșie

strălucitoare. Când a roti‐o pe deasupra capului, i‐a
acoperit pe toţi.  Vai! Avea de gând să fure copiii!

‐Ăsta nu‐i lucru curat, s‐a scărpinat în cap Lene‐
vilă, ce abia acum venea.

A întins mâinile și prinzând mantia, a aruncat‐o
cât colo. Înainte să‐și facă vicleanul de vrăjitor far‐
mecele, i‐a scos pe copii afară.

Vrăjitorul, care nu mai putea de ciudă, a vrut să‐
i acopere  iar cu mantia. Atunci s‐a văzut puterea
copiilor. Și‐au ţuguiat buzele și au început să sufle
toţi odată mai tare și tot mai tare. S‐a pornit un vânt
atât de puternic încât l‐a aruncat pe vrăjitor cât colo,
lipindu‐l de un perete. Una dintre fetiţe, Vijelia, sufla
atât de tare, încât l‐a speriat rău pe vrăjitor.

‐Gata! Aoleu, măi copii, nu mai suflaţi! s‐a rugat
vicleanul. Am glumit, gata, opriţi‐vă, am vrut să vă
arăt un joc!

‐Îţi arătăm noi alt joc, ticălosule, au răspuns copiii
vântului suflând tot mai tare.

Hainele au început să se rupă de pe vrăjitor, mai
atârnau doar câteva zdrenţe. I‐a zburat vesta, apoi
cămașa, apoi nădragii l‐au părăsit și ei. Copiii l‐au
suflat pe vrăjitor prin poarta castelului drept în
drum, apoi, tot mai departe. Se rostogolea vrăjitorul
fără să poată să se oprească. Ba s‐au mai luat și câinii
după dânsul și alergau, lătrând ca la urs. Așa tare
au suflat copiii, încât l‐au alungat pe vrăjitor până
în ţara lui.

Vântul s‐a întors acasă și auzind toată povestea,
a fost foarte mândru de copiii lui.

‐Bravo! Acum aţi crescut, dragii mei. De mâine

am să vă iau cu mine ca să vă arăt care e rostul
vostru pe pământ. Iar voi, Lenevilă și Aiurilă, e tim‐
pul să vă așezaţi la casele voastre. Vă dau plata care
vi se cuvine, pe care nu mi‐aţi cerut‐o niciodată.
Pentru că am fost mulţumit de voi, vă îndeplinesc
fiecăruia câte o dorinţă.

Aiurilă a spus, privind încurcat săculeţul cu bani:
‐Îţi mulţumesc, Vântule, pentru bogăţia pe care

ne‐o dai! Dar nu vreau să locuiesc doar cu fratele
meu într‐o casă. Eu îmi doresc să am mulţi copii pe
lângă mine. Vreau să am o casă mare, mare, plină
de copilași drăgălași ca ai tăi. Să am grijă de ei toată
viaţa. Atât îmi doresc!

‐Așa să fie, a încuviinţat Vântul.
‐Iar eu, a cerut Lenevilă, vreau ca în jurul casei

să fie grădini mari, cu o mulţime de pomi. În grădini
să găsești iepurași albi pufoși, căprioare rușinoase,
fântâni  și izvoare la care să vină păsări cântătoare.
Iar copiii din casă să aibă întotdeauna mâncare și
jucării după pofta inimii.

‐Așa să fie, a zâmbit Vântul.  
După ce și‐au luat rămas bun, i‐a purtat pe cei

doi fraţi în zbor spre casă. Tare s‐a mai bucurat
moșul văzându‐și  fiii, plângea de fericire. 

Dimineaţă, imediat cum s‐au trezit,  au văzut că
dealul de lângă casa lor, care era odată pustiu, dis‐
păruse. În locul lui a răsărit un castel mare, mare,
plin cu jucării pentru copii. Iar în jurul lui erau  gră‐
dini minunate, exact așa cum își dorise Lenevilă.
Toţi copilașii din ţinut au venit  să se joace la castelul
copiilor. Lenevilă și Aiurilă i‐au primit  cu braţele
deschise. Atât de grozav era castelul, încât s‐a dus
vestea peste mări și ţări!  Copiii lumii, sărmani sau
singuri pe lume, veneau să crească aici, ca într‐o fa‐
milie. 

Iar cu fraţii, ce‐a mai fost? Fraţii și‐au găsit fiecare
câte o nevastă isteaţă și au făcut și ei o droaie de
copilași. Și uite așa, trăiesc și acum fericiţi împreună.
Dacă nu credeţi, mergeţi să vă jucaţi cu ei…
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ZILE DEDICATE PROTECțIEI MEDIULUI

VERSURI NOCTURNE

Cineva
‑ dedicaţie târzie, lui Nichita ‑ 

Mă doare ceva între auz și vedere,
recită Poetul tocmai la cârciumă,
bând cu prieteni târziul cu vin și bere,
până când zorii, târziu, îi buciumă ‑

La masă era și‑o patinatoare
cu ochii albaștri ca gheaţa,
care spunea că nici n‑o doare
măcar glezna, mai ales, dimineaţa ‑

Și‑un preot, în sutana lui,
descheiată la gât, pân' la piele,
dădea autograf pe‑o carte‑a nimănui,
autograf cu de toate cele ‑ ...

Mă doare ceva între auz și vedere,
cânta Poetul urcându‑se pe masă,
el era cel ce niciodată nu cere
cuvântul ales, ca pe‑o cupă rămasă.

Tot auzi, o altă voce mai în sus,
făr‑a fi cineva, de nimeni văzut,
nici unul n‑a auzit‑o, ea și‑a spus ‑ 
că Ceva poet fi Ceva care‑a‑nceput...

Patinatoarea era Cineva, Ceva,
poate era chiar o vrăjitoare,
legată la ochi cu un alt‑Ceva
ca s‑audă gheaţa‑n surpare

De‑aceea despre gheaţa de pe Neva
nimeni nu vorbea decât în șoaptă,
fiindcă, acolo, se‑necase Eva,
o fată și oarbă, și surdă, și aproape necoaptă!

Doar Poetul și‑a lui dansatoare,
călătorind între vedere și auz,
înălţau cântul și dansul într‑o mirare,
spre limanul lumii, până la refuz!

