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SONETE DE MIHAI EMINESCU ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Traduceri de Emanoil Marcu

Stau în cerdacul tău...

Stau în cerdacul tău... Noaptea‑i senină. 
Deasupra‑mi crengi de arbori se întind. 
Crengi mari în flori de umbră mă cuprind 
Și vîntul mișcă arborii‑n grădină.

Dar prin fereastra ta eu stau privind 
Cum tu te uiţi cu ochii în lumină.
Ai obosit, cu mîna ta cea fină 
În val de aur părul despletind.

L‑ai aruncat pe umeri de ninsoare, 
Desfaci visînd pieptarul de la sîn,
Încet te‑ardici și sufli‑n lumînare...

Deasupră‑mi stele tremură prin ramuri,
În întuneric ochii mei rămîn,
Ș‑alături luna bate trist în geamuri. 

Dans ton jardin...

Je suis dans ton jardin... La nuit est claire.
Les arbres tendent leurs branches sur moi,
Des branches fleuries me prennent comme des bras,
Les arbres remuent sous la brise légère.

Et moi, par la fenêtre, je te vois:
Toi, tu regardes, les yeux dans la lumière.
La vague d'or des nattes, à la défaire,
Tes fines mains ont fatigué déjà.

Tu l'as jetée sur tes épaules frêles 
Et, en rêvant, tu ouvres ton corsage,
Te lèves doucement et souffles la chandelle...

Mes yeux demeurent dans le noir; là‑haut ‑ 
Étoiles scintillant dans le branchage...
La lune triste frappe les carreaux.

Iubind în taină...

Iubind în taină am păstrat tăcere, 
Gîndind că astfel o să‑ţi placă ţie, 
Căci în priviri citeam o vecinicie 
De‑ucigătoare visuri de plăcere.

Dar nu mai pot. A dorului tărie 
Cuvinte dă duioaselor mistere;
Vreau să mă‑nec de dulcea‑nvăpăiere 
A celui suflet ce pe al meu îl știe.

Nu vezi că gura‑mi arsă e de sete 
Și‑n ochii mei se vede‑n friguri chinu‑mi
Copila mea cu lungi și blonde plete?

Cu o suflare răcorești suspinu‑mi, 
C‑un zîmbet faci gîndirea să se‑mbete 
Fă un sfîrșit durerii... vin' la sînu‑mi.

T'aimer secretement...

T'aimer secrètement fut mon larcin.
Pour être à ton goût, car j'ai cru lire 
En tes regards un éternel empire 
De rêves voluptueux et assassins.

Je n'en peux plus; ma flamme fond la cire 
Du vain cachet qui cèle mon dessein;
Aussi veux‑je brûler aux flammes de ton sein. 
De l'âme qui me sait et me désire.

Mes lèvres et mes yeux de fièvre torturés 
Les vois‑tu donc, pour m'en guérir, ma reine, 
Ma douce enfant aux longs cheveux dorés?

Tu rafraîchis mon front de ton haleine,
Et ton sourire enivre ma pensée.
Ô viens contre mon coeur... ôte ma peine.
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DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE DIN LIMBA ROMÂNĂ
Costache Conachi (1777‑1848)

Ochii verzi

Ce putere, Doamne sfinte, ai sădit în ochii verzi!
Ah! la dânșii când cat, mă farmec și de plăcere mă perz.
N‐au mijloc de măsurare, ci de gene‐mpovăraţi,
Și la milă și la chinuri sunt porniţi și înfocaţi.
Afroditei spre podoabă dintru‐nceput au fost daţi,
S‐au supus cu a lor arme și Dumnezi și împăraţi,
Râsul și posomorârea, la dânșii‐i plin de nuri;
Dau și viaţa, iau și viaţa numai prin căutături.

Ferice de muritorul care s‐ar îmvrednici
A‐i vedea înlăcrămarea ce dragoste le‐ar porni!
Atuncea ca roua pe verdeaţa cea din zori
A lor lacrimi pot supune pe om fără a voi
La acea dulce simţire de‐a iubi și‐a pătimi.

Dar vai mie! vreo nădejde putea‐mă‐va bucura,
Că voi avea fericirea de a‐i slăvi ș‐ai săruta?

Vasile Alecsandri (1821‑1890)

Steluţa (fragmente)
‑ Dedicaţie E.N. ‑

Tu, care ești pierdută în neagra vecinicie,
Stea dulce și iubită a sufletului meu!
Și care‐odinioară luceai atât de vie
Pe când eram în lume tu singură și eu!

O! blândă, mult duioasă și tainică lumină!
În veci printre steluţe te cată al meu dor,
Ș‐adeseori la tine, când noaptea e senină,
Pe plaiul nemuririi se naltă c‐un lung zbor.

* * *

Frumoasă îngerelă cu albe aripioare!
Precum un vis de aur în viaţă‐mi ai lucit,
Și‐n ceruri cu grăbire, ca un parfum de floare,
Te‐ai dus, lăsându‐mi numai un suvenir iubit.

* * *

Un suvenir poetic, coroana vieţii mele,
Ce mângâie și‐nvie duioasă‐inima mea,
Și care se unește cu harpele din stele
Când mă închin la tine, o! dragă, lină stea!

Tu dar ce prin iubire, la a iubirei soare,
Ai deșteptat în mine poetice simţiri,
Primește‐n altă lume aceste lăcrimioare
Ca un răsunet dulce de‐a noastre dulci iubiri!
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Octavian Goga (1881‑1938)

Carmen (fragmente)

Mireasa mea albă, cu chipul bălai,

Ascultă a nopţii povaţă,

Minuni spune glia‐n poveștile ei

Și tainele vieţii ne‐nvaţă.

Nu simţi tu fiorul ce‐n tremur prelung

Tresare‐n adâncuri de ape,

Răsufletul verii cum vine și‐n drum

Purcede vieţi să dezgroape?

E dragostea mare ‐ ascunsă pornire

Ce sânul pământului poartă;

E ceasul când glia în truda ei mută

Învie‐și ţărâna sa moartă;

E clipa când vechiul prisos de viaţă

În straturi de flori se adună,

Când bobul sfielnic din spice răsare,

Zâmbind în poleiul de lună...

Ștefan Augustin Doinaș (1922‑2002)

Îndrăgostiţii

Sărutul ‐ fruct de came și fior

al marelui copac interior ‐

se întregește, pâlpâind pe gură,

din două părţi tăiate din natură

pe când nu exista întregul lor.

ÎI împlinim și‐l facem mai rotund

prin tot ce ochii‐nceţoșaţi ascund,

și cucerim din celălalt cu‐o mână

cutremurele scrise să rămână

de‐a pururi pure, undeva‐n străfund.

Iar când te duci, absenţa ta‐mi dilată

îmbrăţișarea peste lumea toată.
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Horia Zilieru (n. 1933)

Răspuns la o scrisoare

Când îţi scriu, în preajmă dintr‐o dată,

areul vibrează‐n alăută

și poteca‐n două desfăcută

tot așteaptă un băiat și‐o fată.

Râul în cascade mai scunde

umbra ta și‐a mea din prima scaldă,

dintr‐o vară lungă și prea caldă;

când o strig, n‐aude, nu răspunde...

Căpriorii mei cu diamante

nu‐ţi mai ies în cale de pe creste

și tu mori încet ca o poveste

tristă, Genoveva de Brabante...

Grigore Vieru (1939‑2007)
Leac divin

‑ Pentru Ioan Alexandru ‑

Iubire! Tu, cea ocrotită

De dulcele luminii mirt,

Ca miezul unei sfinte azimi

De coaja ei doar ocrotit.

Înconjurată de lumină,

Tu însăţi din lumină vii.

Pre tine doar te am pe lume

Și nu voi alte veșnicii.

Iubire! Ram de rouă sfântă,

Cânt unic, o, ce mă adăști!

Asupra‐ngândurării mele

Tu nu plângi lacrima ‐ o naști.
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DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE DIN LIRICA UNIVERSALĂ
în tălmăcirea lui Ștefan Aug. Doinaș

Michelangelo Buonarroti (1475‑1564)

Sonetul către Vittoria Colonna (XVI)

Nu dăltuiește sculptorul idee
pe care marmura să n‐o conţină
în sine, sub prisos; abila mână,
din bloc scoţând‐o, lucrul și‐l încheie.

În tine, mândră, gingașă femeie,
și răul meu și binele se‐mbină,
la fel; ci dalta mea este de vină
că nu‐mi dă chipul ce‐aș fi vrut să‐mi deie.

Deci Amor nu, nici aspra‐ţi frumuseţe,
norocul sau dispreţul ‐ vinovate ‐
nu sunt de răul care‐mi este partea;

Căci tu ascunzi și moarte și blândeţe
în piept; dar bietul meu talent nu poate
să scoată, în văpaie, decât moartea.

Edgar Allan Poe (1809‑1849)

Elenei

Elena, frumuseţea ta‐mi apare
Ca niceene bărci purtând ușor
În alte vfremi, pe‐o parfumată mare,
Spre ţărmul lui natala, un călător
Înfrânt, sleit de dor.

Pe disperate mări demult deprins,
Părul de‐aramă, clasica ta faţă
Și mersul de naiadă m‐au împins
Spre casă, și spre Grecia măreaţă
Și Roma triumfală, ce s‐au stins.

Acolo! într‐o nișă mi se‐arată,
Ca o statuie, trupul tău șinând
În mână lampa de agată!
Ah, Psyche, din ţinuturi care sunt
Pământul‐Sfânt!
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Emily Dickinson (1830‑1886)

Eu am murit pentru frumuseţe

Eu am murit pentru frumuseţe.

Dar abia am fost în lut așezată,

Că un altul – mort pentru Adevăr – fu întins

Într‐o groapă alăturată.

Încet m‐a întrebat: “Pentru ce ai murit?”

“Pentru Frumuseţe”, I‐am zis eu.

“Iar eu – pentru Adevăr. E tot una.

Suntem fraţi”, mi‐a răspuns vecinul meu.

Și‐așa, ca mirii care se‐ntâlnesc noaptea,

Am vorbit de la o groapă la alta,

Până ce mușchiul ne‐atinse buzele

Și‐a năpădit numele noastre. 

Stephane Mallarmé (1842‑1898)

Briza marină

Vai / carnea este tristă, iar cărţile ‐ pe toate

Le‐am devorat. Departe / Să plec / O, îmbătate!

de spume neștiute, sunt păsări la zenit!

Nimic, nici parcul verde în ochiu‐mi oglindit

Nu‐m va reţinepieptu‐mbăiat de unda mării

O, nopţi / nici claritatea pustie‐a lumânării

pe foaia ocrotiră de albul ei virgin,

Nici tânăra femeie cu pruncul mic la sân.

Ah / voi pleca / Tu, navă care‐ţi îndoi catargul,

Spre un ostrov exotic despică‐n provă largul !

Un vechi Plictis, de crude speranţe dezolat,

Mai crede‐n fluturarea batistei pe uscat!

Și poate‐aceste pânze, chemând furtuni, sortite

Vor fi să se aplece‐n naufragii, risipite,

Pierduţi, fără catarge și ţărm fertil, cu toţii...

Dar, inima, ascultă cum cântă mateloţii !
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Georg Trakl (1887‑1914)

De Profundis (fragmente)

Există‐o miriște pe care cade‐o ploaie neagră.

Există‐un arbore ca de rugină ce stă singur.

Există‐un crivăţ care șuieră printre colibile pustii.

Ce tristă seară!

La marginea cătunului

Blânda orfană încă‐adună spice scuturate

Ochii‐i rotunzi, de aur, iscodesc amurgul,

Iar sânul ei nerăbdător așteaptă mirele ceresc.

La‐ntoarcere,

Ciobanii au găsit suavul trup

Aproape putred, în mărăciniș...

Noaptea, eram pe o câmpie însetată,

jegos de murdării și praf de stele.

În aluniș din nou

Cu clinchete vibrară îngeri de cristal.

Luis de Gongora (1561‑1627)

Sonet (228)

Cât timp spre‐a‐ntrece‐a tale mândre plete

în van la Soare aur luciu‐nvie,

și fruntea‐ţi albă cu dispreţ îmbie

frumosul crin din câmp ce se sumete;

cât timp priviţi ce vor să se desfete

cer gura ta, nu? floarea timpurie,

și gâtul tău învinge cu trufie

cristalul scăpărând văpăi secrete:

te bucure gât, plete, frunte, gură,

nainte ca, la vârsta‐ţi aurită,

ce‐a fost cristal, crin aur, floare pură

nu doar în plumb și viorea ciuntită

să cadă, ci chiar ţie să‐ţi ia spicul

pământul, umbra, pulberea, nimicul.
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IN MEMORIAM 

EUGEN SIMION 
(25 mai 1933‑18 octombrie 2022)

A murit academicianul Eugen Simion și lumea li‐
terelor rămâne din acest moment mai săracă, până
când din forţa inteligenţei acestui popor se va în‐
trupa o altă personalitate de calibrul acestui valoros
slujitor al culturii.

Eugen Simion  s‐a născut în Prahova, în 1933, ca
fiu al lui Dragomir Simion și al Sultanei Simion(năs‐
cută Moise), agricultori, cu ascendenţă ardelenească.
Parcursul său biografic se înscrie
pe traseul unei continue deveniri
pe linia studiilor umaniste. Ur‐
mează cursurile școlii primare în
satul natal (1940‐1944), apoi
este înscris la Liceul „Sfinţii Petru
și Pavel”(„Ion Luca Caragiale”, în
prezent) unde a fost coleg de
clasă cu poetul Nichita Stănescu.
În virtutea vocaţiei sale literare,
a frecventat cursurile Facultăţii
de Litere a Universităţii din Bu‐
curești (1952‐1957), iar printre
profesorii săi s‐au numărat Ge‐
orge Călinescu, Tudor Vianu și
Alexandru Rosetti.

După absolvirea facultăţii,
având girul mentorilor săi
străluciţi, din perioada
studenţiei, lucrează ca cercetător
la Institutul de Istorie și Teorie
Literară „G. Călinescu” al Academiei Române (1957‐
1962), în cadrul colectivului „Eminescu”, condus de
Perpes sicius. În 1964 optează pentru cariera didac‐
tică universitară de lector, la Facultatea de Litere de la
Universitatea din București, accesând cu succes ur ‐
 mă  toa rele trepte ale formării profesionale: confe ‐
renţiar universitar 1971, iar din 1990, funcţionează
ca profesor universitar.

Bucurându‐se de un remarcabil prestigiu inter ‐
naţional, Eugen Simion a predat cursuri de cultură
și civilizaţie românească la Université Paris IV (Sor‐
bonne), apoi a fost profesor invitat la École Normale
Supérieure de Paris (Fontenay‐aux‐Roses) și a
obţinut o bursă de studii în Germania.

În anul 1992 devine membru titular al Academiei
Române, la numai un an după ce a fost ales membru
corespondent, iar în perioada 1998‐2006 ocupă
funcţia de președinte al Academiei Române. A iniţiat
și coordonat proiecte fundamentale ale Academiei
Române, între care se numără „Dicţionarul general
al literaturii române“, facsimilarea integrală a ma‐

nuscriselor lui Mihai Eminescu, colecţia, de tip Plé‐
iade, „Opere fundamentale“, din care au apărut până
acum 200 de volume. Este fondator (1999) și pre‐
ședinte al Fundaţiei Naţionale pentru Știinţă și Artă
sub egida Academiei Române.

Activitatea academică se extinde în afara gra ‐
niţelor, fiind numit membru al Academiei Europea
(Londra), Academiei Regale de Știinţe și Litere din

Danemarca, al Academiei de Ști‐
inţe Morale și Politice din Franţa,
al Academiei din Atena, al Aca‐
demiei de Știinţe din Moldova și,
recent și al Academiei de Știinţe
și Litere din Serbia.

Debutează în publicistică
printr‐un articol despre „Caie‐
tele Eminescu” în „Tribuna”
(1958). În continuare, colabo‐
rează la majoritatea revistelor
de cultură contemporane,
deţinând  rubrici permanente la
„Gazeta literară”, „România lite‐
rară”, „Contemporanul”, „Flacăra”,
iar din 1991 la „Literatorul”. Din
1983 conduce revista „Caiete cri‐
tice”, al cărei director devine în
1990. 

Activitatea editorială se des‐
chide cu volumul „Proza lui Emi‐

nescu (1964), urmat de numeroase studii de critică
și istorie literară: „Orientări în literatura contem‐
porană” (1965), „E. Lovinescu, scepticul mântuit”
(1971), „Scriitori români de azi”, I (1974), II (1977),
III (1983), IV (1989); „Timpul trăirii, timpul mărtu‐
risirii” etc. 

Eugen Simion este un ilustru continuator al mo‐
delului teoretic statuat de actul critic lovinescian,
de care îl apropie asumarea unui tablou cvasi‐com‐
plet al literaturii din ultimele cinci decenii ale istoriei
contemporane. 