Sterian Vicol
Martie 2022

• 22 martie – Ziua mondială a protecţiei apelor
• 27 martie – Ziua internaţională a apei
• 1 aprilie – Ziua internaţională a păsărilor
• 15 aprilie – Ziua pădurii
• 22 aprilie – Ziua Pământului
• 5 iunie – Ziua mondială a mediului
• 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor
• 16 septembrie – Ziua internaţională a ozonului
• 4 octombrie – Ziua internaţională a protecţiei animalelor
• 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului



În drumul de întoarcere prin Letonia am făcut o
oprire la Palatul Rundale, o bijuterie autentică a Le‐
toniei, un simbol al stilului baroc și un veritabil mar‐
tor al secolelor apuse.

Ducele de Curlando era prieten cu ţarii de la Cur‐
tea Rusească și așa se iubește și căsătorește cu Ana
fiica lui Ivan al V lea care a împărţit ca frate vitreg
cu Petru cel Mare titlul de ţar.

Ţarul Petru I se spune că se îndrăgostise de Maria
Stavronska care fusesecăsătorită cu un ofiţer ce o
părăsise.

Ea devenise amanta ţarului și acesta i‐a schimbat
numele în Ecaterina devenind ulterior soţia acestuia
și fiind încoronată împărăteasă în 1724.

Ecaterina I a era o femeie ageră și ambiţioasă
dar la doi ani de la încoronare moare. Urmează la
tron Ana, o nepoată a lui Petru Cel Mare care spun
sursele istorice era o depravată.

Un anumit conte Byron devine favoritul Anei. În
1723 contele se căsătorește cu o fată pentru a as‐
cunde relaţia lor. 

În urma relaţiei lor se nasc doi copii Peter și Eli‐
sabeta, iar Byron se mută la Moscova unde are o
mare influenţă asupra Anei, el devenind de facto
conducătorul Imperiului Rus.

A provocat peste 1000 de execuţii și mulţi
oponenţi au fost exilaţi.

După dispariţia Romanovilor a menţinut ordinea
în imperiu.

Trăia într‐un apartament de lux lângă Ana și a
avut foarte multe moșii.

În 1737 devine Duce de Kustang cu ajutorul Anei
care a trimis armatele și au fraudat alegerile.

Spre sfârșitul domniei Anei a devenit arogant și
nepopular.

La vârsta de 47 de ani pe patul de moarte Ana l‐
a numit regent deoarece Ivan, fiul ei era prea mic.

Regenţa lui Byron a durat trei săptămâni deoa‐
rece la 26 octombrie 1740 este capturat în dormi‐
torul său pentru ca în 1741 să fie condamnat la
moarte, fiind exilat în Siberia iar ulterior reușește
să primească reședinţa la Iaroslav.

În 1763 Ecaterina a II a i‐a recunoscut dreptul
asupra ducatului de Kurland.

În perioada 1736‐1740 Byron este cel care pe
locul unui vechi castel medieval dă ordin arhitectului
italian Bartolomeu Rastrelli să construiască un cas‐
tel.

La construirea castelului care are 138 de camere
au lucrat 1500 de muncitori. Castelul Rundale este

folosit de ruși în primul război
mondial ca spital și comandament
militar.

În perioada 1920‐1972 are mai multe destinaţii,
școală, apartamente pentru veteranii de război le‐
toni, depozit de cereale.

După 1972 este restaurat, operaţiune care a cos‐
tat 8 milioane de euro.

Impresionează prin mărimea și grandoarea sa,
structură, picturi ale pictorilor italieni și ruși, scări
și camere decorate.

Întâlnim sala albă, sala de aur, cabinetul ducelui,
apartamentul ducesei, galeriile de artă, grădina pa‐
latului. Domnul Cârlig ne mai spune un banc.

Poetul Curţii, ulterior dizident Adrian Păunescu
în ultima perioadă a vieţii nu prea o ducea bine cu
sănătatea. Mergând la un doctor acesta îi spune că
ar fi bine să își găsească un loc de veci.

Auzind aceasta pleacă către cimitirul Belu și lângă
mormântul lui Eminescu găsește un loc de pământ
dreptunghiular pentru săpat și introdus coșciuge.

Obosit și gânditor se așază pe o piatră și deodată
din străfundul mormântului lui Eminescu se aude o
voce

‐ Ce faci Păunescule?
‐ Ce să fac, sunt cu un picior în groapă
‐ Și cu celălalt mai scrii? întreabă Eminescu.
Trecem pe lângă o localitate unde se află statuia

baronului Munchausen cu aventurile sale imaginare.
Era un personaj unic care povestea din călătoriile

sale prin Rusia, Polonia, Olanda de peste mări și ţări.
Se spune că baronul a dus albinele la pescuit, a

vorbit cu Dumnezeu, a prins un stol de raţe cu o bu‐
cată de slănină și a mers călare pe o ghiulea.

Baronul dorea să iasă din anonimat și făcea apo‐
logia minciunii.

Satul acestuia se numește Dunte unde se află un
muzeu și o cârciumă în care se povestesc minciunile
baronului. Poveștile lui ne‐au încântat copilăria. Pă‐
cat că televiziunea română l‐a uitat înlocuindu‐l cu
politica, filme deocheate, manele etc.

La stânga Bauska la 46 de kilometri și la dreapta
Riga la 20 de kilometri.

Palatul Rundale seamănă păstrând proporţiile
cu Ermitaj și nici nu avea cum să fie altfel pentru că
a fost construit tot de arhitectul italian Rastrelli.

Am vizitat grădina palatului și am mâncat stru‐
guri din bolţile de vie.

După plimbarea cu tractorașul prin grădină ple‐
căm către Villnius. Vom ajunge foarte târziu iar turul
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orașului este amânat pentru mâine dimineaţă. Forţa
Steaua!!

Letonia are mai multe regiuni.
Zemgale este cea mai mică, de la golful Riga până

la graniţa cu Lituania. Se află sub nivelul mării, are
puţine lacuri și râuri pe care se practică canotajul și
raftingul.

În regiune se află palate, castele, conace printre
care și palatul Bauska.

Liliacul este floarea regiunii.
O altă regiune este Vidzeme carese află la vestul

Mării Baltice, unde întâlnim dune de nisip dar și
plaje cu nisip alb ce se întinde pe o suprafaţă de 300
de kilometri.

Este zona unde cresc vacile albastre cunoscute
pentru carnea lor. Întâlnim orașe medievale dar și
staţiuni pe litoralul Mării Baltice.