Drum lin către stele marelui OM, aflat acum la
cumpăna trecerii dintre aici și dincolo, dintre vre‐
melnicia terestră și ordinea eternităţii cosmice!

Eugen Simion, modelator a numeroase promoţii
de profesori de limbă și literatură, savant de renume
mondial, ai plecat fizic dintre noi, dar a rămas marea
ta Operă care va dăinui în vecii vecilor, fiindcă Spi‐
ritul nu moare niciodată!

Porto‑Franco
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Nu bateţi cuie în stejar*
‑ domnului profesor Eugen Simion –

Nu mai bateţi cuie în stejar,

el este statuia vie din care răsar

legăturile cerului cu pământul,

cu dureri și fericiri, cu jurământul – 

Nu mai plângeţi pe gura fântânii,

cuvintele vă trag în așchii de piatră,

stăpânii‑s peste tot, oh, stăpânii,

nu pot să ne‑alunge de la vatră –

Între pământ și gândul care zboară,

ne pipăie un fir de primăvară

cu tăcerile toate ce stau la pândă

vine adierea mâinii mamei, blândă

Și vin din ceruri păsări și revin

la streașina cea veche unde mă închin

doar acolo‑i siguranţa, dar

și candela ce luminează casa nu‑n zadar – 

(Chiar Prutul mai vorbește în principiu

despre fuioarele de fum din municipiu,

de‑aceea, tot mai încet, m‑apropii și eu

de groapa de gunoi și Dumnezeu)...

Nu mai bateţi cuie, oameni, în stejar,

el este statuia vie din care răsar

legăturile cerului cu pământul,

cu dureri și fericiri, cum legământul !
Sterian Vicol

* Poemul a apărut în volumul „O sută și una de poezii” publicat la Editura Academiei Române, 2020



Să începem prin a reaminti, cu Noica, cele două
păcate ale noastre în ce‐l privește pe Eminescu: întîi
nu‐l cunoaștem încă în întregime, apoi nu‐l facem
cunoscut altora în întregime, așa cum a fost («Pe
Eminescu nu‑l cunosc in întregime nici specialiștii,
acesta e adevărul», spunea filosoful fiinţei în 1979).
Cele două păcate temeinice nasc un al treilea, deri‐
vat: necunoscîndu‐l pe Eminescu, lumea nu cunoaște
bine fiinţa românească.

De aceea, cartea noastră își propune, înainte de
toate, să contureze, cu ajutorul specialiștilor în ma‐
terie, în imagine nouă a lui Eminescu, impusă atît
din interiorul culturii românești, cît și din afara ei,
din «orizonturile de așteptare» ale altor culturi sau
paidei (arealuri) culturale. Fiind dezarmaţi, firește,
de conștiinţa imposibilităţii de a cuprinde Necu‐
prinsul și Cerul eminescian în boabele de rouă —
efemere — ale răsfrîngerii critice, am căutat să sur‐
prindem măcar unele dimensiuni ale personalităţii
sale, titlul sugerînd nu o direcţie fermă, ci niște dru‐
muri întrerupte heideggeriene. Am mers, deci, spre
ceva din fiinţa eminesciană.

În jurul lui Eminescu s‐a produs în chip artificial
nebuloase ale neînţelegerii, părtinirilor și prejude‐
căţilor conjuncturale, tăgadei de ordin valoric, în‐
căpăţînării de a absolutiza o parte a întregului (în
felul acesta Poetul era departajat de Publicist și de
Omul de știinţă) etc.; or, Eminescu a împrăștiat
aceste nebuloase cu care era învăluit abil, impu‐
nîndu‐se ca o supernovă ce‐și menţine nealterată
mărimea și strălucirea.

O asemenea imagine cu adevărat astrală n‐a fost
eclipsată de încă neîncheiata odisee a postumiadei,
care a întreţinut teama de a nu schimonosi masca
platoniciană și apolinică a poetului cu vreo fărîmi‐
tură de «moloz», mentalitate de durată care a făcut
imposibilă identificarea Adevăratului Eminescu cu
Întregul Eminescu. Astăzi putem spune, cu certitu‐
dine, că fiinţa eminesciană s‐a lămurit atît în zona
frumosului prototipal și etern cît și în fumurile in‐
fernale ale Hadesului. Existenta se poate învedera
doar în devenire, însuși Poetul spunînd că «nu mai
suntem material vorbind nici într‐un moment unul
și‐același om».

Cunoașterea întregului Eminescu a fost prejudi‐
ciată, apoi, de rătăcirile impresioniste, «socialiste»,
«semănătoriste», formaliste, izvoriste sau sociolo‐
gist‐vulgare ale receptării care au desprins faţete
disparate ale personalităţii, nu imaginea ei organică.
A avut loc chiar o înfeudare perseverentă modelului
pesimist‐schopenhauerian și o absolutizare generală
a studiului sursier, căderea în excesele acestuia fă‐
cînd ca opera lui Eminescu, după cum observa Alain
Guillermou, să semene pînă la urmă cu haina arle‐

chinului, pe ţesătura exterioară a
acesteia văzîndu‐se distinct bucăţi
de stofă multicoloră din Lenau,
Leopardi, Heine, Schopenhauer,
Lamartine, Horaţiu ș. a.

Perspectiva exegetică înnoitoare asupra lui Emi‐
nescu a venit adesea dinafară: din partea francezului
Alain Guillermou, a italienei Rosa del Conte sau a
româncei Svetlana Paleologu‐Matta, stabilită în El‐
veţia. Cercetările acestora, ca și cercetările mai noi
ale lui Constantin Noica, Edgar Papu, George Mun‐
teanu, Ioana Em. Petrescu, Theodor Codreanu, Eu‐
gen Todoran, Zoe Dumitrescu‐Bușulenga, Nicolae
Manolescu, Eugen Simion, Dan C. Mihăilescu, Con‐
stantin Ciopraga impun cu toată evidenţa imaginea
unui mare poet al fiinţei. Anii 80, preluînd un anumit
filon exegetic al anilor 60, deschid etapa fiinţială
(existenţială) a eminescologiei.

Focalizînd această perspectivă nouă asupra lui
Eminescu, dialogurile se preocupă și de felul în care
Eminescu este receptat în «orizontul de așteptare»
anglo‐saxon sau francez unde este tradus, acum, cu
mijloace modernizate, în cel maghiar unde se cunosc
un număr impunător de versiuni (26 de volume de
traduceri din Eminescu!), în cel turcic în care apariţia
unui volum al poetului român a avut o deosebită re‐
zonanţă, stimulată și de raportarea la romantismul
turc al secolului al XX‐lea, în cel slovac care încearcă
o re‐traducere a operei eminesciene prin prisma
simbolismului, în cel chinez și cel japonez care‐l pun
sub semnul confluenţei rodnice a gîndirii europene
cu mentalitatea orientală ce stă sub semnul «căii de
mijloc» a lui Buddha.

Un nou Eminescu este de neconceput fără deslu‐
șirea intimă a unui homo eminescianus complex, ros
de contradicţii și aporii, însetat de Absolut și formele
perfecte, dar și copleșit de devenire și existenţa li‐
mitelor, a relativului, introvertit, dar și deschis spre
lumea ce parcurge tragicul traiect «de la mărire la
cădere», neliniștit, răvășit de Abisul ontologic, dia‐
logînd despre sensul fiinţării cu Dumnezeu (Rosa
del Conte: «poezia lui Eminescu răspunde neliniștii
mereu actuale pentru că este de natură metafizică»),
dar și senin‐mioritic, redat sieși la capătul drumului
anevoios al cunoașterii.

E dovada supremă că fiinţa lui Eminescu, a cărei
cunoaștere neîntregită stă fatal, ca o sabie a lui Da‐
mocles, asupra culturii românești, poate fi luminată
numai prin mîntuirea de cele două păcate amintite:
prin cunoașterea ei în întregime și prin a o face cu‐
noscută altora în întregime, așa cum a fost.

În lumea contemporană lipsită de zei, cunoașterea
creatorului român de valori superioare care are o con‐
știinţă (inter)culturală deplină, devine un imperativ.
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Spre un nou Eminescu* 

un eseu de Mihai Cimpoi

* Fragment din volumul cu același titlu apărut la Ed. Hyperion, 1993
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ANIVERSĂRI: MIHAI CIMPOI - 80

Mihai Cimpoi: Proiectul târgoviștean
La împlinirea augustei vârste de 80 de ani, acad.

Mihai Cimpoi (membru titular al Academiei de
Știinţe din Republica Moldova, membru de onoare
al Academiei Române) se prezintă în faţa publicului
cu peste 70 de volume, cu mii de articole, eseuri,
cro nici, recenzii privind literatura română și uni‐
versală. A creat instituţii culturale de anvergură
naţională și internaţională: Centrul Academic Inter ‐
naţional „Mihai Eminescu”, Congresul Mondial al
Eminescologilor, încât se poate spune că a mutat
centrul iradiant al cercetărilor eminescologice de la
București la Chișinău, cum remarca Tudor Nedelcea.
A realizat ediţii ale operei integrale eminesciene
după modelul ediţiei academice a lui Perpessicius
și a îmbogăţit bibliografia studiilor eminescologice
cu un număr impresionant de volume, începând cu
anul 1979, când a apărut prima ediţie a cărţii Narcis
și Hyperion și până la Mihai Eminescu. Dicţionar en‑
ciclopedic (2013, ajuns la două ediţii). Ca să nu mai
vorbesc de volumele de dialoguri cu eminescologi
din toată lumea, dar și de restituirea tuturor textelor
maioresciene despre Poet (Titu Maiorescu. Epoca
Eminescu, ediţie coordonată și studiu introductiv de
acad. Mihai Cimpoi, Iași, Editura Junimea, col, „Emi‐
nesciana”, 2020).

Opera lui de critic și istoric literar (cu extensie la
alte domenii) se constituie dintr‐un important nu‐
măr de monografii dedicate lui Grigore Vieru, Mihai
Eminescu, Vasile Cârlova, Ion Heliade‐Rădulescu,
Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Ion Creangă, Duiliu
Zamfirescu, Elena Văcărescu, Ioan Alexandru Bră‐
tescu‐Voinești, G. Bacovia, Constantin Brâncuși, Lu‐
cian Blaga, Radu Petrescu, Petru Creţia, nemaipu‐
nând la socoteală monografiile dedicate unor
per sonalităţi europene (Giacomo Leopardi, Friedrich
Nietzsche, secondate de studii despre Carlo Goldoni,
Jean Racine, Alexandr Sergheevici Pușkin, Honoré
de Balzac, Nicolai Vasilievici Gogol, Charles Baude‐
laire, Lev Tolstoi, Feodor Mihailovici Dostoievski,
Anton Pavlovici Cehov, Arthur Rimbaud, Guillaume
Apollinaire, Juan Ramόn Jiménez, Paul Valéry, Os‐
wald Spengler, Edmund Husserl, George Bernard
Shaw, Alexandr Blok, Franz Kafka ș.a.), toate grefate

pe un comparatism dinamic, modern, axat pe trei
concepte: esteticul, mitopo(i)etica și critica ontolo‑
gică, pledând împreună pentru un viu dialog între
valorile românești și cele universale. Ca discipol că‐
linescian, a realizat consistenta O istorie deschisă a
literaturii române din Basarabia (trei ediţii), cerce‐
tare posibil a fi extinsă la întreaga istorie a literaturii
române, ţinând cont de materialul bogat din opera
criticului. Despre viziunea de ansamblu a cărturăriei
lui Mihai Cimpoi am vorbit în monografia mea, apă‐
rută în două ediţii (2012, 2016), Mihai Cimpoi: De
la mitopo(i)tică la critica ontologică. În notele de
faţă, mă voi opri la câteva consideraţii despre ceea
ce am numit proiectul târgoviștean.

Cu ani în urmă (încă din 2002‐2006), editorul și
scriitorul Mihai Stan, redactorul‐șef al revistei „Li‐
tere”, a avut ideea proiectului „declanșat sub egida
unor entităţi culturale din Târgoviște și Chișinău
prin Societatea Scriitorilor Târgovișteni, Asociaţia
Naţională a Oamenilor de creaţie din Republica Mol‐
dova și Universitatea de Stat a Republicii Moldova,
Facultatea de Litere, proiect desfășurat pe parcursul
a șase ani”1, finalizat cu o masivă carte de ţinută
academică semnată de Mihai Cimpoi: Esenţa teme‑
iului. Istoria literaturii române premoderne la Târ ‑
goviște (Eseuri monografice), apărută în 2013. An‐
terior, studiile din acest volum de aproape 500 de
pagini apăruseră, în foileton, în revista „Litere”, apoi,
ca lucrări separate, tot la Editura Bibliotheca2, pentru
ca unitatea de fond să se împlinească prin Esenţa

1Precizare din Notă asupra ediţiei, aparţinând editorului, la Mihai Cimpoi, Esenţa temeiului. Istoria literaturii române premoderne la
Târgoviște (Eseuri monografice), Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2013, p. 8.
2Iată‐le, în ordinea apariţiei: Prometeu și Pandora. Eseuri despre Ion Heliade Rădulescu. Itinerar critic dâmboviţeano‑basarabean (2006),
Ion Heliade Rădulescu: panhymniul fiinţei (2008), Grigore Alexandrescu: „insuflarea” fiinţării (2009), Vasile Cârlova – poetul „sufletului
mâhnit” (2010), Ioan Alexandru Brătescu‑Voinești – prefacerea firii (2011), Ion Ghica – amintirea ca existenţă (2013), pentru ca Esenţa
temeiului (2013) să se întregească și cu un studiu asupra poeţilor Văcărești (Ienăchiţă, Nicolae, Alecu și Iancu). La acestea, trebuie să
adăugăm încă un volum separat despre Elena Văcărescu, poeta „neliniștii divine” (2015), și altele două despre „Școala de la Târgoviște”:
Anatomia Fiinţei. Școala literară și artistică de la Târgoviște (2014); Școlile literare – spiritus flat (spiritul înnoitor), tipărit în volumul
colectiv Școala prozatorilor tâgovișteni. Receptarea critică a operei lui Mircea Horia Simionescu (2014), op îngrijit de Mihai Stan, care
adună comunicările unui simpozion naţional. În fine, Radu Petrescu, flaubertianul postmodern (Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2019)
și Petru Creţia: Epos, logos, eidos. Eseu monografic (Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2020).

Congresul Mondial al Eminescologilor,
Chișinău, 2013
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temeiului. De fapt, intervalul de șase ani s‐a extins
și după 2013, între altele, cu monografiile despre
Radu Petrescu și Petru Creţia. Asupra primeia voi
zăbovi în continuare. Colaborarea dintre Târgoviște
și Basarabia, e de precizat, constituie unul dintre
cele mai luminoase exemple de reunificare spirituală
a celor două state românești. Să mai adaug doar că
revista „Litere” are, din 2002, și o redacţie la Chiși‐
nău alcătuită din acad. Mihai Cimpoi, Iulian Filip,
Ianoș Ţurcanu, Vasile Romanciuc și Aurelian Silves‐
tru3.

Esenţa temeiului se deschide cu un studiu teore‐
tizant asupra Spiritului întemeietor, având ca puncte
de sprijin ontologia fundamentală a lui Martin Hei‐
degger, concepţia despre istoria literară a lui G. Că‐
linescu, noua critică, toate reconfirmând și ducând,
în definitiv, către viziunea de critic și istoric literar
a lui Mihai Cimpoi. Cum Eminescu este modelul tu‐
telar al gândirii sale, aș zice că și istoriologia lui li‐
terară este eminesciană, mitopo(i)etica și ontologia
stilistică izvorând, în definitiv, din ontologia arheului,
toate depunând mărturie asupra originalităţii lui
Mihai Cimpoi în raport cu ceilalţi istorici și critici li‐
terari români și europeni.

Criticul distinge în evoluţia unei literaturi „o fază
aurorală, care este, esenţialmente, a întemeierii. În
acest context al începuturilor fondatoare, devine
perceptibilă o stare pre‐morfică, de nebuloasă ge‐
nezică pornită să se lămurească, să se «desfacă în
fâșii», vorba lui Eminescu. Personalitatea ei începe
să se constituie, cu toate formele de nesiguranţă și
incertitudine psihologică, fiinţială”4. Pre‐morfismul
îi evocă observaţia lui G. Călinescu, cel care vedea
în literatura noastră veche prefigurarea, ca într‐un
bloc de piatră, a viitoarelor statui: Eminescu, Crean ‐
gă, Caragiale ș.a.m.d. Noua Critică, adaugă Mihai
Cimpoi, vorbește de proiecte de existenţă, dar acestea
nu trebuie privite ca niște constructe artificiale. Cri‐
ticul trimite imediat la Heidegger care concepe
esenţa temeiului în trei stadii: posibilitate, teren, le‑
gitimare: Stiften (ctitorire), Bodennehmen (dobân‐
dire‐de‐teren), Begründen (întemeiere‐justificativă).
Arheii dobândesc conștiinţă de sine și conștiinţă ar‑
tizanală (poien), ca într‐o dimineaţă a poeţilor, cum
s‐a exprimat Eugen Simion, observând, bunăoară,
că între Văcărești, Iancu deja „Are ironie, are sigu‐
ranţă în ceea ce scrie și atacă toate formele lirice”5. 

Aceste premise conceptuale dau seamă și în ul‐
timele studii ale proiectlui târgoviștean: Radu Pe‑

trescu, flaubertianul postmodern (2019) și Petru
Creţia: Epos, logos, eidos. Eseu monografic (2020).
Primul eseu monografic are ca punct de plecare de‐
constructivismul semiotic al lui Roland Barthes, con‐
form căruia scriitura clasică a „explodat”, încât lite‐
ratura, începând cu Flaubert, a devenit „o problemă
de limbaj”, împingându‐ne în epoca post‑adevărului.
Într‐o atare perspectivă îi apare, de pildă, lui Mircea
Zaciu opera lui Radu Petrescu, fondator al „Școlii de
la Târgoviște” alături de Mircea Horia Simionescu
și Costache Olăreanu. Lui Zaciu, însă, autorul lui Ma‑
tei Iliescu îi apare ca un ciudat, „supravieţuitor al al‐
tei epoci” (p. 7), un fel de „evazionist”, adaugă Mihai
Cimpoi, în sensul paradigmei postmoderne, cum l‐a
revendicat și Mircea Cărtărescu. Se insinuează aici,
o ambiguitate funciară, încât „târgoviștenii” apar fie
ca re‑scriitori ai tradiţiei, fie ca textualiști postmo‐
derni. Viziunea lui Radu Petrescu asupra literaturii
se conturează ca revizuire avant la lettre a teoriei
canonului occidental întemeiate de Harold Bloom
în cartea lui celebră, The Western Canon (1994), tra‐
dusă și la noi6. Pentru Bloom, centrul iradiant al în‐
tregii literaturi și culturi europene, dar și dincolo
de spaţiul bătrânului continent, este opera lui Sha‐
kespeare. Cu 12 ani mai înainte, în Meteorologia lec‑
turii (1982), Radu Petrescu are intuiţia surprinză‐
toare că un asemenea centru canonic trebuie împins
cu mult mai departe de epoca „divinului brit”, anume
în epopeile homerice. Orientarea estetică tranșantă
a lui Radu Petrescu, subliniază și Mihai Cimpoi, de
identificat în întreaga literatură universală, este Ho‐
mer, această literatură arătându‐se ca un unic text
homeric. Orice autor, în orice literatură, dezvoltă o
mlădiţă homerică, fie ea lirică, epică sau dramatică.
Visul flaubertian al lui Radu Petrescu a fost conce‐
perea unui roman integrator homeric, roman poli‐
valent, în diverse variante: exerciţiul de roman (O
moarte în provincie, rămas inedit), protoromanul și
metaromanul (O singură vârstă, Ce se vede și Sinuci‑
derea din Grădina Botanică), jurnalul ca pattern ro‐
manesc etc. (p. 9). În Madame Bovary, Jonathan Cul‐
ler distingea începuturile unui asemenea epos
modern. Pentru Radu Petrescu (dar și la ceilalţi în‐
temeietori târgovișteni), Flaubert „apare nu ca obiș ‐
nuit autor‐model, ci ca un complex care‐i acaparează
total fiinţa, întrebând‐o” (p. 15), sub semnul abso‐
lutului, în imediateţea ultimului Război Mondial, un
absolut romanesc „balzacian” receptat prin metafora
ocheanului întors, ca planare în „pădurea de înţe ‐

3Reiau aici fragmente din introducerea la cap. Proiectul târgoviștean din monografia mea Mihai Cimpoi: De la mitopo(i)tică la critica
ontologică, apărută la Editura Bibliotheca din Târgoviște (2016).
4Mihai Cimpoi, Esenţa temeiului. Istoria literaturii române premoderne la Târgoviște (Eseuri monografice), Târgoviște, Editura Bibliot‐
heca, 2013, p. 9.
5Eugen Simion, Dimineaţa poeţilor, București, Editura Cartea Românească, 1980, p. 45.
6Harold Bloom, Canonul occidental, trad. din engleză de Delia Ungureanu, Grupul Editorial Art, București, 2007.
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lesuri” știute, dar încă „nepricepute”. Modelele
umane căutate de Radu Petrescu, Mircea Horia Si‐
mionescu și de Costache Olăreanu nu erau cele „ilus‐
tre”, ci un dr. Francisc sau o Cecilia Scărlătescu, ul‐
tima o meditatoare, „monument de bunătate, un
depozit de umor și răbdare”, văzute prin ocheanul
întors, care nu‐i altceva decât organul „nobilului răz‐
boi pentru gratuitatea Artei” (Norman Manea).

În plin „angajament” ideologic proletcultist,
târgoviștenii identificau Absolutul în gratuitatea ar‐
tei, în estetic, ca formă a rezistenţei prin cultură. Așa
se explică de ce ei au fost niște „întârziaţi”, debutând
cam în aceiași ani cu prozatorii din generaţia ᾿60.

Nicolae Breban mărturisea, în Confesiuni violente
(1994) și în alte cărţi că esteticul a fost și a rămas
criteriul grupării celor tineri, alegând și cei din
generaţia lui să rămână niște „întârziaţi” comparativ
cu răsfăţaţii „obsedantului deceniu”. Prin ocheanul
întors al portretisticii, târgoviștenii s‐au regăsit în
savoarea gratuităţii actului creator (vezi „dicţiona ‐
re le” lui Mircea Horia Simionescu, volumul De la
Abu lius la Zotta, al lui Costache Olăreanu, portretele
radupetresciene croite din aer și hârtie: „Trec prin
verb, adjectiv și prin paranteze domnișoarele Zot ‐
to viceanu, scorţosul avocat Polizu Dragomirescu, lă‐
crimosul Balaban, căpitanul Belcea, faimosul Gon‐
zalv Ionescu, popa Brănișteanu, impunătorul domn
Dudău, veninosul activist Klein, blândul  Ciocodeică,
homosexualul Tondică, gentilele Lizica și Caterina,

descendente ale familiei marelui gravor Gabriel Po‐
pescu, una din doamnele Pârjolescu, unul din ne‐
amul Gavrileștilor…” etc. (p. 21).

Capitolul Spectrul lui Flaubert este unul dintre
cele mai consistente ale cărţii, focalizarea aceluiași
ochean întors, sub observarea detașării de modele
în ecuaţia maestru‐discipol: Eminescu faţă de Scho‐
penhauer, Nietzsche faţă de Wagner, Cioran faţă de
Nietzsche, poziţionare centrală, de pildă, și în ro‐
manele lui Nicolae Breban, pe când „complexul Flau‐
bert” manifestat la Radu Petrescu, cere imperios su‐
bordonarea totală faţă de maestru, autorul
ma ni fes tându‐se ca „rob” al scriiturii tipologice flau‐
bertiene, o „robie” destinal‐providenţială, a unui
daimon interior, modelul transformându‐se în gi‑
roscopul care‐i poruncește orientarea. Finalitatea:
scriitura ca fabricare inginerească în sens barthesian,
întâlnită încă la Chateaubriand, Mallarmé, Valéry,
urmare a „distrugerii” limbajului de grad zero „al
cărui cadavru, într‐un fel, nu e altceva decât Litera‐
tura” (Roland Barthes, Gradul zero al scriiturii). Este
faimoasa teorie a structuralismului și semioticii mo‐
derne și postmoderne a definirii poeziei/literaturii
ca abatere de la limbajul obișnuit sau de grad zero.
Deconstrucţia se realizează prin supunerea cuvin‐
telor într‐un travaliu alchimic în oglinzi plane, con‐
vexe, concave, retro sau de felul ocheanului întors.
Mihai Cimpoi îl invocă și pe Eminescu, cel care con‐
sidera, într‐o scrisoare către Iacob Negruzzi, că, în
Geniu pustiu, a încercat un „studiu de cultură”. Aici
se ascunde mecanismul metaromanului, crede și Mi‐
hai Cimpoi: „În romanul său platonician Matei Iliescu,
după cum precizează autorul, nu prezintă dragostea,
ci transformările ei în șir infinit; ea nu este trăită, ci
teoretizată” (p. 26). Cu toate acestea, ţinta este te‐
leologică, depășind formula modernă a romanului
eseistic, ceea ce trebuie să ne pună pe gânduri. Cri‐
ticul invocă și re‑scrierea literaturii din spaţiul dic‐
teului suprarealist. S‐ar putea însă să fie cu mult
mai mult și mai criptic. Mihai Cimpoi, de altfel, avan‐
sează soluţia: „Radu Petrescu are conștiinţa – flau‐
bertiană și ea – că «nu ajungi la stil decât printr‐o
muncă îngrozitoare, cu o îndărătnicie fanatică și de‐
votată»7”.

Înţelegem brusc că este vorba despre cu totul al‐
tceva decât logomahia textualistă care a năpădit
opera postmoderniștilor și care, la extremă, ajung
la ceea ce Titu Maiorescu a numit beţie de cuvinte,
pe când Radu Petrescu, urmând necondiţionat, ho‐
roscopic, modul de a scrie al lui Flaubert (cel care
mărturisea că a trudit o noapte întreagă să rotun‐
jească o frază), se întâlnea cu Eminescu, cel din Cri‑
ticilor mei: „Ah! atuncea ţi se pare/ Că pe cap îţi
cade cerul:/ Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă
adevărul?” Or, postmoderniștilor nu le cade pe cap

7Apud Albert Thibaudet, Fiziologia criticii, București, 1966, p. 296.

Centrul Internaţional „Mihai Eminescu”,
Chișinău
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cerul în căutarea cuvântului, pentru că au „avantajul”
inexpugnabil că trăiesc într‐o eră a post‑adevărului.
Și aici ne sare în ajutor unul dintre coloșii lingvisticii
secolului al XX‐lea, Eugeniu Coșeriu, care a surpat
din temelii doctrina poeziei/literaturii ca abatere
de la gradul zero al scriiturii: „În limbajul poetic tre‐
buie să vedem așadar limbajul în întreaga lui func‐
ţionalitate. Poezia – și prin poezia înţeleg nu doar
poezia, ci literatura ca artă – este locul desfășurării
depline a funcţionalităţii limbajului. Uzul poetic al
limbii nu este o deviere de la uzul «normal» al limbii,
ci lucrurile stau exact invers: toate celelalte modali‐
tăţi ale limbii, ca, de exemplu, limbajul cotidian sau
limbajul știinţific (ar trebui să spunem mai bine
«modul știinţific de a vorbi», respectiv «modul de a
vorbi orientat spre latura practică») reprezintă aba‐
teri în raport cu limbajul integral, cu limbajul ca
atare”8.

Paradox: textualiștii sfârșesc în pletoră de cu‐
vinte, pe când truda stilistică a lui Flaubert, a lui
Eminescu, a lui Creangă, a lui Caragiale, a lui Mal‐
larmé, a lui Ion Barbu, a lui Radu Petrescu evocă sti‐
lizarea simfonică a icoanelor bizantine, fapt sesizat
de Eugen Simion și de Mihai Cimpoi, cel din urmă
conchizând: „Radu Petrescu se raliază acestui bizan‑
tinism flaubertian, impunându‐se ca un bijutier care‐
și cizelează cu minuţie pasională obiectele, care reia
obsesional aceleași motive. Exersează, solfegiază,
apasă pe mai multe coarde, adoptă un regim de pre‐
gătire de sine a stilului autotelic, de producere, așa
cum își dorea Valéry, «a multor variaţiuni pe aceeași
temă»” (p. 29‐30). Se adună aici, „simfonic”, varia ‐
ţiunile lui Caragiale, variantele copleșitoare ale lui
Eminescu aparţinând aceluiași Text homeric, poate
cum voia Radu Petrescu: „E încă o dovadă peremp ‐
torie că și‐a conceput întreaga operă ca un singur
Text și că a avut mereu credinţa că participă la scrie‐
rea unicului Text homeric al literaturii universale”
(p. 32). Și concluzia  celui mai pur „eminescianism”:
„Modelul de stil flaubertian este, eminamente, un
model de perfecţiune” (p. 34).

Flaubert a fost contemporan cu Eminescu. A mu‐
rit cu nouă ani mai devreme decât Eminescu. Setea
lor de perfecţiune ontoestetică, nu este un fenomen
sursierist, ci unul pancronic. Aproape o „nenorocire”
a destinului, cum o formulează Eminescu, în Icoană
și privaz: „Și eu, eu sunt copilul nefericitei secte/
Cuprins de‐adânca sete a formelor perfecte;”. Or,
această sete a formelor perfecte poate duce creatorul
într‐un impas existenţial, cum a observat acad. Ale‐

xandru Surdu în eseul Hiperexactitate și perfecţiune
(2014)9. Petru Creţia, sosit mai târziu în rândul
târgoviștenilor, sublinia o consecinţă mai agravantă,
în cazul setei de perfecţiune eminesciene: „Se știa
un artizan perfect, iar setea lui de și mai multă des‐
ăvârșire i‐a devorat opera, i‐a abolit‐o în bună mă‐
sură din contemporaneitate, i‐a alterat adevăratele
proporţii. La fel de îmbelșugat ca Victor Hugo în in‐
spiraţie și în îndeplinire, a fost mai auster decât Mal‐
larmé, alunecând în abisul unor decantări fără soroc.
Cum oare ar fi arătat volumul lui de poezii publicat
de el însuși?10.

Abisul decantărilor, cum îl numește Petru Creţia,
pare să fie, totuși, condiţia artei moderne, turnura
tragică, în cazul Eminescu, fiind inevitabilă, fiindcă
el a mers până la capăt, pe când ceilalţi fac din artă
un joc al salvării din confruntarea cu vidul
existenţial, mai apropiat de autorul Luceafărului fi‐
ind G. Bacovia. Radu Petrescu a simţit asta confrun‐
tându‐se cu Bacovia într‐o teză de licenţă susţinută
după 19 ani de la absolvirea facultăţii, lucrare ră‐
masă postumă: „El este, după cum se pare, singurul
poet român, care se teme de poezie, care descrie
efectele devastatoare pe care aceasta le are asupra
poetului (și prin extensie de înţeles, asupra lumii)”11.
Nu, înaintea lui devastat a fost Eminescu, gata să
părăsească poezia ca și Rimbaud: „Ah! de câte ori
voit‐am/ Ca să spânzur lira‐n cui/ Și un capăt poe‐
ziei/ Și pustiului să pui” (Singurătate). Acest „pustiu”
semnifică întâlnirea cu nimicul, pe care simboliștii
îl convertesc în ceea ce Hugo Friedrich a numit idea‑
litatea goală, ca suprem indiciu al gratuităţii artei,
a autonomiei esteticului. Spre deosebire însă de
simboliști, Eminescu identifică în nimic tocmai pli‐
nătatea ontologică și existenţială a fiinţei, de aceea
nici nu părăsește poezia, adică nu‐și reprimă setea
de forme perfecte: o spune în aceeași poemă din care
am citat, dar mai ales în Luceafărul, prin transcen‐
derea tuturor logicilor monovalente și bivalente:
„Nu e nimic (s.n.) și totuși e/ O sete care‐l soarbe,/
E un adânc asemene/ Uitării celei oarbe”. Nimicul și
setea de forme perfecte se‐ntâlnesc, spulberând ideea
de vid tradiţional, lăsând loc vidului cuantic la care
a ajuns a doua revoluţie fizicii cuantice. Cu alte cu‐
vinte, Eminescu produce o adevărată Kehre de tip
heideggerian în istoria Fiinţei, prin setea lui de forme
perfecte. 