Portul Liepajași Vetpios, Gdanskul Letoniei.
Orașul Kuldiga unde se află cea mai lată cascadă

din Europa și cel mai vechi pod natural din piatră.
Primii locuitori ai Letoniei au fost livii care vor‐

beau limba livonă.
Zlitere este o mare rezervaţie naturală unde sunt

copaci de 500 de ani, în special pini. Regiunea s‐a
numit Kurland, fiind locuită de kurzii negustori de
chihlimbar.

O altă regiune este Vidzeme. Este cea mai mare
și cu cel mai înalt vârf muntos din această parte de
lume care măsoară 311 metri.

Întâlnim forturi vechi și castele medievale. În
această regiune întâlnim pentruprima datădrapelul
leton.

Se povestește că o căpetenie din ordinul livonian
a fost ucisă și întinsă pe un cearceaf care a rămas
alb la mijloc și pe margini sânge roșu‐maroniu și
acesta a devenit simbolul drapelului livonian.

Orașul Cesu unde s‐a fabricat cea mai veche bere
din Europa‐berea Cesu. Urmează Parcul Naţional
Kania și peștera Gutumani.

În sud întâlnim regiuneaLatgalia.
Terenul este accidentat, ne aflăm în zona lacurilor

albastre și a pădurilor de foioase, pășuni. Întâlnim
meșteșugul ceramicii și sticlăriei.

Lacul Diavolului cu ape limpezi și de secole lo‐
calnicii spun că are proprietăţi neobișnuite. Câteva
cuvinte despre tipologia grupului de turiști români.

Speriatul. Este cel care tot timpul întreabă cât
stăm, la ce oră plecăm, unde are loc întâlnirea.

Cârcotașul. Cel căruia nu îi place nimic, nici obiec‐
tivele, nici mâncarea, nici cazarea, nici transportul,
nici ghidul.

Bășcăliosul. Face caterincă de orice se întâmplă,
fie bine, fie rău inclusiv de ceea ce se vizitează.

Patriotul. Nimic din ce vizitează nu e mai frumos
și mai interesant decât avem noi în România.

Nostalgicul. Regretă tot ce s‐a distrus în România
după moartea lui Ceaușescu.

Panicosul. Se află într‐o panică totală tot timpul.
Să nu se întâmple ceva, să nu se întârzie la masă, să
nu pierdem trenul. 

Trecem de Pasvalis.
Emancipatul. Nu bagă lumea în seamă, stă izolat,

nu participă la discuţii.
Discretul. Cel care a venit prima dată în excursie

și nu știe regulile. Stă în banca lui, se lipește de grup
și este atent la tot ce se întâmplă.

Bijuterierista. Cumpără de peste tot bijuuri, le
admiră și se miră cât de frumoase sunt. Nu a mai
văzut așa ceva.

Pisicoasa. Tot timpul se alintă cu pisoiul ei.
Cât de diferiţi sunt oamenii între ei! Și totuși toţi

trebuiesc înţeleși așa cum sunt...
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* * *
Spuneam că foștii comuniști integraţi au lăsat

ciubotele pline de comunism la ușa sufrageriei eu‐
ropene. Ne‐am descălţat crezând că ne vor da papuci
și vom sta împreună la televizor în sufragerie depă‐
nând amintiri de după Cortina de Fier.

De unde, pe unii ne‐au trimis la bucătărie, pe alţii
ne‐au cazat prin debarale sau pe unde au putut.

Am început să circulăm unii pe la alţii. Noi ne‐
am dus la ei să muncim ei au venit la noi să facă afa‐
ceri, că noi cu economia noastră centralizată nu
știam.

Când să facem și noi niște afaceri la noi în ţară
nu mai puturăm că nu mai erau afaceri le acapara‐
seră ei.

Au început să ne trimită resturile lor de mâna a
doua împachetate frumos în poleială.

Din când în când ne mai ridicăm și noi pe câte
un bolovan european și ne uităm pe fereastră în su‐
fragerie.

Frumos mai este, au fracuri și papioane și beau
vinurile din pocaluri de aur iar mâncarea o servesc
din tipsii aurite.

Când din întâmplare ne vede unul la geam, bate
cu degetul arătător și noi ţuști sărim de pe bolovan
și trecem în bucătărie.

Le‐am dat 4 bani și ne‐au dat unul de al lor, euro.
Și tot vin peste noi ca popoarele migratoare cu

Directivele Consiliului Europei pe care musai trebuie
să le implementăm în legislaţie.

Se spune că ne bucurăm de suveranitate limitată.
Canci! Suveranitatea este sau nu este. La noi nu mai
este.

Ascultăm în mașină Chopen și ne îndreptăm spre
Gdansk unde s‐a născut electricianul Walesa. Noi
am avut la Scornicești născut un cizmar. Nu au nici
polonezii autostrăzi, lucrează la ele și ne deplasăm
pe niște drumuri naţionale înguste și prăfuite.

Noi am crezut că am venit la voi ca să ne ajutaţi
să fim ca voi, nu să ne luaţi merindele din traistă și
să ne puneţi să vă spălăm bătrânii la fund.

Am trecut de Augustov și traversăm Polonia de
la vest către est prin nord.

În această zonă trăiesc bieloruși și ucrainieni.
În perioada interbelică Polonia avea 35 de mi‐

lioane de polonezi, 11 milioane de ucrainieni și 3,3
milioane de evrei.

După cel de‐al doilea război mondial au existat
ostilităţi puternice între naţionalităţile din Polonia
ucrainieni, bieloruși, polonezi.

Naţionalitatea cea mai bine integrată este cea a
bielorușilor care prin Uniunea Democrată Bielorusă
participă la guvernare și încearcă să elimine feno‐
menul de dispariţie a naţionalităţilor.

După conferinţa de la Potsdam din 1945 aproape

5 milioane de germani au rămas în Polonia.
La 13.11.1945 se înfiinţează Ministerul Terito‐

riilor Recuperate și germanii sunt trimiși în lagăre.
După anul 1970 relaţiile germano‐poloneze se

normalizează. Contracost au revenit în Germania un
număr de 125.000 de germani. În 1989 au loc ma‐
nifestări naţionaliste. Tadeus Mazokievski a abrogat
legea discriminării. Sloganul a fost Polonia este ţara
noastră dar trăim împreună cu alte naţionalităţi.

Să ne îmbogăţim cultura cu cultura lor. Astăzi mi‐
noritatea germană are doi deputaţi în Parlament.

Trecem prin orașul Nikolaiki unde se află un lac
mare pe care navighează ambarcaţiuni. Orașul se
mai numește și Veneţia Nordului.

Ne omoară fraţii noștri mai înstăriţi găinile, cu
gripa aviară, porcii cu pesta porcină, urmează oile,
vacile, raţele, gâștele, și ne aduc vagoane de carne
congelată pe care o răspândesc prin toate magazi‐
nele firmelor europene.

Haideţi să facem o revoluţie alimentară și să nu
cumpărăm nimic din magazinele lor. Să cumpărăm
numai produse românești chiar și pe cartelă.

Ce o să ne facă? Or să ne oblige să mâncăm hoi‐
turile lor? Să și le ducă înapoi! Plecaţi de aici cu hoi‐
turile voastre!

A început să plouă. Până acum s‐a cântat în au‐
tobuz și s‐au spus bancuri.

La Jocurile Olimpice din 1980 Brejnev a ţinut o
cuvântare de deschidere.

Brejnev: O !...
Mulţimea: Ura! Ura! Ura!
Brejnev: O !...
Mulţimea: Ura! Ura! Ura!
Brejnev: O !...
Mulţimea: Ura! Ura! Ura!
Kosâghin, primul ministru al URSS din acea

vreme spune:
‐ Tovarășe Brejnev, cuvântarea începe mai jos,

acelea sunt cercurile olimpice.
Un arab ajunge cu părinţii în Australia. La școală

i se spune că el de acum nu mai este arab, nu îl mai
cheamă Mohamed ci John.

Se duce copilul acasă și îl întreabă mama ce a fă‐
cut la școală. El îi spune că nu îl mai cheamă Moha‐
med ci John. Primește o mamă de bătaie de la ambii
părinţi.

A doua zi cu ochii umflaţi și faţa tumefiată se
duce la școală.

‐ Ce ai păţit John? întreabă profesoara
‐ M‐au bătut doi nenorociţi de arabi !..
Nu mai plouă.
Doi nebuni se joacă de‐a demonstraţia. Cel din

spate îi dă un șut în fund celui din faţă.
‐ Ce faci mă, dai în mine?
‐ Păi în aglomeraţia asta!
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INFO PORTO-FRANCO: Manifestări literare
• Noul an, 2022, a debutat în forţă. Din toate punctele și unghiurile de vedere. Și totul, toatele se desfășoară

sub norul cel negru al pandemiei care trece și iar vine, iară și iară...
Oricum, la început de an, urăm colaboratorilor și cititorilor revistei Potco‐Franco, multă sănătate și încredere

că ce e Val ca Valul trece și vom fi iarăși împreună suflet către suflet, și ne vom privi faţă în faţă, în deplină
libertate și lumină.

• ÎNTÂLNIRE SCRIITORICEASCĂ, LA EDITURA
ACADEMIEI ROMÂNE

La finele lunii ianuarie, la sediul Editurii Academiei
Române din București, a avut Ioc o întrunire a poeţilor
care au publicat, în anii din urmă, volume în colecţia
de acum cunoscută, O sută și una de poezii. Cei pre‐
zenţi au dialogat despre împlinirile liricii contempo‐
rane, directorul general al Editurii Academiei, Dumi‐
tru Radu Popescu, moderatorul întâlnirii, propunând,
între altele, editarea unor dicţionare de autori care
să reunească scriitori români contemporani atât din
ţară cât și din diaspora. Au vorbit despre aceste pro‐
iecte, cu argumente viabile și de perspectivă, criticul
și istoricul literar Nicolae Georgescu, Nicolae Iliescu,
Mircea Coloșenco, redactori ai editurii dar și colabo‐
ratorii instituţiei, între care poeţii Ștefan Mitroi, Aura
Christi, Florentin Popescu, Alexandra Târziu, Lucia Ovezea, Sterian Vicol ș.a., precum și dramaturgul Mircea M.
Ionescu. Asemenea întâlniri, adevărate consfătuiri între redactorii editurii Academiei Române și colaboratorii
ei, vor avea loc periodic, rezultatul lor materializându‐se în noi apariţii editoriale, în colecţii de poezie și teatru
contemporan, precum și editarea, așa cum preciza academicianul Dumitru Radu Popescu, unor dicţionare cu
autorii care semnează volumele respective. Mai mult, cineva a propus ca volumele editate să poată fi procurate
de cititori din librării și din chioșcurile de difuzarea presei culturale existente în marile gări unde există o

mare afluenţă de calatori care vin și pleacă mereu.
• REVISTE. Am primit la redacţie, acum, la început de an, mai multe reviste de

cultură, literatură și arte între care Scriptor și Revista Română de la Iași, și Ex‐Ponto de
la Constanţa. Scriptor, fondator și coordonator Lucian Vasiliu, o revistă tânără și elegantă,
își păstrează rubricile: Semina Sapientiae (reunind poezie și proză) Eminesciana, Historia
magistra vitae (materiale de loan Aurel Pop, Ion Scurtu, Liviu Ioan Stoiciu), Coloqium
(cu Grigore Elisei, Robert Șerban, Jacques Bonnaure), precum și celelalte bogate rubrici
în semnături: Muti magistri sunt libri, Aqua script, Et in Arcadia ego. În numărul 1‐2
(85‐86) sunt consemnate PREMIILE NAŢIONALE NEGRUZZI și anume: lon Hadârcă,
George Banu, Andrei Pleșu, Constantin Chiriac, Leon Dănăilă și Dragoș Pătrașcu. Scriptor
‐ o revistă ieșeană, vie, incitantă, premiată, căutată și, din nefericire, nu prea găsită.

• Cele două numere ale publicaţiei Revista Română care
apare tot la Iași (director Areta Moșu, Președinta Despărţămân‐

tului ASTRA Mlihail Kogălniceanu Iași), sunt cărţi de vizită ale membrilor și susţinătorilor
Asociaţiunii din ţară și din comunităţile de români dinafara graniţelor ţării. Din sumar
nu lipsesc rubricile deja consacrate și anume: aniversări, Coordonate românești, Amfi‐
teatru, Agenda Astrei, poezie, proză și nu în ultimul rând Raftul cu cărţi și paginile In
memoriam despre mari personalităţi care au contribuit la valoarea acestei reviste.