Mihai Cimpoi reia problema ontologică a nimi‐
cului în viziunea flaubertiană a lui Radu Petrescu în
capitolul Nimicul și existenţa imediată. Trece laconic

8Eugeniu Coșeriu, Despre esenţa limbajului poetic, în „Convorbiri literare”, serie nouă, nr. 4 (208), aprilie 2013, p. 32.
9„În cazul lui Eminescu, indiferent de orice motivaţie a sfârșitului tragic, idealul său care a rămas neîntinat este poezia, apropiată de
perfecţiunea pe care și‐o putea dori și imagina numai o personalitate hiperexactă, performantă de tăria, cum îi zicea George Căli‐
nescu, a «parfumurilor sale»” (Alexandru Surdu, Eminescu și filosofia, Târgu Mureș, Editura Ardealul, 2020, p. 180).
10Petru Creţia, Testamentul unui eminescolog, Editura Humanitas, București, 1998, p. 260.
11Cf. Radu Petrescu, G. Bacovia, Pitești, Editura Paralela 45, 1999, p. 47.
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prin conceptualizarea ontologică de la Democrit,
Platon, Aristotel, Kant, Hegel, Nietzsche, subliniind
faptul că, în spaţiul literar, de la Flaubert la „Școala
de la Târgoviște”, problema nimicului devine un
principiu programatic al narativităţii romanești.
Flaubert visa să scrie un roman despre nimic, iar
Radu Petrescu și Mircea Horia Simionescu ţinteau
nu doar la captarea narativă a nimicului, ci trans‐
formarea naraţiunii „într‐o scriitură a Nimicului”,
una pur artistică, plăcere bizantino‐barthesiană și
senzorială de a scrie (p. 61‐62). Roland Barthes a
sesizat o asemenea plăcere în scrisul lui Pierre Loti
(romanul Azyazada). Intervine aici, ca și la târgo ‐
vișteni, obstacolul că „nimic nu se poate spune des‐
pre nimic”, întrucât, zice autorul Gradului zero al
scriiturii, nimicul nu admite nici o perifrază, meta‐
foră, sinonim, căci din urmă intervine drama lui Or‐
feu, cel care a văzut Nimicul, nerăbdător să o apropie
pe Euridice venind pe urmele sale (p. 63). Nihilismul
estetic este analizat de Mihai Cimpoi în opere pre‐
cum Părul Berenicei, Ce se vede, ajungând la concluzia
că nimicul devine la Radu Petrescu, ca și la Blaga, o
oglindă care înlocuiește spiritul (p. 65). Se apropie
cel mai bine de nimicul ontologic eminescian, trebuie
conchis, Radu Petrescu, care a presimţit hăul ne fiin ‐
ţei convertite în izbândă estetică înglobată în com‐
plexitatea centrului canonic iradiant al homerităţii.
Poate de aceea Eugen Simion a văzut că formula jur‐
nalului, chiar repudiată de Radu Petrescu la modul
călinescian, este partea „cea mai complexă și mai
profundă” a operei sale.

Mihai Cimpoi reușește să facă din reîntâlnirea cu
„Școala de la Târgoviște” o sărbătoare a literaturii
române, rămânând „dator” doar cu o monografie

asu pra operei celui de al treilea corifeu, Costache
Olă reanu. Oricum, întâlnirea s‐a produs prin prefa ‐
ţarea primei monografii a vieţii și operei „târgo ‐
vișteanului hușean”: Costache Olăreanu. Arhitecturi
ludice, semnată de Lina Codreanu și apărută la
aceeași Editură Bibliotheca din Târgoviște, în 2019.

Theodor CODREANU

2012, Chișinău. Împreună cu acad. 
Mihai Cimpoi, Lina și Theodor Codreanu 

la Biblioteca „B.P. Hasdeu” pentru lansarea 
vol. Theodor Codreanu. Bibliografie critică, 

de Lina Codreanu

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi



Sertarul meu cu manuscrise
‑ Lui Mihai Cimpoi, cu prietenie ‑

În sertarul meu cu manuscrise
în care zac și pietre, și ghinde, și seminţe de măr,
seminţe mici ca ouă de furnici,
toate caută, doamne, o gură de pământ !

Ca‐ntr‐o închisoare toate sunt,
atât de libere că și vântul ar vrea
prin scânduriţele de brad, să bată,
să le‐aducă, poate, ploaia de‐afară.

De‐atâta timp închise, toate poartă
pete de sânge sau de vin trecător prin
sertarul meu, bărcuţă sau sicriu, purtând 
sclavele mele cuvinte, niciodată prea multe !

Dar sclavul dintâi sunt chiar eu, prietene,
cel care‐a tăiat stejarul lui moș Bugeac,
ca să scriu pe feţele lui, o, doamne,
tăindu‐l încă o dată, cu textul târziu !

Absenţa
‑ In memoriam, Grigore Hagiu ‑

Cine ar putea crede că Tu ești
însăși marginea acestei absenţe
ce‐ascunde, doamne, o altă trădare
și nu icoană‐n mănăstire?

Ceva nu‐mi dă astâmpăr, ceva,
un fel de sunet de ghilotină, 
chiar fila cărţii‐mi pare un cuţit
uitat în sala de gheaţă a bibliotecii !

Doar pagina pe care‐o scriu acum
încearcă să prindă imaginea Ta
trecută prin ochiul meu însetat
de tremurul tăcerii tale. Amin !

sept. 2012, Tg. Bujor

Tăcere prelungă

...Dar astăzi, mai exact 
chiar acum, eu strig

fiindcă știu că ai murit de frig,
Poete Grig, prietenul nostru, Grig,
Vine altă iarnă, dar cu‐același frig?
și stelele îngheaţă; singur mă oblig
să patinez către tine, frate Grig!

sept. 2022, Tg. Bujor

Sârma
‑ Se dedică Poetului Ioanid ROMANESCU ‑

Sârma nu are nimic de ascuns 
Sârma‐i de toate zilele aceeași 
Sârma ne coase și nasturi și vieţi 
Sârma ne ţine minte de mai'nainte 
Sârma e Luni și e Duminică 
Sârma are nu are prieteni
Sârma are nu are dușmani
Sârma e una, numai una, știţi voi,
Sârma‐i chiar groapa și dealul de cretă

Sârma cântă cu Europa și plânge
Sârma plânge cu America și cântă
Sârma mereu are lumii ceva de spus 
Sârma de la carul tatălui meu (unde?)
Sârma noastră cea de toate zilele
Sârma‐i rana înflorind trandafirul (?)
Sârma nu are de ascuns nimic. Amin!
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SCRISORI NETRIMISE
de Sterian Vicol
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Este, neîndoielnic, cel mai cunoscut om de cultură
basarabean, pe ambele maluri ale Prutului, cel mai
repede asimilat și pus în drepturi de spiritualitatea
originară, la întrecere cu prietenul său, Grigore
Vieru. În 2000, Anul Eminescu, am fost împreună
cu mai mulţi eminescologi din ţară și din străinătate,
la marele colocviu internaţional de la Institutul Cul‐
tural Român de la Veneţia, organizat de regretaţii
Laurenţiu Ulici și universitarul ieșean Gheorghe Iri‐
mia, pe atunci directorul adj. al așezământului. Din‐
colo de prestaţia strălucită a profesorului din Chiși‐
nău în cadrul întrunirii, gazdele italiene fiind foarte
bine reprezentate, vreau să remarc altceva. Prin Ve‐
neţia, prin Padova, prin alte locuri pe unde ne‐am
purtat pașii în finalul simpozionului, am întâlnit
mulţi basarabeni tineri, la lucru în peninsulă. Nu vă
închipuiţi cu câtă afecţiune, cu câtă bucurie i se adre‐
sau lui Mihai Cimpoi: unii plângeau de emoţie vă‐
zându‐i silueta robustă, alţii îi pupau mâna, ca unui
vlădică, în semn de admirativă recunoștinţă. Era
adorat cu firesc de ai săi, figura mitică a omului de
cultură deplin, chibzuit, parcă venit de acasă ca să
le spună că istoria și tradiţia lor trăiesc, rezistă în
dealurile lăsate în urmă. Profesorul îi îmbrăţișa, în‐
trebând pe fiecare, ca un părinte grijuliu, ce mun‐
cește și cum se descurcă printre străini. De la Nichita
Stănescu n‐am mai văzut asemenea manifestări de
sinceră comuniune, cu totul rare în cazul criticilor
literari sau cărturarilor academici. 

Ori de câte ori are ocazia, academicianul Mihai
Cimpoi se consideră (și se recomandă) critic literar,
eminescolog și filosof al culturii. Ar fi vrut să se de‐
dice prozei și, ca să se adapteze destinului, susţine
că scrie „proză de idei”, ducând cu sine un întreg
epos, început la 3 sept. 1942, în satul Larga, judeţul
Hotin, situat nu departe de graniţa cu Ucraina. Tatăl,
Ilie, venit înainte de război, din ţinutul Botoșanilor,
era nu numai un gospodar de toată isprava (umbla
prin sat cu ciocan și cuie la brâu și îi plăcea să repare
câte ceva pe la casele megieșilor), ci și povestitor și
recitator de balade, dispunând de o memorie teri‐
bilă. Mama, Ana (n. Habureac), nepoată de preot,
dăruită ţesutului de covoare și lăicere, cunoștea bine
tradiţia motivelor florale și îi plăcea să facă negoţ
prin târguri și pieţe, ajungând până la Cernăuţi, unde
își lua adesea și fiul, spre a vedea burgul adolescenţei
lui Eminescu. Au scăpat cu toţii ca prin minune de
deportarea în Siberia, datorită unei rude care le‐a
omis numele de pe „lista neagră”. Când în 1960 intra

la Facultatea de Filologie a Uni‐
versităţii din Chișinău, nu prea
știa limba rusă, ca mulţi dintre
studenţii veniţi din mediul rural, alegând calea lec‐
turilor clandestine, prin a deveni autodidact de bi‑
bliotecă. L‐a citit de Belinski, pe Hegel în rusește,
dar și pe Saint‐Beuve în original, pe G. Călinescu și
pe De Sanctis, pe Cantemir și pe Hasdeu. Va nutri
nostalgii enciclopediste, amuzându‐se mai târziu că
a beneficiat de un „daimonism lăuntric care șoptea
mereu: fugi de realismul socialist!” Îl interesa her‐
meneutica, structuralismul, noua critică ontologică,
mai nou deconstructivismul, dar cu deosebire un
stil special de a face critică prin „a te apropia de
scriitor și operă... de a găsi declicul hermeneutic,
iarba fiarelor deschizătoare de lacăte, și de a pune
totul în perspectiva unui proiect spiritual‐cultural.”
(v. Aliona Grati în dialog cu Mihai Cimpoi, Editura
Prut, 2013, p. 23) Așa a scris serialele eseistice Di‑
socieri (I 1969; II 1971) și Duminica valorilor. Cica‑
tricea lui Ulysse (I 1982; II 1989), cu analize exacte
asupra generaţiei postbelice de scriitori basarabeni,
încercând între ei o prima selecţie valorică. I‐a plăcut
compania scriitorilor, fără să idealizeze grupări sau
manifeste. Criticul crește în admiraţia noastră când
declară: „Am fost un lup singuratic faţă‐n faţă cu li‐
teratura, care mi‐a fost pradă... Nu mi‐a plăcut să
fiu maimuţa scriitorilor...”

Mai presus de toţi și de toate, Mihai Cimpoi ră‐
mâne un călinescian convins, citindu‐l pe „divinul
critic” și rămânând fermecat de căutarea vibraţiei
estetice a operei literare, dar mai ales de tonul epo‐
peic dat monumentalei sale Istorii a literaturii ro‑
mâne... (1941) A ţinut să scrie la rându‐i O istorie
deschisă a literaturii române din Basarabia (1996),
închipuindu‐se contemplând mersul unui afluent
care își face loc în spaţiu, cu nostalgia marelui fluviu.
Și‐a dorit să fie un Călinescu al Basarabiei, făcând
ordine estetică în multa maculatură tezistă sau in‐
genuă de peste Prut, nu fără a‐i clarifica originile și
filoanele de originalitate. Pentru asta trebuia să pă‐
trundă modelul eonic Eminescu, deschizătorul de
zări și de energii vizionare, căruia avea să i se dedice
cu pasiune în lucrări de exegeză ample, serioase,
polemice în subsidiar cu colegii carpatini care –
după editarea manuscriselor marelui poet – și‐au
considerat misiunea încheiată, lăsându‐i pe deni‐
gratori să umble ucigaș prin convingerile sale na‐
ţionaliste. În proiectul eminescian s‐a sprijinit pe
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Cristian Livescu

Mihai Cimpoi: 80
Un mare umanist, spirit erudit și exeget de marcă
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Fichte și pe Heidegger, urmărind procesul de onto‐
logizare a poetului, de hyperionizare a lumii în te‐
meiul cunoașterii. Dinamica vizionară se bazează
pe fiinţa narcisiacă originară, care se preschimbă în
creaţie într‐o fiinţă hyperionică, imaginară și trans‐
cendentă, printr‐un proces infinit de revelări a esen‐
ţialităţii profunde, remarcând că Eminescu aparţine
acestei fiinţe căutătoare, întrebătoare, întoarse asu‐
pra ei înseși. Cimpoi a scris mult pe această temă,
stând de vorbă cu eminescologi români și străini
(Spre un nou Eminescu. Dialoguri, 1993) sau venind
cu interpretări moderne asupra poemelor de refe‐
rinţă (Căderea în sus a Luceafărului, 1993; Eminescu,
poet al fiinţei, 1998; Plânsul Demiurgului. Noi eseuri
despre Eminescu, 1999). Mai nou, este realizatorul
celei mai importante întreprinderi în domeniu, care
i‐a uimit pe cercetătorii autohtoni, prin vastitate do‐
cumentară, informaţie la zi și exactitate în definirea
conceptelor dominante, Mihai Eminescu – Dicţionar
enciclopedic, 2013. Un dicţionar fabulos, ca organi‐
zare și arborescenţă, care demonstrează unitatea
operei eminesciene, prin aplicarea unei „grile onto‐
logice”, unde mereu constantă rămâne „rostirea
esenţială a fiinţei”, aparţinând unei „personalităţi
intelectuale singulare în literatura română, cu vo‐
caţia europenităţii și universalităţii”. Operă temerară
de maturitate, insuficient comentată pe măsura an‐
vergurii sale, Dicţionarul lui Mihai Cimpoi relansează
discuţia pe seama moștenirii eminesciene, oferind
reperele cardinale de studiu și sugestii spre noi in‐
terpretări. 

În Istoria deschisă..., Mihai Cimpoi vede Basarabia
ca pe un „tărâm blestemat”, care se ascunde mereu
pentru a se apăra. „Acest pământ parcă etern sortit

pierzaniei, generează statornic o senzaţie de închi‐
dere progresivă; dealurile, adevăraţi grumaji de
bouri, tăbăciţi de vânturi și de sarea trudei, codrii
merei, găzduind sufletul blând în zona umbrei și a
tainei, închid, limitează, întorc în sine orizontul. De‐
asa accidentare a suprafeţei duse în orizont a câm‐
piei este expresia geografică a lanţului vitreg al des‐
tinului ce determină o mișcare de retragere
instinctivă.” De aici, de la această imagine spaţială a
refuzului și rupturilor de linii în zare pornește au‐
torul să construiască specificul spiritului basara‐
bean, întocmit pe „retractibilitate, închidere în sine,
strângerea de arici”, ceea ce înseamnă sentiment
acut al însingurării, dar și schimnicie, răzleţire, hră‐
nire din propria substanţă spirituală, restrânsă la
strictul necesar. Transcriind aceste trăsături, ne pu‐
tem gândi lesne că din ele am putea deduce chiar
portretul sau imaginea visătorului cărturar, care a
depășit prin lecturi imense și aplicate complexul
provincialităţii și al fondului neaoș. În opinia sa, cri‐
tica e un gen sărbătoresc, de duminică, de „cinstit”
Opera; exegeza presupune muncă, salahorie de bi‐
bliotecă, răbdare și, în final, talent. Despre toposul
eminescian al „cumpenei de la fântână” a realizat
un eseu subtil (în 2000), unde un capitol se intitu‐
lează Ne‑ul, Nealtul, Neantul. Rămâne un „lucid în‐
durerat de spectacolul grotesc al revizuirilor” (Dan
Mănucă).

Un mare umanist, spirit erudit, exeget de marcă,
dotat cu o putere de muncă exemplară și o pasiune
cu totul specială pentru lectură, Mihai Cimpoi crede
în literatură ca într‐o hrană a minţii și înţelepciunii,
care poate propăși lumea de azi, oprindu‐i mersul
spre dezastru. 
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Cum „Patriarhul” literaturii române din stânga
Prutului nu poate fi decât Mihai Cimpoi, am ales să
deschid seria comentariilor pe baza înscrisurilor
dumnealui, înregistrate în cadenţa vizitelor pe care
le‐a făcut la Casa Codreanu din Huși. 

Cei doi prieteni Mihai Cimpoi și Theodor Co‐
dreanu s‐au cunoscut încă din 1986 când, la hotelul
„București”, hușeanul i‐a făcut o vizită, purtând pen‐
tru întâlnire „două sticle cu Busuioacă de Bohotin”.
În anul următor, primul articol despre un critic lite‐
rar român din R.S.S. Moldovenească, anume despre
cartea Narcis și Hyperion (citit în grafie chirilică), a
fost publicat de „Luceafărul” pe ultima pagină des‐
tinată scriitorilor străini. De atunci, prietenia n‐a cu‐
noscut nicio fractură de spirit și vizitele reciproce
au fost nenumărate și rodnice.