• EX‑PONTO (redactor șef, Ovidiu Dunăreanu) este o publicaţie cuprinzătoare, cu
zeci și zeci de semnături, scriitori, oameni de cultură, artiști plastici, fotografi etc. Inter‐
sante sunt rubricile: O carte în discuţie, Tineri Poeţi, Eveniment comemorativ, Lecturi,
Etnografie, Arheologie, Clubul umoriștilor. O revistă la înălţime.
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INFO PORTO-FRANCO: AFIȘ
• EMINESCU LA TECUCI
La Biblioteca „Ștefan Petică” și la Casa Municipală de Cultură din Tecuci, numeroși iubitori ai versului emi‐

nescian au luat parte,cu mic cu mare, la două manifestări poetico‐muzicale, omagiindu‐se, astfel, Ziua de
naștere a poetului nepereche, Mihai Eminescu. Organizatorii au fost la înălţime. Felicitări! iată afișul:

• Printre alte multe cărţi și reviste, am mai primit la redacţie, volumul „Zece ani cu Astra ieșeană”,
autoare Luminiţa Cornea, filolog și scriitor român. Volumul, o adevărată carte‐document, inserează în cele
peste 250 de pagini, activităţile cultural‐artistice și știinţifice ce s‐au desfășurat în ultimii 10 ani atât în orașele
României, cât și în comunităţile românilor din Ucraina, Moldova, Bulgaria și Serbia. Dintre marile teme propuse
de Asociaţiunea ieșeană, în perioada amintită, evidenţiem: Cu Astra și Eminescu, întru iubire și neam românesc,
Astra din Iași și românii din afara graniţelor ţării, Festivalul folcloric, Se‐ntâlnește dor cu dor, Simpozionul in‐
ternaţional Memorie Istorică și spiritualitate românească realizat la Iași, Cahul, Ismail, Odesa, Suceava, Cernăuţi,
Identitate și controverse la porţile Europei ș.a. Iată ce spune autoarea volumului: „La îndemnul doamnei prof.
Areta Moșu (președinta Asociaţiunii Astra Iași, n.n.), am adunat în prezentul volum toate textele mele referitoare
la Astra ieșeană. Ne dorim ca acest volum să reprezinte, peste ani, o imagine a Astrei ieșene. Felicităm autoarea
și această Carte‐document.

• SUD‑VEST este un Almanah istorico‑cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei,
fondator, ziaristul și scriitorul Vadim Bacinschi. În nr.5‐6, 2021 citim, între altele, articolul Românii sud‐basa‐
rabeni, astăzi: cronica dezmoștenirii de Petru Hrisovescu și o densă pagină de poezie intitulată Poeţi români
din Basarabia istorică (Pavel Botu, Vera Boinegri, Valeriu Babanskiy). În Sud‐vest nr. 7‐8 citim evocarea Despre
casa lui Aron Pumnul de la Cernăuţi, despre Centrul de informare al României din Ismail precum și pagina de
versuri Poeţi români din Basarabia istorică (Vladimir Caraciobanu, Victor Capsamun, Vladimir Cavarnali).Porto‐
Franco îi urează felicitări și continuitate, publicaţiei Sud‐Vest.

•ECOUL BUGEACULUI. Am primit o elegantă culegere de versuri a poeţilor din Basarabia istorică, reunind
producţii lirice în limba română și ucraineană. Cartea a a fost editată în cadrul unui proiect al Ministerului În‐
văţământului și Știinţei din Ucraina, proiect intitulat: Literatura și arta grupurilor etnice din Ucraina de la
Dunăre. Antologia reunește poeţii sud‐basarabeni: Pavel Botu, Vitalie Tulnic, Anatol Manole, Ion Bâcu (premiat
la Festivalul Grigore Hagiu de la Tg. Bujor), Valentin Mahmut, ș.a. În numărul viitor al revistei Porto‐Franco
vom insera o cronică la antologia amintită. (St. Vic.)
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PREMII NAțIONALE

În organizarea Centrului pentru Cultură și Arte
„Carmen Saeculare” Neamţ, în ziua de 1 Martie 2022,
la aniversarea a 185 de ani de la nașterea Marelui
Humuleștean, în sala mare a Consiliului Judeţean
Neamţ, s‐a desfășurat Gala finală a Premiului naţio‐
nal pentru proză „Ion Creangă”, Opera omnia, ediţia
a VI‐a. Proiect cultural important pe agenda de ma‐
nifestări culturale a Centrului, Premiul este finanţat
de Consiliul Judeţean Neamţ, fiind iniţiat în anul
2017 de criticul literar Cristian Livescu.

La această ediţie, președinte al juriului a fost des‐
emnat criticul literar Ioan Holban, din juriu mai fă‐
când parte scriitorii și criticii literari: Emanuela Ilie,
Mircea A. Diaconu, Constantin Dram, Adrian Dinu
Rachieru, Theodor Codreanu și Cristian Livescu.

Nominalizaţii Premiului naţional pentru proză
„Ion Creangă”, Opera omnia, ediţia a VI‐a, au fost
stabiliţi în urma unei anchete realizate de organi‐
zatori în mediile literare din ţară și din Republica
Moldova. Lista de referinţă i‐a cuprins, în ordine al‐
fabetică, pe: Ștefan Agopian, Radu Aldulescu, Val
Butnaru, Petru Cimpoeșu, Nichita Danilov, Gellu Do‐
rian, Doina Ruști, Gheorghe Schwartz.

Finalmente, juriul a decis ca Premiul anului 2022
să‐i fie atribuit prozatorului arădean Gheorghe
Schwartz, care astfel se alătură celorlalţi cinci lau‐
reaţi de până acum: Dumitru Radu Popescu (2017),
Nicolae Breban (2018), Eugen Uricaru (2019), Dan
Stanca (2020), Gabriela Adameșteanu (2021).

În cadrul Galei Premiului naţional pentru proză
„Ion Creangă”, Opera omnia, au transmis mesaje Pre‐
ședintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Ionel
Arsene, Președintele filialei Iași a Uniunii Scriitorilor
din România, domnul Cassian Maria Spiridon, și pre‐
ședintele juriului naţional, scriitorul Ioan Holban.
Un moment important l‐a constituit prelegerea in‐
titulată „Ion Creangă, scriitor universal, sărbătorit
la el acasă”, susţinută de criticul și istoricul literar
Nicolae Scurtu. De asemenea, evenimentul a mai cu‐
prins și decernarea, în mod public, a titlului de Ce‐
tăţean de onoare al orașului Târgu Neamţ laureatei
ediţiei precedente a Premiului, scriitoarea Gabriela
Adameșteanu. La final, criticul literar Cristian Li‐
vescu a prezentat cel mai recent număr al revistei
„Antiteze”.