Prima vizită a criticului și istoricului acad. Mihai
Cimpoi, consemnată în Cronica de Salon, datează din
30 octombrie 1993, când, împreună cu poeţii Ghe‐
orghe Vodă și Leo Butnaru, a participat la lansarea
vol. lui Theodor Codreanu –
Modelul ontologic eminescian.
Adnotarea de atunci pare să
fi avut caracter premonitoriu
pentru longevitatea atmosfe‐
rei în care s‐a dezvoltat jur‐
nalul salonului: „Salonul Co‑
dreanu are toate șansele să
devină modelul ontologic al
saloanelor literare”. 

De când îl cunosc, literatul
Cimpoi practică calamburul
cu o spontaneitate fermecă‐
toare. De câte ori n‐a
„dezgheţat” încordările din mediul literar! Cum
uneori se mai încurcau datările, la o întoarcere de
la conacul lui Vlahuţă din Vrancea, notează hâtru și
datează buclucaș: „În Salonul Codreanu, ca și în Sa‑
lonul Dragosloveni, toată lumea pierde sentimentul
timpului. A (nu) se vedea datele anterioare./ 18 XIII
'94” (s.n.). Impresionat de mulţimea poeţilor veniţi
la întâlnirea cu scriitorii basarabeni, din noiembrie
1995, Președintele US din Moldova potrivește rimele
în stilu‐i natural: „Unde mai pui/ Atâţia poeţi din Va‑
slui?”. Asemenea și cu ocazia lansării volumului Pro‐
vocarea valorilor, în martie 1997: „Primim această
provocare/ Ce are și‑n Salon continuare”.

Atitudinea și armonia frăţească nu se perimează
prin trecerea anilor, căci, scrie M. Cimpoi în timpul
vizitelor din 1999, el rămâne „Același, același – nes‑
chimbatul, cu neschimbate păreri hușene”. Era în anul

premergător aniversării Poetului, când coroborarea
forţelor culturale din ambele ţări românești trebuia
să funcţioneze la cote înalte. Notaţia „Tot sub semnul
lui Eminescu, tot în preajma (Anului) Eminescu” –
accentuează nevoia imperioasă de unitate spirituală
a eminescologilor. 

În Jurnalul personal găsesc note scrise despre un
eveniment de istorie literară
într‐un amestec bizar de gra‐
vitate și anecdotă. Era pe 25
august 2002, când Uniunea
Scriitorilor, Primăria
Chișinău și Guvernul R. Mol‐
dova se pregăteau pentru
omagierea dramaturgului I.L.
Caragiale (1852‐1912). Pen‐
tru aceea a fost executat un
bust în bronz (87 de kg.) de
către sculptorul Nicolae
Pascu‐Goia, urmând să fie

amplasat în Parcul central al Chișinăului. Preșe ‐
dintele US Moldova, însoţit de universitarul Gh. Sa‐
bău, a adus bustul până la Huși, dar actele de trecere
a frontierei nu erau perfectate. Urma ca Mihai Cim‐
poi să facă drumul Huși‐Chișinău și retur. De aceea,
au lăsat bustul dramaturgului „să doarmă” pentru o
noapte la noi, fiind „găzduit” cu mare discreţie în
umila cameră la parterul scării blocului unde locuim.
Mărturisesc că am dormit iepurește în acea noapte,
cu urechile ciulite la orice zgomot de pe casa scă‐
rii...

A doua zi, M. Cimpoi a sosit cu documentaţia ne‐
cesară și o mașină guvernamentală pentru a prelua
sculptura și a trece astfel graniţa. Bustul clasicului
a „aţipit” la noi în Huși pentru o noapte (25‐26 au‐
gust), dar urma pentru „câte zile va avea” să vegheze
spiritul „moldovenilor” din vecinătatea poeţilor L.

Tinereţea academicianului Mihai Cimpoi

Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija 
și Theodor Codreanu (Huși, 1996)

Domnului Acad. Mihai Cimpoi

Motto:
Dealurile Moldovei sunt niște munţi
care s‑au rușinat să crească (Grigore Vieru)

Ceahlău de dincoace de Prut
De viţă veche românească,
E muntele nemaivăzut
Ce nu s‑a rușinat să crească.

Ion Diviza
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Blaga, N. Stănescu și G. Bacovia, statui înveșnicite
pe vestita Aleea Clasicilor din Parcul Naţional al
Chișinăului. Pe 30 august, am participat cu emoţie
la dezvelirea bustului, acţiune coordonată de Mihai
Cimpoi ‐ președintele US din Moldova și de Victor
Crăciun – președintele Ligii Culturale a Românilor
de Pretutindeni. 

„E un moment istoric: Caragiale a trecut spre eroii
lui basarabeni prin Casa Codreanu./ Aferim!/
26.VIII.2002/ ss Mihai Cimpoi” este însemnarea lui
în Cronica de Salon. Abia terminase de scris, că a
sosit la noi o echipă B1TV, pentru un interviu despre
Eminescu. A fost un prilej neașteptat pentru echi‐
pajul de televiziune de a înregistra, timp de ore bune,
opiniile a doi eminescologi despre boala‐moartea‐
destinul Poetului.

La începutul lui decembrie 2003, după partici‐
parea la a XV‐a ediţie a Salonului de carte de la Va‐
slui, ne‐am întors la Huși împreună cu Grigore Vieru
și Mihai Cimpoi. Ultimul adusese de la Timișoara
eseul lui Th. Codreanu – Caragiale ‑ abisal, „o carte
bine scrisă și bine citită de noi în tren”, prilej de bu‐
curie frăţească: „Să bem – abisal – și pentru Cara‑
giale!”, cum scria criticul în jurnalul casei. 

Aceeași destindere și la apariţia (sept. 2004, apoi
lansarea din oct. 2004) a exegezei lui Th. Codreanu
– Duminica Mare a lui Grigore Vieru. Nouă apariţie
editorială aducea cu sine „noi discuţii, aceleași pro‑
bleme românești cu toate că ne europenizăm și ne
multiculturalizăm, toate sub semnul constantei at‑
mosfere intelectuale din Casa Codreanu”, încât, preiau
notaţia succesoare, „suntem gata să scriem cronici –
chiar în această Cronică de Salon –, dar să nu devenim
ana‑cronici...”.

O particularitate în comunicările vorbite ale lui
Mihai Cimpoi constă în utilizarea jocurilor de cuvinte
care, scriam, detensionează orice complex, nereușită,
emoţie... Au rămas celebre anecdotele, catrenele, pa‐
rafrazările, epigramele, calambururile sale, devierile
de sensuri, acele „cimpoisme” spontane prin care‐
și grăbea conaţionalii, căci „moldovenii au trei rit‐
muri de vorbire: încet, încetișor și deloc”, ori își stru‐
nea vorbitorii la microfon convingându‐i să
co mu nice „scurt, laconic și lapidar”. 

În jocurile lingvistice amuzante, cu naturaleţe și
eleganţă, academicianul strecura umorul, ironia
subţire, echivocul, paronimia, pleonasmul inten ‐
ţionat, polisemia etc. Lipseau însă din spusele lui
Cimpoi răutăţile cu zimţi, satira, răutatea, persiflarea.
Jocurile de cuvinte au valoare expresivă în epigrame,
fabule, satire, dar Cimpoi le dădea sensuri absconse
mai ales în forma calamburului care i‐a fost întot‐
deauna la îndemână. 

Multe dintre cele notate în Cronică sunt pe tema
vinului, posibil și urmare a (de)gustării unor vinuri
de bună calitate („aluzie ludică la tăria de Bohotin”,
scrie într‐un loc), asezonate cu vorbe amicale de
duh. În febr. 2010, a notat hâtrul catren Asonanţe,
disonanţe: 

„De la casa lui Codreanu/ Să bem vin cam în tot
anu',/ Pe la Casa cea Română/ Să bem mulţi și să...
rămână”.

Pe aceeași temă vinicolă se derulează schimbul de
calambururi între celor doi literaţi, Mihai Cimpoi –
Valeriu Matei la „15 de răpciune, într‑o zi bună!” (2012).

Lina Codreanu
(va urma)

2015 ‑ Congresul Mondial al Eminescologilor, Chișinău
2021, Chișinău, Centrul Academic

Internaţional „M. Eminescu”: 
la aniversare
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REMEMBER

Paradisul

Poeţii când există e‐o minune,
Poeţii nu se nasc, ei sunt născuţi,
Poeţii nici nu dorm, numai visează,
Poeţii niciodată nu‐s prea mulţi.

Poeţii n‐au familii, au iubite,
Poeţii bunăoară sunt cu toţii
Cei care lasă lumea pentru alţii,
Poeţii curg mereu de‐a lungul nopţii.

Poeţii au un fel de n‐ar mai fi,
Poeţii niciodată nimic nu înconjoară,
E o rușine să învingi poeţii
Și sacrilegiu e să‐i naști a doua oară.

Poeţii nici nu știu ce‐nseamnă
A fi nemuritor sau muritor
‐ Cât o cămașă viaţa lor durează ‐
Poeţii au un paradis al lor.

XXX

Voi mai trece și eu pe pământ
voi mai scrie frumos ho‐la‐la
voi mai trăi în așteptare
voi mai rămâne pentru a cânta

voi mai dansa cu o frunză‐n cădere
de câte ori voi merge‐n urma ta,
la picioarele tale voi plânge
apoi vei pleca vei uita

Sunetul

O dimineţile atee
când cerul se ridică din pământ
și soarele
e capul bunei știinţe a răului
o
și acest poem
‐ scriindu‐i ‐
îmi sună în mâini

Favoare

Oricum ‐ dacă lume se cheamă ‐
cineva se naște, cineva moare,
eu dacă anume exist
înseamnă ‐ aceasta ‐ o favoare

oricum ‐ dacă lume se cheamă ‐
are tăcere și are cuvinte,
eu dacă am valoarea să vorbesc
nu sunt cuvântul care minte

și dacă în numele vostru cuvânt
și dacă în numele vostru pământ
și sunt piatra pe care o doare,
nu‐mi trebuie altă favoare

Numai poezia

Nu ‐ timpul nu este o mantie
de aruncat pe umerii oricui
numai poezia
norul ca soarele‐n gură

animalul etern ‐
adânc drumul toamnei
îi sluţește mersul

numai poezia
până la tâmplă își simte
socul de gheaţă

Cămașa de zbor

dacă tot cântă oul în pasăre
împrumută‐mi cămașa ta lazăre
pentru că nu vreau să cânt mereu
și alţii să zboare în locul meu

în zadar am cântat și m‐am născut
pasăre din pasăre prin oul mut
văd că n‐ascultă nici una din faune
concertul meu pentru pian și scaune

nu am putut și nici nu pot
să vin pe lume cu mama cu tot
dar dacă tot cântă oul în pasăre
împrumută‐mi cămașa ta lazăre

Moto:
„Al dracului am fost cu patimă în toate,
Greșind fundamental de‑atâtea ori,
Și totuși printre fericiţi mă număr
Trăiască poezia și marii visători”

Ioanid Romanescu

Ioanid Romanescu
(1937‑1996)



• Fiecare dintre noi suntem liberi și singuri, iar admiraţiei și iubirii nu i se
mai opune ura, ci indiferenţa;
• Nu știu dacă am vocaţia prieteniei dar e sigur că am nostalgiaia prieteniei;
• Nu numai dragostea, ci și istoria a obligat cuplul pe care l‑am format mai
bine de jumătate de secol cu Romulus Rusan să nu lase valenţe nesatisfă‑
cute în afară și să își fie suficient sieși.
• N‑am refuzat niciodată o invitaţie într‑o școală... îmi place să vorbesc cu adolescenţii, să‑i conving
cum pot deveni fericiţi citind.
• Duc dorul întâlnirilor de altădată.

24

Nr. (318) 2022

INTERVIU LA ANIVERSARĂ
cu ANA BLANDIANA

Sterian Vicol: Cum erau iernile în copilăria Dvs.,
Dnă Ana Blandiana, mai ales că mergeaţi câteodată
în satul Blandiana, la bunicii pe linie maternă? De
când n‑aţi mai fost acolo?

Ana Blandiana: Din păcate, nu mi‐am cunoscut
bunicii din Blandiana. Ei au murit amândoi tineri pe
când mama – cea mai mare din cei 6 copii – avea 17
ani, iar eu eram în „America” cum era numit pentru
copii locul unde fuseseră înainte de naștere. Mă în‐
treb dacă această veche expresie, curioasă, avea vreo
legătură cu faptul că la începutul secolului ţăranii
ardeleni, (de exemplu din Blandiana) plecau pe câte
câţiva ani în America la muncă. Oricum, de‐a lungul
copilăriei mele, Blandiana, numele satului unde
mama nu mai avea pe nimeni, a fost doar o înșiruire
deosebit de armonioasă de vocale. L‐am vizitat târziu,
la sfârșitul adolescenţei, după ce devenise numele
meu (interzis) și am rămas uluită și mândră de fer‐
mecătoarea lui alcătuire dintr‐un pârâu, mărginit de
nuci, care ţine loc de stradă principală și peste care
casele sunt legate între ele prin podeţe clătinătoare.
Acum, de când mama s‐a reîntors definitiv lângă
părinţii ei, merg mai des în satul ai cărui locuitori
sunt plecaţi acum nu în America, ci în Italia și Spania,
locuitorii care sunt de fapt Blandiana, în timp ce pen‐
tru restul lumii Blandiana sunt eu.

S.V.: Elevă fiind, apoi studentă, cum vă percepeau
părinţii și dascălii, mai ales că lectura și scrisul Dvs.
erau pe primul plan?

A.B.: Pentru că, încă de pe la 4‐5 ani, am început
să fac poeme (adică înșiruiri de litere și cuvinte care
atrăgeau curiozitatea și atenţia), iar apoi, după ce
am învăţat să scriu le‐am scris, toată lumea mi‐a ac‐
ceptat jocul ca pe o predestinare, fără să se mai mire
și fără să facă din asta un caz. Nu‐mi amintesc să fi
avut un statut special la orele de română, sau la alte
ore, doar profesorul de matematică se revolta une ‐
ori, când făceam vreo greșeală mai ieșită din comun,
că de vină sunt „poezioarele”. Cât privește părinţii,
toată viaţa mea de elevă m‐am simţit jignită de faptul
că nu‐i impresionau nici notele de 10 și nici poemele,
le considerau pur și simplu normale, iar când se în‐
tâmpla să mă plâng de lipsa de atenţie, mama îmi
răspundea că nu‐mi fac decât datoria, faţă de mine
însămi, nu am de ce să aștept laude. Mi‐e greu să vă
mărturisesc cât de mult i‐am fost recunoscătoare

de‐a lungul vieţii pentru aceste cuvinte.
S.V.: Debutul Dvs. s‑a produs în revista Tribuna

din Cluj (1959), iar prima carte publicată a fost Per‑
soana întâi plural (1964), în celebra Colecţie Lucea‑
fărul. Ce au însemnat aceste debuturi în viaţa Dvs.?

A.B.: O să răspund pe scurt pentru că am scris
despre ambele debuturi in mai multe rânduri. De‐
butul din Tribuna cu o poezie semnată pentru prima
oară Ana Blandiana a fost începutul celor mai grei
ani – patru la număr – din viaţa mea. Poezia publi‐
cată n‐a fost urmată de altele, ci de o adresă trimisă
de autorităţile din Oradea, orașul în care eram elevă,
tuturor publicaţiilor din ţară, o adresă în care se
spunea că „sub pseudonimul Ana Blandiana se as‐
cunde fiica unui dușman al poporului” și se cerea să
nu mai fiu publicată. Cei patru ani au fost cei mai
grei nu pentru că mai târziu nu mi s‐au întâmplat
lucruri mai grave, ci pentru că atunci nu știam încă
cine sunt, dacă sunt cineva, nu mi se dădea voie să
mă înscriu la facultate, nu aveam nici un loc în lume
și nu știam dacă am puterea să exist în afara ei. În
ceea ce privește al doilea debut, în volum, el a fost
lipsit de  orice bucurie. Ţin minte că atunci când l‐
am deschis pentru prima oară am izbucnit în plâns
descoperind titluri schimbate, versuri tăiate, versuri
adăugate. În Integrala poemelor, volumul volumelor
de poezie publicat în 2019 la Humanitas n‐am putut
alege din acel volum decât 7 poeme care nu fuseseră
desfigurate de cenzură.

S.V.: Au urmat alte volume de poezie între care
Călcâiul vulnerabil, Somnul din somn, ș.a.. Primul Pre‑
miu Literar când a venit?

A.B.: Pentru volumul „A treia taină” am luat în
1969‐1970 premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor
și Premiul de poezie al Academiei.

S.V.: Scriaţi undeva: am fost convinsă că incapa‑
citatea mea de a urî izvorăște din surplusul de
imaginaţie. Sincer vorbind, n‑aţi urât ceva, pe cineva,
niciodată, chiar dacă se merita?

A.B.: Prin surplusul de imaginaţie înţeleg obiceiul
de a te pune în locul celuilalt, de a‐ţi imagina argu‐
mentele și suferinţele lui, ceea ce dă naștere aproape
întotdeauna nu urii, ci uimirii și compasiunii, senti‐
mente care trec dincolo de oroare sau de dispreţ.
Pentru că aproape întotdeauna o privire atentă des‐
coperă în spatele acelor îngrozitoare acte ale cuiva,
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faptul că cel ce le făcea era el însuși victimă a altcuiva,
a altceva. Ceea ce însă poate fi un merit din punct de
vedere moral, poate deveni o carenţă în condiţiile
unei lupte, de exemplu. La fel de adevărat este, însă,
că, dacă această carenţă ar deveni majoritară, am
putea trăi mai puţin primejdios pe pământ.

S.V.: Eu cred, și o spun cu voce tare, că Ana Blan‑
diana nu poate să aibă dușmani, poate doar neprie‑
teni. Colegii de breaslă, cititorii și chiar criticii, mai
la început, adorau poezia și pe autoarea ei. Cum vedeţi
astăzi pozitivul și ...negativul din lumea culturală a
ţării?

A.B.: Tare mi‐e teamă că nu aveţi dreptate, în
orice caz nu pentru anii '90, când mi se rupeau
cărţile și mi se aruncau în curte cu paginile de ver‐
suri acoperite cu insulte și murdării și când nicio‐
dată, când se repezea cineva la mine pe stradă –  și
se întâmpla des – nu știam dacă vrea să mă insulte
sau să mă îmbrăţișeze. E adevărat că nu era vorba
despre poezie, dar poezia dispărea pur și simplu în
confuzia isterică a momentului. Ca să mă refer azi
doar la ceea ce numiţi „lumea culturală a ţării” ea
este, evident, mult mai restrânsă acum decât pe vre‐
mea când prin cultură se respira libertatea, pe care
eram obligaţi să ne‐o inventăm. Mai restrânsă și mai
lipsită de coeziune. Fiecare dintre noi suntem liberi
și singuri, iar admiraţiei și iubirii nu i se mai opune
ura, ci indiferenţa.

S.V.: Cărţile Dvs. de poezie apărute în ultimii ani,
și amintesc aici: soarele de‑apoi, Orologiul fără ore,
Refluxul sensurilor (unele apărute și în străinătate),
v‑au adus în afară de bucurii spirituale și unele be‑
neficii materiale?

A.B.: Depinde ce înţelegeţi prin „beneficii mate‐
riale”. Dacă pornim de la ideea că a scrie poezie este
o muncă – dar nu sunt deloc sigură că o astfel de
formulare acoperă corect realitatea – atunci este
una dintre cele mai prost plătite munci de pe pă‐
mânt. Știţi ca și mine că nici un poet nu primește
pentru un volum de versuri pe care îl publică o dată
la câţiva ani mai mult decât 2‐3 salarii medii (lunare)
pe economie.

S.V.: Astăzi, în deplină libertate a cuvântului, în
primul rând, scriitorul român, scrisul devenind chiar
o profesie, poate trăi decent măcar, din valoarea ope‑
relor sale? Sau numai unii dintre cei mulţi care scriu
la cărţi, volume...

A.B.: Nu cred că se pune problema – nu numai în
România, ci oriunde în lume – ca un poet să trăiască
exclusiv din publicarea poeziilor sale. Am publicat
în multe limbi volume de versuri semnând contracte
prin care onorariul intra în discuţie doar după atin‐
gerea unui tiraj despre care se știa că nu va putea fi
atins. E ca un joc de societate masochist, din punctul
de vedere al poeţilor, dar acceptat nu numai pentru
că ceea ce contează este doar lumina tiparului, ci și
pentru că în adâncul sufletului, ei sunt convinși că
între poezie și „beneficiile materiale” nu are cum să
existe un raport real. Această situaţie este comple‐
tată de existenţa numeroaselor premii de poezie

naţionale și internaţionale existente în toate ţările,
care oferă uneori compensaţii, dar mai ales laurii
despre care vorbise Platon.

S.V.: Aveţi, se știe, vocaţia prieteniei. La o mani‑
festare literară care a avut loc la Iași, în sală fiind
scriitori dar și iubitori de poezie, aţi spus între altele:
nu există mândrie mai mare pentru mine decât aceea
de a fi mândră de ceilalţi.

Tot atunci aţi citit câteva poezii între care cunos‑
cutele poeme: Dealuri, Ar trebui și Corabia cu poeţi,
aplaudate la scenă deschisă. Întrebarea este dacă
acum, Poeta Ana Blandiana, cunoscută și recunoscută
naţional și european, în secolele XX și XXI, mai are
timpul și plăcerea  de a se întâlni cu cititorii ei, copii,
adolescenţi, părinţi și bunici?

A.B.: Nu știu dacă am vocaţia prieteniei, dar e sigur
că am nostalgia prieteniei. Și asta nu numai pentru că
am avut întotdeauna mai puţini prieteni decât mi‐aș
fi dorit, ci mai ales pentru că, pe de o parte, am căzut
pe lungi perioade de timp victimă savantei mașinării
care se numea „spargerea anturajului”, iar pe de altă
parte, nu numai dragostea, ci și istoria a obligat cuplul

pe care l‐am format timp de mai bine de o jumătate
de secol cu Romulus Rusan să nu lase valenţe nesa‐
tisfăcute în afară și să își fie suficient sieși.

Fraza despre bucuria de a fi mândră de ceilalţi
nu se referea atât la prieteni, cât la solidaritatea vă‐
zută ca o formă de demnitate. De altfel, ca să răspund
la a doua parte a întrebării Dvs., întâlnirile cu cititorii
,oricât de tineri sau oricât de bătrâni, face parte
chiar din mecanismul situaţiei de a fi cunoscut și
recunoscut. N‐am refuzat niciodată o invitaţie într‐
o școală nu numai pentru că îmi amintesc în
adolescenţa mea momentul în care a fost în școala
noastră un scriitor, ci și pentru că îmi place să vor‐
besc cu adolescenţii, să descopăr cum se vede lumea
prin ochii lor și ce e în capul lor, dar mai ales să‐i
conving cum pot deveni fericiţi citind.

Pe de altă parte, duc dorul „întâlnirilor cu citito‐
rii” de altădată, asemenea celei pe care v‐o amintiţi,
în care citeam versuri. Acum mi se întâmplă relativ
des să am recitaluri în cadrul unor festivaluri de
poezie în străinătate, dar nu mai ţin minte de când
n‐am mai citit poezii în public în ţară.



Poetul dunărean Petre Manolache a ajuns la maturitatea deplină a scrisului... Comen‑
tatorii au remarcat până acum rafinament estetic, tonalitate viguroasă ivită dintr‑un
suflet fragil, modernitate altoită pe structuri clasice de cele mai multe ori, care îi sal‑
vează de vetusteţe... Petre Manolcahe e un temerar, chiar și atunci când e bântuit de
solitudine, anxietate, surpări, neant.

Constantin Trandafir
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ANIVERSĂRI
Petre Manolache ‑ 85

Orașul

În orașul ăsta trist nu mai pricepi
unde începe melancolia, unde sfârșește,
cine siluiește sentimentele, așa,
cu toane stupide lipite de ziduri

să le ascunzi? ar fi unfel
de pieire, uite, cineva te strivește
sub talpă ‐  ca un muc de ţigară ‐
atunci zăpada se încălzește pe inimă

altul îţi pândește respiraţia, ţine
pușca îndreptată spre vis în timp
ce rănile din palmele tale încep să 

plângă, în vreme ce renunţi
să mai fii tu, disperat adăugându‐ţi,
fără voie, încă jumătate de vârstă.

Vagabonzii

Aplecaţi peste lăzile de gunoi
încă mai speră la o masă
bogată ‐ vagabonzii terifianţi,
vlăguiţi, ieșiţi de prin canalele

orașului, ei își aruncă plămânii
la containere, noaptea se
învelesc în cartoane și
cu cântec de greieri ‐

s‐a înfiinţat federaţia vagabonzilor,
federaţia câinilor comunitari,
federaţia târfelor halucinogene

federaţia improvizatorilor
guvernamentali
de ce să ne plângem?
Avem tot ce ne trebuie, nu?

Ce va fi mâine

Mă frământ, nu știu ce va fi mâine,
va trebui să chem medicul ‐
parcă aud pașii lui pe deasupra
vântului, dinspre altar vine aburul

seringilor fierte, dar de ce să
vorbesc înainte de a mă naște?
Sunt sunetul clopotului în
alunecare pe deasupra văilor în înserare

prietene, nu ignora nimic din ce
pot să‐ţi ofer, ultima avuţie
ultima fantasmă, nu întârzia

să primești, prin tine va suspina zeul ‐
acel pământean sfânt, ce nu va
fi niciodată prea aproape de Dumnezeu!

Echinocţiu

Toamna își pune vânturile
să mă stingă
își adună frunzele să mă iubească
își descătușează lacrimile
să mă vindece.

Păzit de ramura‑nverzită

De m‐aș mai naște înc‐o dată
Izvor strălimpede m‐aș vrea
Păzit de ramura‐nfrunzită
În care‐a răsărit o stea.

Și pasărea să mă oprească
Să‐ţi răcorească trupul sfânt
Cerul întreg din ochii ei
Înmieremeze‐l cu pământ

Să se apropie și fiara
Și blând să stingă ruguri
Și nările‐i înfiorate
Învioreze‐se de muguri !
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ÎMBLÂNZIND MAȘINĂRIILE TIMPULUI
Petre Manolache, Arpegii lirice, antologie de poezie, 

Ed. Phoebus, Galaţi, 2022
Observase și prefaţatoarea, prozatoarea și jur‐

nalista Violeta Ionescu, în acest caz și fericita edi‐
toare a unui manuscris de aur, că pentru Petru Ma‐
nolache „timpul nu contează”, că poetul „se joacă cu
timpul” (lucid, știe câteceva și despre Adevărul „ţării
clipei”, p.137), un citat bine ales, din poemul „Ful‐
gerul îngerului”, subliniind ideea:

„Când a‐ncetat strigătul, timpul/ nu mai era decât
un fir de praf…” (p.75)

Deoarece poetul este dintre cei aleși,
care caută „nesfârșitu‐nceputului”, cu toată
sacralitatea intuită barbilian, între seri de
piatră sau de fier: „E o seară de piatră ‐ /
unde oare te‐am mai văzut?/ orice împre‐
jur e din lut/ câinii mănâncă stele și latră//
arată‐mi ceva cunoscut,/ ceva vechi ‐ o
ţigancă, o șatră,/ un foc ce se roagă pe‐o
vatră,/ un lup și‐o lupoiacă, un rut// arată‐
mi o stingere undeva,/ spune‐mi poezia
sărutului/ cât va dura?// Căutăm
nesfârșitu‐nceputului ‐/ Poate că seara
asta de fier/ Pleacă să se culce în cer.”
(p.141)

În poezia adevărată probabil „toate lucrurile sunt
cuprinse de taină” (p.140), sau așa ar trebui, pre‐
sentimentul „Pierderii” plutind ca un verdict kafkian
deasupra Cerului care leagă Dobrogea de Sudul Mol‐
dovei, cu obsesia Frigului și Iernii (care au căpătat
valenţe de soap opera odată cu „The Game of Thro‐
nes”!), Petre Manolache locuind de câţiva ani în ma‐
gicul Zaclău, una dintre vămile „Deșertului tătarilor”:

„Pururi trădaţi de nașterea culorii/ Suntem
pierduţi, n‐avem nicio‐nsoţire/ Acoperiţi de‐a lumii
clevetire/ Ne întâlnim pe‐ntinderea ninsorii// Ce
va mai fi e pururi povestire/ Ce mai vedem sunt dra‐
mele erorii/ De noi mai știu acum doar muritorii ‐/
Se stinge‐n alte zări o mănăstire ‐// Dorul se‐ntoarce
și își face cruce/ Acolo unde se mai roagă înserarea/
Apoi în clipa‐n care e născută marea// Ceva spre
ceea ce n‐am fost ne duce ‐/ Bolnave timpuri ‐ rece
răsuflarea ‐/ Un frig etern, o viaţă, o răscruce.” (p.139
‐ poem dedicat poetei Florina Zaharia)

În altă ordine de idei, pentru că un volum al lui
Petre Manolache, al treilea, chiar se numea „Des‐
crierea sufletului”, autorul este un psiho‐poet, dacă
nu chiar un psihepoet, un răbdător explorator al tă‐
râmurilor acestei lumi la care putem avea acces, dar
pe care o pierdem atât de des, dacă nu chiar defini‐
tiv… Este „un Imperiu al Ultimilor și al Ultimelor”,
un fel de Purgatoriu spiritual (și nu întâmplător poe‐
zia lui P. Manolache te duce cu gândul la Dante și

sistemul său, dacă nu la poezia Renașterii italiene
în ansamblu, multe poeme în formă fixă fiind ade‐
vărate capodopere! Numai că Doamna Comedie, de‐
vine… Pedeapsă!), unde nu se cântă oricum și nu la
orice fel de pian:

„Toate sunt pradă/ potopului de zăpadă// fulgii
nu pot acoperi/ în noapte/ lumina adormită în
stradă/ nici muzica lui Beethoven/ revărsându‐se/

prin geamul deschis/ nici frigul/ din vis//
iarna apasă/ pe clapele unui pian/ din
abis.” (p.142)

Petre Manolache este și un erou sui ge‐
neris, cruciat al Candorii: reușește să o păs‐
treze de la început ( literar, nu degeaba
este ales ca prim poem chiar „Candoare”,
p.7: „Ne‐am așezat din nou între cuvinte/
Să auzim cum sunetul și‐l pierd,/ Călăto‐
rind târziu ca‐ntr‐un deșert/ Numai prin
somnul pietrelor, fierbinte.// Nisipu‐i amă‐
gire și‐in incert,/ Cei care s‐au mirat sunt
oseminte ‐/(...)// Așa‐i între cuvinte, ca
într‐o oază/ În care dai de‐un drum necu‐

noscut/ Și de‐o culoare sfântă în amiază;// S‐au
strâns iubiri în noi ca într‐un scut/ S‐au așteptat, s‐
au întâlnit în rază/ Și focul lor ne‐a‐nvins și ne‐a
durut.”) până la „Ultima întrebare”, ultimul poem
din ciclul „Ineditelor” care încheie antologia, Can‐
doarea însoţindu‐se de Înţelepciune: „ne datorăm/
din când în când/ câte ceva înţelept/ pe drumul flă‐
mând,// pe firul nedrept/  ce ne taie/ din îndrăz‐
neală ‐/ bem stropul de ploaie/ în care o rază/ rănită
se spală.” (p.143)

Stropii („luna‐mi curgea pe obraz ‐/ strop rece ‐
singurătate/ năpăstuită, înfrântă”, p.133), picăturile,
fulgii (de nea), firele de nisip și de iarbă, lacrimile
(„Cobor, și‐n lacrimă e‐atât de ger…”), micile flori,
fructele sunt „ingrediente” necesare în lungul drum
de la antichităţi diverse (iudeo‐greco‐creștine, ca să
nu spunem și de Tao, tradiţia aceasta fiind invocată
într‐o dedicaţie în memoria lui Simon Ajarescu) că‐
tre viitorul în care se va certifica faptul că doar tim‐
purile pot spune ceva, Timpul fiind doar al
mașinăriilor: „Se dezintregrează mașinăria în ceas/
Și acele‐i fug îndărăt, înainte,/ Repede, făcându‐ne
semne halucinante/ Din arbori, din păsări, din
plante”...