*
GHEORGHE SCHWARTZ. Prozator, publicist, pro‐

fesor universitar. S‐a născut la 16 septembrie 1945,
în Lugoj. Părinţii: Eugen, funcţionar și Maria‐Ma‐
riana, profesoară de pian. Studii: școala primară,

gimnaziul și liceul la
Lugoj. Universitatea
„Babeș‐Bolyai” Cluj‐
Napoca, Facultatea de
I s t o r i e ‐ F i l o z o f i e
(1963‐1968). Doctor
în filosofie (2000).

Debut în presă: re‐
vista „Familia”, 1969,
proză scurtă. Debut
editorial: „Martorul”,
roman, 1973. Colabo‐
rări în peste optzeci de
publicaţii din ţară și
din străinătate. Prezent în publicaţii din Germania,
Ungaria, Israel, China, Franţa, Republica Moldova,
Rusia, Austria. Membru al Uniunii Scriitorilor, din
1976; din 1990 face parte din Consiliul de condu‐
cere.

Premii: Premiul C.C. al U.T.C., 1973 (pentru ro‐
manul „Martorul”); Premiul Asociaţiei Scriitorilor
din Timișoara, 1983 („Efectul P”); Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Arad, 1993 („Cei O Sută – Ecce
Homo)”, 1996 („Procesul”), 2000 („Cei O Sută – Mâna
albă”), 2005 („Cei O Sută – Axa lumii”); Premiul pen‐
tru proză al Uniunii Scriitorilor din România, 1998,
(„Cei O Sută – Oul de aur”) și pentru volumul „Agnus
Dei” (2013); Premiul „Autorul Anului 2005” (pentru
„Spitalul”), oferit de APLER; Premiul „Mihail Seba‐
stian” pentru proză și teatru pe 2005‐2006 conferit
de Federaţia Comunităţilor Evreiești din România;
Marele Premiu pentru Proză „Liviu Rebreanu” 2007;
Premiul pentru proză „Luceafărul” 2008; Premiul
editurii ARKA (Smeredevo) la Târgul Internaţional
de Carte de la Belgrad, 2010; Premiul „Ion Creangă”
al Academiei Române, („Cei O Sută – Culoarul tem‐
plier”), 2010; Marele Premiu pentru Proză „Mihail
Sadoveanu”, Iași, 2012; Premiul pentru proză al Uni‐
unii Scriitorilor, 2013; Premiul Fundaţiei „Principesa
Margareta”, 2014; Premiul revistei „Irodalmi Jelen”,
2015; Distincţii: Ordinul Meritul Cultural în grad de
Comandor, 2004;

Profesor universitar dr. filozofie, psihologie, jur‐
nalism (2002 – prezent); Decan al Facultăţii de Ști‐
inţe Umaniste și Sociale a Universităţii „Aurel Vlaicu”
Arad (2003‐2008); directorul Institutului European
al UAV (2003‐2012) și șef de catedră (2008‐2011);
din 2009, președinte al Fundaţiei Culturale Româno‐
Germane „Marco Polo”; Director al Institutului Cul‐
tural Român, Filiala Banat‐Crișana (2012‐2013).

Gheorghe Schwartz*, laureatul Premiului Naţional 
pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, ediţia a VI‑a
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INTERPRETĂRI
Spiritul  vizionar al unui poet cu aspiraţii totalizante

Poezia lui Coriolan Păunescu este emanaţia unui
spirit vizionar,cu descinderi aspiraţionale în nemăr‐
ginirea absolutului sacru, receptat ca esenţă su‐
premă a armoniei universale. Poet al orizonturilor
solare, el celebreză în incantaţii de odă misterul
eternului feminin și farmecul inefabil al iubirii pure
sau glorifică in ritmuri ditirambice figurile legendare
ale nemului, fără teama de a se sustrge modernis‐
mului, îndatorat fiind în exclusivitate, crezului său
artistic:

Venise în palmă cu inima ei/și printre plete ochii
râdeau ca două fotografii./Am privit‑o surâzând, pre‑
cum,/în geamul alb bătăile ploii ‑/de la un timp mai
repezi/ca tunetul din ceruri.//Amândoi vedeam cum
iarba/înaltă se culca‑n urma pașilor/neștiuţi în amin‑
tirea ce vine,/iar vântul cânta, cu demnitate,sfinte li‑
tanii din fluier.//Departe, un vis anonim retrăia/a
doua lui viaţă, ultrasolemnă,/și‑n indescifrabile culori
veghea/o veritabilă și veche emblemă.(Gânduri)

Poetul Coriolan Păunescu se definește drept un
enigmatic pelerin în labirintul dilemelor existenţiale,
preocupat de captarea fiorului primordial al
eternităţii, cu numeroase ascensiuni vizionare în as‐
tral: „Ieri m‑am jucat însingurat printre nori / ... / cu
trei răspunsuri într‑o linie dreaptă / și m‑am văzut
dintr‑odată / o arhaică pradă în prea multe culori”
(„Jocuri”), percepute ca... „încercări” divine: „O, și ce
trist, Doamne, mai sunt / și cum trec prin noaptea
lumii de greu!” („Târziu”). 

În ultimele sale volume, ce aparţin maturităţii
creatoare, asistăm la miracolul reînvierii artistului,
sub aspectul racordării perfecte a stilului său de co‐
loratură clasică, la cerinţele înnoitoare ale momen‐
tului prezent. Asemenea regelui Midas, care trans‐
forma totul în aur, scriitorul reconvertește datele de
referinţă ale concretului, în retortele imaginarului,
pe care‐l învestește în chip sugestiv cu însemnele
divinului:                                                        

Încărunţește iarba‑n pavajul străzii reci/iar ţie‑ţi
ca, iubito, prelungi ninsori în plete,/ ne regăsim cu
iarna vieţii pe poteci / ceasornicu‑și trimite tic‑tacul
în perete.// Ne adunăm cu gândul prin tandre amin‑
tiri/ în univers s‑aude vibrarea ta și‑a mea/
și colindăm cu luna prin galbeni trandafiri /ducând
pe fruntea albă o ţandără de stea. („Ne regăsim”) 

Fiecare poem este o construcţie concentrică, ce
se dezvoltă în jurul unui nucleu tematic, amplificat
progresiv prin dispunerea simetrică a motivelor re‐
velatoare (iubirea , viaţa, moartea , timpul , destinul),
care marchează periodic punctele nodale din labo‐
riosul concept liric, ordonând și simplificând în acest
mod, formula de bază a discursului poetic. Universul

liricii păunesciene întreţine vraja orfică a unui melos
suav ,ce izvorăște din preaplinul sufletului său in‐
undat de lumina serafică a începutului de lume:

Voi trece ca o săgeată albastră/ prin sfera lumii
văzută din zbor/ţintind prin vechea lumină
curate/materia unui sfânt ocean visător.//Voi fi che‑
mat acum întru mirare/ de blonde sirene și mari că‑
lăuze/cu ele să trec în valuri pe mare/odihnindu‑mă
în albe banchize. (Alba promisiune)

Ritmica originală, efectul sonor al unor vocabule
precum și măsura perfectă a versului se completează
reciproc pe linia polifonică a textului, cu o structură
mozaicată, compusă din imagini conceptuale vagi,
difuze, dispuse în lumina nestatornică a unui timp
relativizant și contradictoriu: 

„Sub bolta de zăpezi albastre/ ce curg prin fulgii
de ninsoare, albii caiși ai tinereţii noastre/ se pregă‑
tesc de‑acum să zboare”. („Metapastel”)

Glosările pe marginea condiţiei de excepţie a poe‐
tului, copleșit de anxietăţi și combustii sufletești
mistuitoare, se insinuează în șoapte și tăceri miste‐
rioase, cu ecouri ce răzbat în surdină de dincolo de
timp și  de spaţiu. Atinsă de vraja nemuririi, lumea
lui Coriolan Păunescu, ni se deschide ca‐n vis, în
stări și emoţii indicibile, cu fulgurările fantomatice
ale tinereţii în floare sau ale trecutului aureolat de
legendele dacice. 

Traversând meteoric curente și orientări literare
moderne sau tradiţionale, poetul se angajează solitar
pe trudnicul drum iniţiatic “în căutarea marilor des‐
tine”, așa cum singur mărturisește printr‐un gest de
superbă emfază retorică. Delicateţea emoţiilor,
gingășia sentimentelor și fragilitatea senzaţiilor, că‐
rora li se adaugă cursivitatea melodică a verbului,
sunt mărci inconfundabile ale stilului păunescian.

Virginia DIMOFTE‑CHIRIAC
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DOAGA STRĂZII

Atitudini și întrebări
Moto: Creatorii au coborât în plan secund, 

escrocii culturali au ciugulit 
cireașa de pe tort 

(Fănuș Neagu ‐ Jurnal ascuns)

• Reluăm, a câta oară, ÎNTREBĂRILE din revista
Porto‐Franco (revistă nesubvenţionată nici de Con‐
siliul Local, Primăria Galaţi, nici de Consiliul Jude‐
ţului Galaţi, așa cum sunt sprijinite financiar reviste
ca: Scriptor de la Iași, Ateneu de la Bacău, Bucovina
literară de la Suceava, Tribuna de la Cluj, Tecuciul
literar‐artistic ș.a.). Deci, ÎNTREBĂRILE SUNT UR‐
MĂTOARELE:

1. De ce Cinematograful de la Casa de Cultură a
Sindicatelor se numește „Prof. Ioan Manole” (fost
director, doar), de ce nu Gina Patrichi sau Cornel
Coman, sau Eugen Popescu‐Cosmin, sau alţi mari
actori care au slujit teatrul gălăţean și naţional?

2. De ce Complexul Muzeistic de Știinţele Naturii
(Grădlna Botanică) din Galaţi se numește „Răzvan
Angheluţă” (dr. veterinar, fost președinte al Consi‐
liului Judeţului Galaţi o perioadă) și nu „Moș Van‐
ghele”, care toată pensia o cheltuia pe seminţe și ar‐
buști, flori exotice cumpărate din strănătăţi) sau
numele unui muzeograf, om de‐al casei cum se
spune, care s‐a preocupat cu studiul florei și faunei,

care are volume publicate în domeniu?
3. Biblioteca judeţeană „V.A. Urechia” (care ar

trebui să fie de rang Naţional, cum este, de pildă,
Teatrul Naţional Nae Leonard), Muzeul de Istorie
„Paul Păltânea” și Muzeul de Artă Vizuală (care ar
trebui să se numească „Fraţii Arămescu”) din Galaţi
au de ani buni directori/manageri interimari. De ce,
de ce?

Deci, din nou, deci: De ce domnilor edili, primari
și președinţi psd‐iști gălăţeni, când se vor ocupa
prin concurs cele trei posturi importante din cultura
gălăţeană? De ce se tergiversează acest drept legal
neglijat de Dvs.?...

NOTĂ: De data asta întrebările se adresează di‐
rect și senatorilor și deputaţilor gălăţeni, dar și oa‐
menilor de cultură, scriitori, plasticieni, actori, pro‐
fesori, studenţi etc. AȘADAR, a câta oară întrebăm
sincer, deschis, în deplină libertate de opinie. Se
aude domnilor? Vor auzi și alţi edili din alte judeţe
ale ţării și, probabil, vor zâmbi. Nu?

Redacţia

Casa de Cultură 
a Sindicatelor ‑ 
Cinematograful

Complexul Muzeistic 
de Știinţele Naturii

Biblioteca Judeţeană 
„V.A. Urechia”

T
T
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ONOR PE VAPOR

ONOR PE VAPOR

Din cartea semnelor
• Doamne / cât albastru cheltuiești ca să nu te vedem.
• Ceea ce îţi reproșează rândunelele este primăvara pe care n‐ai adus‐o.
• În satele limbii mele Durerea se numește Strălucitoarea.
• Este o bigamie să iubești și să visezi.
• Infinitul exista în noi, precum limba pentru surdomuţi.
• Mănâncă progresul cu coajă cu tot.
• Când nenorocirea rentează, să o consideri târfă.
• Din Dumnezeu se trage omul precum rechinul din sânge.
• Legea care sunt ‐ nu mă va subordona.