Uneori solemnitatea cere haine de clown sau de
„nebun al curţii regale”, visând la coroane din frunze
de nuc: „O muscă deraiază‐n vitrină/ un corb iubește
o cucuvea/ dracul își dă foc cu benzină/ când trec
tiriștii veseli pe șosea// ochii suferă de insomnie/
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domnul Freud visează adânc/ durerea din bască și
din chelie/ se mută în sufletul stâng// sună vara în
ceasul de masă/ sună toamna în ceasul cu cuc/ gră‐
dina se îmbracă‐n mireasă/ și‐și pune coroane din
frunze de nuc.” (p.131)

Apropo de fructe și de mașinăriile Timpului, poe‐
mul care deschide Ineditele, „Cireșe amare”, este
exemplar pentru condiţia poetului (omului… (re)
creator) pe planeta… ereziilor: „Un pumn de cireșe
amare ‐/ mănîncă, poetule, cât mai amar/ până se
opresc acele ceasului în soare/ până se așază stelele
pe secundar// un pumn de cireșe, și vântul/ zben‐
guindu‐se printre crengile pline ‐/ mănâncă, poetule,
până se oprește pământul/ nu lăsa neamurile să se
dezbine// mănâncă amarul, amarul, amarul/ clipele
negre în dulce‐amar/până se topește viesparul/
până se‐așază stelele pe minutar.” (p.129)

Al doilea poem inedit este „Erezii” (a se vedea
planeta de mai sus), Petre Manolache fiind însă un
eretic… moderat (ne referim la întreaga sa operă),
atât cât îi șade bine poetului: „Un vis confuz ‐ o fiară
hămesită/ înalţă zmee și dresează fluturi/ biserica
uimirii părăsită/ adoarme pe icoane și pe scuturi//
caut un sens ‐ amurgul îl desfide/ pădurile îngemă‐
nate cântă/ o lacrimă s‐a așezat, fierbinte,/ și‐nge‐
nunchiază la floarea serii, sfântă// tu, roabă a miră‐
rilor absente/ părere a iubirilor pustii,/ aduci în
întâmplări accente/ și naști învolburări de erezii.”
(p.130)

Între „sens” și „amurg” (obsesia „asfinţitului” este
încă de la  aproape debut ‐ în antologia de faţă
renunţă la poemele din volumul din 1982, „Aseme‐

nea păsărilor”, adevăratul debut în volum ‐ , a se citi
„Asfinţind în lucruri”!), poetul conversează a psalm
cu „floarea serii, sfântă”, privește (poate și a erezie)
către „trecut”, alege și culege, încă iubind, chiar și
„Nedumerit” (alt poem din Inedite), „sporind ciudat
între cuvinte vidul” (p.137), consfinţind Labirintul
ca Spaţiu al împăcării dintre Sacrul Sensului și Pro‐
fanul Absurdului („lume‐/ colo și colo/ cu neliniștea‐
n braţe”), îmblânzind, așadar, angoase (și amintiri,
de la Niagara, din Canada, Marea Egee, Corint, Del‐
phy, Olymp, câte și mai câte, chiar și… Arcadia), dar
și salvând „cel mai sălbatic poem” (p.128)...

Dedalic, „cu freamătul luminii în interiorul/ tem‐
plului sacru, rugăciunea fără sfârșit/ în alunecare
spre inimă, răzvrătire și haos” (p.50), predică,
înţelegând și Trupul, și Sufletul (și Lumea și Lumea
Lumii!):

„Nu poţi lua viaţa de la început/ există o stare
difuză între realitate și vis/ când nu știi ce să iei nici
ce să dai/ este acea neliniște din adâncul tăcerii//
azi mi‐e dor să fiu nu trupul, ci sufletul/ acestei pă‐
sări albea care zboară aici/ la ţărmul Mării Egee cu
lumina/ larg desfăcută până în adâncul lumii.” (p.51)

Dedalic, repet, este gata să împărtășească oricărui
Icar, în Labirintul dintre Literatură și Viaţă, despre
Minotaur:

„Un poem nu este terminat nici/ după ce‐l scrii
de o sută de ori/ el te pune pe rug, te provoacă să‐l
înjunghii/ ca pe o fiară ce vine spre tine să te sfâșie.”
(p.41)

Francisc Al. Voronei

PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ - 2022
Annie Ernaux

(Franţa)
• Juriul de la Stockholm a decernat recent Premiul NOBEL

pentru literatură ‐ 2022 scriitoarei franceze ANNIE ERNAUX

(n. 1940), motivaţia fiind: pentru curajul și acuitatea clinică

cu care descoperă rădăcinile, înstrăinările și constrângerile

colective ale memoriei personale.

În România, la Editura Pandora M. au fost publicate două

volume ale scriitoarei franceze: Pasiune simplă. Locul (2004)

și Paradoxul fotografiei (2006), aceasta fiind scrisă în cola‐

borare cu Marc Marie.

Cu doi ani în urmă, să ne amintim, Premiul Nobel a reve‐

nit tot unei scriitoare de expresie franceză, americanca

Louise Elisabeth Glück.

Marii scriitori români contemporani, din păcate, nu prea

traduși și cunoscuţi în străinătate, n‐au fost nici în acest an

(măcar) nominalizaţi. Poate la anul. (St. Vic.)
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INVITAțII REVISTEI

Starea de urgenţă

pe tăcute/ apune/și tot/ apune/ civilizaţia/  imaginii…a /laboratoarelor/ a
pandemiei/ a / abatoarelor…

nu mai este/ nimic de spus/ne întoarcem/ dintr‐o călătorie…/ căruţe de cuvinte
se răstoarnă/ din metafizica noastră…/să deschizi o/prăvălie de/ iluzii/ devine

un fel de / tehnică neagră/ a/ dezesperării
habar nu au / mărunţii slujbași…/nisipuri/ lunatice/ se află/ acolo…

o/ certitude/ incertitude…/ allons choisir d’autres/ destins

identitatea noastră/incertă/consultă‐n/zadar/ cadenţele/ acestui
univers săpat/ în graiuri/ necunoscute…/ ploaia verde/ încalecă

/tramvaiele/ copacii/
și noaptea…/ vom fi victime/ fiindu‐ne/ dată

puterea obișnuinţei…ea/ își lasă/ își uită/ își abandonează/ în fiecare
încăpere/ acel sentiment / de book‐ hungry…/fiinţe albe/ rătăcitoare

ca niște/ scrisori/ anonime/ se mișcă/strigă/bat la uși/se ascund/ prin
tablouri…/reinventează frica/ și înălţimile…/ și rumoarea/continuă/ cu 

accent/ englezesc…/sufletele/ noastre/reinventează/ obiecte/ necunoscute/ și
copiii obosiţi/ sub măștile/chirurgicale …

autoreflecţii/ ale/ incertitudinii/
où la matière est /mépris de la matière …

se/ fumează insidioasele entropii/
și /un/ altcineva/cu totul străin/rupe/ confiscă/ mari 

continente/bucăţi întunecate/ din propria noastră/ fiinţă…
și ce conversaţii/ o / ce conversaţii am/ fi întreţinut/ cu ultimul/ aurolac

lăsat/ să rătăcească/ sub ploile/ verzi/ ale orașului

sunt spaţii/ în care / ţi  se va/ îngădui/ inexplicabilul/… să/ te /

obiecto‐fiinţi/ …să te Iov în/ pustiu/ să /te/ golul și vidul/…să te/ mare
/ corabie/și să te/ domnul/ Rimbaud…/așa că poetul/ se va/ 

cheltui/în cealaltă/ jumătate / nevăzută/ a lui…/ 

entre le coeur et l’autre coeur/ un poème/ soudain dévore le poète…
altă lume/ alt/ vis…

de ce/ să nu fie el/ toamnă/ într‑o bună/ zi/cu surâs/ violaceu/și/înalt…

raglanul/mă apasă/ pe umeri/ ca o lungă uitare/ așteptând 
duminecile/ și/ vara

cu tobe și/ trestii uscate de/ fum…
între două adrese/… adrese/ fictive / fictive/ voi /inventa/ o absenţă…

/d’un négatif/ irrécusable…

Dan Anghelescu
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ce dacă/lumea/ se‐ntunecă…/ frigul/ scoate din lucruri/  imensa/ tăcere
a nesfârșitelor/ spaţii…/ 

așadar/am să‐mi gândesc/ singurătatea… am să‐i spun/ numele…numele/ meu…
regatul ei/ își pierde/ unul câte unul/ oceanele…

prin/ faţa copacilor/ trec marfarele/ negre/ ale lumii/ de dincolo
et maintenant/ je pouvais jouir/ comme je n’en avais

jamais joui/ de ma solitude…

fin fond du néant/ poemele mele / vor fi depozitate/ în farmacii…

încuiate‐n sertare
la marginea/ mahalalelor/cineva/ și el/singur/ va/închide/ o

ultimă poartă…
așadar/ priviţi‐mă…/ pe plaja electrică/ vântul târăște/ o miriște

imaginară…așa/că
fantasmele se/ nasc din nimic/ și din orice…

în singurătate/ îmi voi citi/ propriul chip/pagină cu/ pagină
file albe/ file negre

voi traversa/ podurile lor/ mișcătoare/ și
totul se/ va desfășura/ ca într‐un

show/ al celor mai/ adevărate/ oglinzi… și mai ce?
și mai ce?…/ steauă neagră /în lungi și fastuoase/ dimineţi…

crește/ tot crește/ iarba/ pe/limba/ tot mai amară/ a unui sfârșit de/istorie 
și cu ochii mei/ ce încă mai pot/ privi toate/ astea
lăcrimez/și /respir/ dintr‐o ţară/ care n‐a/ exitat

domesticirea/ echivocului/ a devenit / o nouă/ religie…

pentru asta i se lipesc/ orizontale bucăţi de/ ceruri…cu
stoluri de păsări cu tot… 

în situaţii/ de criză/ stări de urgenţă/ ori când/ sfericitatea/realului / nu mai poate fi/ ascunsă/
echivocul

se conjugă/ cu nourii/ cu înserarea/ și cu/ neantul
a cărui privire/ ne urmărește/ de/ pretutindeni….

nisipurile/bălţile/și piatra/ intră atunci/ în/ levitaţii/ secrete…
un fluier/stingher/ rostește/ lungi rugăciuni/ ale uitării /și

graţie lui/ în rugăciunea/ domnească

le sang du langage devient plus chaud…/plus sensible que nous/ dans un/ rêve/ sans/ fin…



Născut la 9 mai 1943 în satul Ţuţcani, judeţul Va‐
slui, Sterian Vicol a debutat în 1968 în revista „Am‐
fiteatru”, după care a câștigat premiul Editurii Emi‐
nescu din București pentru debut în volum, cu
Harfele grâului, în 1976. Se va revendica din
„promoţia ᾿70” alături de Cezar Ivănescu, Ioanid Ro‐
manescu, Mihai Ursachi, Dan Laurenţiu, Mircea Ivă‐
nescu, Petre Anghel, Leonid Dimov, Virgil
Mazilescu, Daniel Turcea, Nicolae Dabija,
Andrei Ţurcanu etc. Este „promoţia” (în
limbajul lui Laurenţiu Ulici) oscilantă în‐
tre neomodernista „generaţie ᾿60” și
„postmoderniștii” din tabăra lui Mircea
Cărtărescu și Florin Iaru, Valeriu Matei și
Emilian Galaicu‐Păun. Această „generaţie
intermediară” l‐a determinat pe Constan‐
tin Virgil‐Negoiţă să identifice în rândul
postmoderniștilor două tendinţe: postmo‑
dernism premodern și postmodernism mo‑
dern, clasificare ce evocă pe aceea a lui Charles Bau‐
delaire din eseul despre Flaubert din 1857:
progresiști și întârziaţi. Terminologia (care s‐a apli‐
cat și lui Eminescu, cea de „romantic întârziat”, pare
brutal defavorabilă „întârziaţilor”), pe când, în rea‐
litate, e în avantajul, pe termen lung, al celor din
urmă. Baudelaire se considera din falanga
„întârziaţilor” împotriva „pro gresiștilor” animaţi de
inovaţii facile, de succesul imediat, de „gloria de un
sfert de oră”, cum zicea, dacă nu mă‐nșală memoria,
Gaston Bachelard. „Pro gresiștii” baudelairieni au
urmași pe neomarxiștii de azi, nu întâmplător
catalogaţi și ei drept „pro gresiști”. Întârziaţii, în
schimb, au avantajul jude căţilor de ansamblu, pe
termen lung, ei sunt modernii reali (v. Antoine Com‐
pagnon, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Ro‑
land Barthes) și nu imaginari, „autocronici” (cum i‐
a botezat Paul Goma).

Între „premoderni”, cred că e locul și al lui Sterian
Vicol, ţinând seamă că vigoarea viziunii sale despre
lume se fundează pe arhetipuri, pe tradiţie, nu pe
mimarea, dragă postmoderniștilor moderni atrași
de doctrina simulacrelor și a „corectitudinii politice”:
„Versul meu a înflorit mereu/ din lacrima străbuni‐
lor mei,/ Graiul nostru, arc de curcubeu,/ l‐a învăţat
și piatra, și ramul de tei!...// Trăind câmpia, veșnic
peregrin,/ mi‐e sete de un deal cu zumzet primitiv,/

Pământul știe graiuri, lui mă‐nchin,/ în fiecare fir,
ce mag o fi captiv?...// Rana ce‐o port mi‐e dată nu‐
mai mie,/ ea urcă‐n cuvânt ca frunza‐n pământ,/ N‐
o‐mprumut, ar fi o erezie,/ ea este semnul că ard și
că sunt!” (Rana ce‑o port). Este chiar arta poetică în
jurul căreia își construiește antologia de la Editura
Academiei Române din Colecţia „O sută și una de

poezii” (București, 2020, antologie, crono‐
logie și selecţia reperelor critice de Mircea
Coloșenco, cu o prefaţă a lui Petruș An‐
drei). Selecţia s‐a făcut din 13 cărţi plus
un ciclu de poeme noi: Harfele grâului
(1976), Corabia seminţiei (1978), Edena
(1981), Vânătoare nocturnă (1981), Sigi‑
liul grădinii (1983), Lacrima învingătorului
(1984), Repaosul focului (1986). Sunt pu‑
tred de tine (1998), Domnișoara Cucută
(2001), Clipa tăind subţire hohotul zăpezii
(2003) Norul și inima (2006). Memoria lui

Femios IV (2017), Catrinele și catrenele lui Terian
(2018). Poeme inedite (2019‐2020).

Fiind unul dintre „întemeietorii” colecţiei, prin
numărul de volume îngrijite (în mod onorant, Edi‐
tura Academiei mi‐a încredinţat să realizez ediţia
Eminescu, apreciată ca model pentru colecţie), con‐
stat că antologia lui Sterian Vicol, neavând un singur
realizator, comite câteva mici abateri de la structura
consacrată de doamna Magdalena Bedrosian, îngri‐
jitoarea riguroasă a colecţiei: introducerea pozei au‐
torului după descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale
a României, prezenţa unei Addenda – interviu cu au‐
torul luat de Daniela Gumann, inclusiv o altă foto‐
grafie, cu cei doi convorbitori, o poză a poetului cu
mama sa și cu un scurt poem final (Confesiune), care
depășește numărul de poezii cu una. Acordul pentru
aceste neînsemnate „intruziuni” se datorează, des‐
igur, redactorului de carte, prozatorul Nicolae Iliescu.
În textul dialogului, poetul gălăţean mai introduce
și un sonet, Coroana lor, semn al solidarităţii cu prie‐
tenii din generaţie (îndeobște poeţii moldoveni
„plecaţi mai devreme”), atestând conștiinţa estetică
comună și afinităţile elective: Ioanid Romanescu,
Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Dan Laurenţiu și Adi
Cusin (nu Ana, soţia acestuia, cum „scapă” în text!).
Aceeași conștiinţă de crez estetic o arată numeroa‐
sele poeme cu dedicaţii către cei mai diferiţi scriitori,

31

PORTO - FRANCO

CRONICĂ LITERARĂ
Sterian Vicol: un postmodernist premodern



32

Nr. (318) 2022

concurându‐l, în atare privinţă, pe Grigore Vieru.
Intermediari între glorioșii șaizeciști și nu mai

puţin orgolioșii optzeciști, șaptezeciștii s‐au văzut
nedreptăţiţi, dar au răzbit prin varietatea temelor
și consistenţa stilistică, superioară, prin profunzime
și limbaj în faţa urmașilor direcţi, de‐ar fi să dau
doar exemplul lui Cezar Ivănescu. Deși nu are an‐
vergura acestuia sau a lui Mihai Ursachi, poezia lui
Sterian Vicol impresionează prin aria tematică în‐
tinsă, cu sprijin în matricea stilistică blagiană, valo‐
rificând, deopotrivă, mitologia universală, îndeobște
mitul lui Femios/Phemius din Ithaca homerică, de‐
venit prototip al Poetului. Iată de reţinut, la nivel de
varietate tematică: acoperișul casei părintești, lemnul,
capul de câine, sârma, cabina telefonică, firul de praf,
vișina putredă, cârtiţa, trotuarul, toba, ghinda, ste‑
jarul, toate ridicate la nivel de metafore vii (Paul Ri‐
coeur), plus teme și motive recurente: ţăranul,
părinţii, satul, floarea soarelui,  grădina, cireșul în‑
florit, drumul, lebăda, ielele, râpa  Zbancului (amin‐
tind și de râpa barbiană Uvedenrode), vârfuri de
plopi, gara etc.. Unele teme și motive intră, poate
pentru prima oară, în arsenalul de metafore, cum e
sârma (nu doar cea ghimpată, simbol al încarceră‐
rii): „sârma mereu are lumii ceva de spus/ sârma
de la carul tatălui meu (unde‐i?)/ sârma noastră cea
de toate zilele/ sârma‐i rana înflorind trandafirul
(?)/ sârma nu are de ascuns nimic. Amin!” (Sârma,
dedicată lui Ioanid Romanescu). Stilistic, epifora este
cea mai des folosită figură sintactică de către Sterian
Vicol.