Odysseas Elytis,
Premiul Nobel, 1979

Aforisme

Lucian Blaga

• Poezia este un izvor domesticit.
• Ce este un epigon? Un om născut de o statuie.
• Un critic care‐ţi citește poeziile la 8 dimineaţa te‐a nenorocit.
• Prostul cel mai prost este prostul alterat de filozofie.
• Orice orator când urcă la tribună și se înalţă în faţa publicului imită o statuie.

Constantin Brâncuși

• Când nu mai suntem copii, suntem deja morţi.
• Nu cred în suferinţe creatoare.
• Eu aș vrea să creez ‐ așa cum respir.
• Frumosul este echitatea absolută.
• Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindește sufletul.
• Eu am pornit, întotdeauna, de la o idee, de la Natură.

Valeriu Butulescu

• Tâlharul politic. Cu o parte din pradă își cumpără onoarea.
• Cu cât o poezie tradusă rimează mai frumos, cu atât trădarea este mai mare.
• Copil fiind, credeam că Tata e zeu/ În loc de Tatăl Nostru, spuneam Tatăl meu /
• La început, Potopul părea o simplă aversă.
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AUTORI PREMIAțI LA FESTIVALUL DE AFORISME, TECUCI

ADRIAN RĂCARU (Tecuci)

• Doamne, păzește‐mă de urși, că de lei, mă păzește guvernul.
• Piatra cea mai ieftină dar și cea mai preţioasă, este piatra de temelie,
• Cărţile au devenit decoruri exotice pentru milionarii alfabetici.
• Bibliotecile sunt pe lista de așteptare ca să fie declarate muzee.
• Vorva are un leac și‐o coasă, vindecă precum omoară.
• Dicţionarul înţeleptului, este un dicţionar al tăcerii care se îmbogăţește prin ascultare.

ȘTEFAN MÎRZAC (lași)

• Statuile dintr‐un parc sunt precum aforismele dintr‐un roman.
• La inceput a fost Cuvântul, care, apoi, s‐a dus cu vântul.
• Dacă vrei să te joci cu focul, trebui să fii prieten cu vântul.
• Avea așa de multe cozi de topor încât putem rămâne fără păduri.
• Un om încăpăţânat este precum un copac noduros, nefiind bun de mobilă.
• Când cărţile sunt făcute, degeaba ai un as în mânecă.

DANA BREZEANU (Constanţa)

• M‐am refugiat în natură ca să ascult vocea pământului.
• Viaţa se întinde între poezie și proză.
• Ne vedem des, dar ne observăm foarte rar.
• Ploaia spală asfaltul, dar nu și păcatele credincioșilor.
• La glumele altora râd, la ale mele mă încrunt.
• Din vârful muntelui nu pot vedea fundul mării.

ELENA STAN (Vălenii de Munte)

• Oamenii fără limite sunt foarte limitaţi.
• Cine nu îmbătrânește, moare.
• Fiecare zi petrecută lângă mama este o zi de sărbătoare.
• În fiecare iubire interzisă stau tentaţia și otrava fructului oprit.
•  Peste flacăra durerii curge apa timpului.

(...) Ceea ce se dezgroapă prin aceste documente, istorice și lingvistice, nu sânt
doar materialuri de interes arheologic, ci e România însăși, e geniul poporului româ‐
nesc, de pe care se înlăturează păturile superpuse de ruine și barbarie.

(Timpul, nr. 70, 1 april 1882)
Mihai EMINESCU
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UMOR PE VAPOR FĂRĂ MOTOR

Am ajuns 
În situaţia,
Când, pur și simplu.
Nu mai pot 
Fără a scrie.
Mi‐a intrat în sânge.
Sunt molipsit...
Fac ce fac
Și mă apuc de scris.
Și sciu, și iar scriu.

Scriu, scriu, scriu.
Scriu, scriu, scriu.
Scriu, scriu, scriu.
Scriu, scriu, scriu...

Și tot așa!
Și tot așa!

Scriu mult de tot.
Cuvintele
Curg din mine
În avalanșă
Și n‐am ce le face ‐
Am stringentă nevoie de asta,
Mă‐năduș,
Mă apucă dracii dacă nu scriu. 
Dacă
Nu‐mi satisfac 
Dorinţa 
De a scrie ‐

Scriu, scriu, scriu,
Scriu, scriu, scriu.

Ce plăcere!
Scriu, scriu, scriu.
Scriu, scriu, scriu.

Și tot așa!
Și tot așa!

(Ce bine e 
Când scrii...)

M‐am închis în cameră, 
Am tras perdelele ‐ 
Să‐mi fac atmosferă. 
Să‐mi fac intimidate. 
Să‐mi fac comoditate,

Și încep a scrie...

Scriu, scriu, scriu.
Scriu, scriu, scriu.
Scriu, scriu, scriu,
Scriu, scriu, scriu...

Bate cineva la ușă?!
Ce idioţenie!!!
S‐a dus de râpă 
Toată inspiraţia! Uf! 
Pe timpuri.
Cu mii de ani în urmă,
Pe când încă 
Nu era scrisul.
Dacă voiai 
(Așa cred eu)
Să spui ceva,
Fiindu‐ţi necesară comunicarea
Până la ardenţă ‐
(Ca în cazul meu concret).
Iţi trebuia numaidecât 
Un interlocutor.
Nu aveai neapărată nevoie 
De hârtie și pix.
Ci o făceai oral, în direct...

Dacă interlocutorului tău îi plăcea ‐ 
Te strângea la piept.
Dar dacă nu‐i plăcea ‐ 
Îţi dădea la cap.
Era un fel de exprimare 
A părerii lui personale.

Acum, însă, e altceva,
E cu mult mai simplu ‐ 
Îţi trebuie doar să ai hârtie și pix
Și un colţ mai retras de lume. 
Mai departe de stres,
Pentru germinarea inspiraţiei...

Asta pe mine mă face 
Să mă simt 
În al nouălea cer.
Mă face să simt
Mișcarea constelaţiilor.
Mă face să mă topesc 
Și fluidul
Să‐mi curgă spiral 
Spre planeta
Nedescoperită încă de nimeni

(va urma)

Dumitru Marian
Parodie amicală la adresa lui Nicolae Esinencu

VOLUM
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IONIțĂ BENEA - „VENEțIA” - ALBUM PLASTIC
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IONIțĂ BENEA - ALBUM PLASTIC 2022: „VENEțIA”