Originalitatea mânuirii cuvântului, scoţând din
ascundere sensuri inedite, se arată, de pildă, în
Acoperișul casei părintești: „Și cum umblam pe
acoperișul/ casei părintești, m‐am lovit de ou/ de
rândunică, cireșul de‐alături sângera/ de mai înainte
chiar/ de‐a‐mi fi crescut/ aripile de înger;// de‐
acolo, de foarte de sus,/ se vedea ca‐n palmă/ mor‐
mântul tânăr al tatălui/ ș‐al mamei tatălui meu”.
Modul de a atinge fiorul tragic e îmbrăcat în jocurile
copilăriei. Arta poetică însăși e un asemenea joc:
„Numai prin biblioteci, cuvintele poetului/ mai stră‐
lucesc în ochii copiilor/ ca niște spice coapte cu su‐
net tăiat/ în forma de foame de cântec!” Floarea‐
soarelui devine cântecul frumuseţii, pâlpâind,
evocând marea descoperire a lui Eminescu că
frumuseţea nu e cea clasică a proporţiei de forme, ci
a proporţiei de mișcări, cum va atesta și zborul pă‐
sărilor lui Brâncuși: „Asemeni singurătăţii câmpiei,/

pâlpâie floarea‐soarelui/ Ca ruga mamei în seară!/
Cine‐o‐mbrăţișează vede stelele/ îngropate în roua
din/ cuibul ciocârliei!...// Atunci sângele poeţilor
strigă:/ fecioară a soarelui/ unde ţi‐e pruncul,/ cu‐
legătorul?” (Floarea‑soarelui). Cireșul înflorit aduce
aroma vânătorii, foamea cea dintâi a adâncurilor, de
vagă rezonanţă labișiană: „Vânam ce nimeni, nici‐
când nu mai vânează,/ foamea însăși ruptă din foa‐
mea cea dintâi,/ cu arcul sângelui într‐o demult
amiază,/ amiaza unui sunet în care să rămâi” (Cireș
înflorit).

Sterian Vicol are simţul deplinătăţii cuvântului,
nu ca abatere de la pretinsul grad zero al scriiturii
barthesiene, ci în sensul redat poeziei ca deplinătate
a limbii materne (Eugeniu Coșeriu). De aici capaci‐
tatea poetului de a vorbi în metafore vii. Sterian
Vicol atinge exprimarea esenţială în destule versuri:
„Între două poezii de‐ale mele/ au căzut peste sat
atâtea stele” (Cine știe). Sau: „și satul ţine‐n cumpănă
– fiind –/ preagreul aștrilor din alte nebuloase” (Fi‑
ind). În cușca leilor flămânzi, „sângele curge‐n șuviţe
subţiri/ ca niște virgule nepuse în niciun poem”
(Șarpele cu sânge de om). Proporţia de mișcări emi‐
nescian survine arhetipal în fiinţa dansatoarei: „că‐
zând prin râpile din cer/ m‐atârn de tine și‐n tine
pier!” (Dansatoarea). Încât, finalmente, limbajul poe‐
tului visează să ajungă la „fiecare vers șoptit de Dum‐
nezeu” (Fiecare vers). Acolo se naște cronotopul vi‐
ziunii vicoliene, care este Râpa Zbancului: „mama
râpelor” în care se rezămislește versul proaspăt
„geamăn cu râpa subţire”, „ca un drum aburind că‐
tre/ ziuă, după o noapte de ploaie cu/ fulgere în cer
și pe pământ” (Dacă). Poetul adevărat este perechea
lui Femios, cel iertat de Ulisse la întoarcerea în It‐
haca, în stare de a vedea cum „Acolo, pe coasta Văii,
tata își atârna/ pentru odihnă, în creanga stejarului,/
coasa ca un șarpe verde între frunze,/ cu cifra șapte
semânând, deschisă, spre noi –” (Stejarul din via
americană, închinată memoriei tatălui Dumitru).

Sterian Vicol onorează generaţia ̓ 70, având drept
martor șaptele coasei tatălui său atârnând la poalele
stejarului de odihnă al părintelui său și, desigur, al
Tatălui ceresc: „Acolo își atârna tata coasa pentru
odihnă,/ coasa ca un șarpe atât de verde,/ că era ne‐
gru, ori cu cifra șapte geamănă,/ semănând , în zori,
gura coasei/ sângera, sângera uneori”. Chiar șaptele
Creaţiei, cu odihna finală, poate ecou al heptagonului
final din capodopera lui Ion Barbu, Joc secund.

Theodor Codreanu
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Un eseu de MAGDA URSACHE
Curajul întrebării și al răspunsului

„Fără istorie, fără limbă, calea colonizării se arată deschisă 
noilor fabricanţi de lume, de ordine și de canon.”
Petru Ursache, Antropologia, o știinţă neocolonială, 

ed. I, Timpul, 2006; ed.a II‐a, Eikon, 2014                                                      

M‐am simţit ca Doctorul Arafat când a ieșit lu‐
mea‐n stradă să‐l apere de Băsescu‐Petrov: surprins,
foarte surprins. Mutatis mutandis, în dimineaţa de
joi, 15 septembrie, au pornit telefoanele și e‐mailu‐
rile. Au venit și multe flori virtuale. Galbene. Am fost
și eu surprinsă.Foarte surprinsă. Mesajul era să nu
fiu supărată. Nu dau nume, nici măcar nom de
plume, nume de pix, ca să nu le „cauzez” expeditori‐
lor. Problema și problemul ? O notă din „România
literară” nr. 37, pag.28, intitulată Talmeș‑balmeș. Era
vorba de un articol mai vechi, apărut în „Asymetria”
lui Dan Culcer, reluat, cu voia mea, de revista „Porto‐
Franco”, nr.315, 2022, red. șef Sterian Vicol.Cum mă
încurajau cititorii complici? Cam așa: „Ar trebui să
fii nu mâhnită, ci veselă că te‐a beștelit Manolescu.”
„Dă‐i pe râzătoare pe oportuniști. Cine te urăște o
să te urască și mai tare.”„Pe Magda nu poţi decât s‐o
urăști sau s‐o iubești.” Și încă: „Bărbatul curajos este
o femeie: Doamna Magda Ursache.” Vreo 3‐4 șefi de
reviste mi‐au oferit cât spaţiu vreau pentru Drept
la replică. De la Boppard: „Dacă răspunzi, nu te mai
vezi în „România literară” în veci, ca și mine.” Ei,
Doc, la colecţia mea de eșecuri adaug și asta! „Ești
într‐adevăr cel mai curajos bărbat, majoritatea pre‐
feră să tacă.” Din Londra: „N‐am înţeles ce‐ţi repro ‐
șează N.M. Sunt alături de tine până la capăt. Unde
o fi capătul, vom vedea”.

Nici eu n‐am înţeles ce mi se reproșa. Am încercat
să mă dumiresc de ce n‐oi fi în chestie când consider
oportunismul o boală pentru care nu există niciun
vaccin „sigur și eficient”.Și nu‐i nimic mai deformant
decât această „corectitudine politică”, patologică de‐
a dreptul, încercând să ne reeduce mental.

Dar de ce aș fi un trouble fête care face talmeș‐
balmeș din istorie și din istoria literaturii române?
Am recitit Oameni de apă ca să pricep ce i‐a displăcut
(Profesorului Acad. N. Manolescu sau anonimului,
că nota Talmeș ‑ balmeș nu‐i semnată) și tot nu m‐
am dumirit de ce m‐a pedepsit cu certare (vorbă de
cronicar). Să fi scris bazaconii? Ce fel de bazaconii?
Că „în lumina” P.C. (Political Correctness) se face
mistificarea istoriei, dar și mistificarea istoriei lite‐

raturii?
Spus de la capăt: oamenii de apă (sintagma lui

Șerban Foarţă) sunt oameni de nimica toată, rever‐
sibili ca impermeabilele, dar și ex aequo în incom ‐
petenţă.

Ia să vedem ce n‐a vrut să aprobe, din textul meu,
cine a scris nota: că pilonii României, Biserica,
Școala, Familia creștină, Limba română, se degra‐
dează, iar noi asistăm la distrugerea lor? Că termeni
ca etnie, neam, rudenie, tradiţie sunt consideraţi
învechiţi, fără sens și folos?

Am mai citit o dată textul , luând‐o de la capătul
capătului, că tot n‐am înţeles de ce sunt amendată,
cu ajutor din DEX, pentru clarificarea vocabulei
talmeș‐balmeș: 

‐ că nu mă supun mișcării Cancel Culture, care
dărâmă statui? Oamenii de apă sunt de acord cu alte
statui: Marx, Engels, Marx și Engels;

‐  că de la vulgata stalinistă la vulgata corectitu‐
dinii politice nu‐i decât un pas? L‐au făcut ciorile
vopsite, cameleonii, maimuţele, struţo‐cămilele;

‐ că îi mai ucidem o dată, îi îngropăm prin uitare
pe cei care au mers în moarte pentru pământul lor;

‐ că politica memorială e mioapă: vede fasciști
peste tot, prin sonorul domn Florian?;

‐ că riposta naţională e considerată inutilă, chiar
aberantă?;

‐ că se lucrează cu dubla măsură în toate ce sunt?;
‐ că literatura etnospecifică, amprentată naţional,

primește NUP?
Ce scrie‐n DEX, despre concepte esenţiale ca va‐

loare, cultură, posteritate, nu ne mai place? Păi să
rescriem și DEX‐ul!

Neemancipată mai sunt. O lipsită de corectitudine
politică, înţepenită în Neam, în Tradiţie, în Biserică.
O conservatoare reacţionară. O retrogradă ţinând la
etnic‐etic‐estetic, care nu mai e dans le vent, ferm
convinsă că acela care cedează moral cedează și es‐
tetic. Noii ordini se supun cei atinși de correctness
și‐s destui. Se readaptează în foloase proprii și‐s
destule: slujbe grase, premii cu miros greu au
obţinut postsocialist cei care au suferit rău, dar bine.
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Goma le‐a spus‐o neted: „Rescriu istoria cum le‐ar
plăcea lor să fi fost.” Cine a cedat a și profitat. Și
sunt ostili celorlalţi. Cu un cuvânt împrumutat de
Mircea Cărtărescu de la Pierre Hasner: Ce monștri
naște mama ei de democratură !

Da, dintre cele trei feluri de oportunism, oportu‐
nism stalinist, oportunism anti‐naţional, oportunism
ateizant, cel mai periculos mi se pare oportunismul
ateizant.

Ateii și ateizanţii au devenit ghizi de democraţie
originală, de cenzură și mai originală. Un eseist de
unde‐i Dunărea mai lată scria una lată: „Motivul re‐
ligios nu mai are ce căuta în poezia modernă.”
Fluieraţi în biserică, băieţi! Isonarii ideologiei poli‑
tical correctness blamează poezia care se îndreaptă
spre religie, mit, iubire hristică. Cine nu intră în noul
canon rămâne marginalizat, ca (dau un singur exem‐
plu) superbul poet Constantin Hrehor. Și ce să facă
poeţii? Să bage clopote sub apă (am uzat de titlul lui
Ion Omescu)? Așa ne trebuie dacă acceptăm ca ghizi
de democraţie absolvenţi de Academie „Ștefan Ghe‐
orghiu”. O pro‐rectoriţă de Iași, după ce a predat ne‐
abătut  un curs despre Codul eticii și echităţii socia‐
liste, s‐a orientat spre etica lui Toma D’Aquino. Cea
mai bizară alăturare e Marx – Sf.Augustin. Cât despre
Eminescu gazetarul, care se arăta înspăimântat de
„ireligiozitatea” tot mai mare și mai mare, mulţi vor
să bage soarele‐n sac, vorba lui Creangă. Dacă T. Ma‐
iorescu l‐a declarat „centrul iradiant al canonului
cul tural și literar românesc”, alţii și alţii îi neagă cen‐
tralitatea, unicitatea. 

Sub stupida etichetare incorect politic sunt puși
martirii pușcăriilor, victimele ororii și terorii temni ‐
ţelor comuniste. Repere morale ca Mircea Vulcă‐
nescu, Daniil Sandu Tudor, Ion Petrovici, Ţuţea, Tra‐
ian Chelariu, Radu Gyr, V. Voiculescu, Steinhardt,
Vasile Militaru, Ciurunga rămân sub incidenţa dam‑
natio memoriae. Mai ales despre sfinţii închisorilor
se lansează „opinii” minimalizatoare, din neprice‐
pere sau din rea voinţă: Gafencu, Boca, Stăniloae,
Monseniorul Ghika, Iustin Pârvu, Iuliu Hossu, Arse‐
nie Papacioc, Benedict Ghiuș... 

Cui mă acuză de talmeș‐balmeș îi displace, pe‐
semne, că am citat prea multe nume. Ce să fac dacă
sunt atâţia morţi în pandaimos, atâţia „oameni între
oameni”, cu comportament demn, de neîndoit sub
vremi vitrege, dar și atâţia oameni de apă, vechii
activiști, ieșiţi iarăși la suprafaţă, plus fiii lor, gră‐
madă? 

Abia în 1996 s‐a ridicat sentinţa condamnării

grupului Rugul aprins (din 8 mai 59). Daniil Sandu
Tudor a murit la Aiud, după bătăi cumplite și‐i făcut
aventurier de o giruetă de acoperiș, un vire‑vent,
cocoșelul de tablă, care se tot rotește într‐un picior,
anunţând de unde bate vântul.

Eu cred în plata și răsplata Istoriei. Vin greu, dar
vin, așa cum crede acad. Ion‐Aurel Pop. Istoria scrisă
de el dezmeticește, nu și istoria scrisă de Boia (v. Jo‑
cul cu trecutul. Istoria între adevăr și ficţiune). Nu‐i
de joacă alăturarea asta a iluzionistului de la U.B(u ‐
cu rești). Dacă istoria devine ficţiune, nu cercetare
laborioasă, eroii pot deveni peste noapte trădători,
iar sfinţii – marxiști. Doar n‐o să ne mai propunem
ca istoria să fie cât mai aproape de adevăr. Mai sim‐
plu e să ficţionăm.

Deocamdată, asistăm la victoria ateizanţilor. Z.
Ornea, corect politic așa cum a fost mereu, a scris
că relaţionarea ortodoxie‐etnicitate e blamabilă și
păguboasă. Domnul directori, cum era supranumit
postsocialist, când se afla în fruntea a vreo trei
instituţii, n‐a fost niciodată, nici ante, nici postde‐
cembrist, păgubos (ca N.Gheran , care striga în ţara
surzilor: „Reacţionăm ca niște inculpaţi”). Și chiar
suntem inculpaţi: mereu și mereu domnul Florian
ne acuză de extremism, iar exagerările românofobe
(pe banii românilor) nu sunt taxate cum ar trebui.

Experimentul Pitești, rezistenţa din munţi sunt
subiecte tabu. Sorin Lavric e incorect politic atunci
când  le abordează? Rolul de debatteur e dificil. Poţi
fi rănit și ponegrit dacă ai demnitatea opiniei. Lavric
e condamnat pentru că l‐a evocat, în Parlament, pe
V. Gafencu, numit „sfântul închisorilor” de un evreu,
Monahul Nicolae Steinhardt. Evocat deopotrivă de
Lavric. I‐a comemorat pe Mircea Vulcănescu, pe
Monseniorul Ghika, pe Mitropolitul Visarion Puiu,
pe luptătorii din munţi, Toma Arnăuţoiu și Virgil
Maxim. N‐a uitat nici de victima re‐educării de la
Pitești, Constantin Oprișan. A fost cenzurat de `Ro‐
mânia liteară”, numit ipochimen de Călin Vlasie.
După ce l‐a făcut idiot pe Eminescu, ce mai contează?
Alt debatteur care nu e om de apă, Marius Oprea, e
amendat că umblă după „potcoave de cai morţi”,
adică morţii fără cruce din gropile comune. 

Anticreștinismul e moștenit de la ateii staliniști.
Ei au pornit atentatele la origini, limbă nativă, cre ‐
dinţă ortodoxă. Tătuca Stalin – ateul – e protoglo‐
balizatorul. În ce mă privește, lupt cu ignorarea ade‐
vărului istoric atât cât pot. Uitarea martirilor nu e
numai o greșeală, e o crimă morală, o barbarie. În
iarna lui 2012, parlamentarul Sorin Ilieșiu a propus
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o zi pentru comemorarea eroilor, martirilor. Presa a
scris că s‐ar fi opus atunci Andrei Pleșu, cum că n‐
am avea nevoie de „noi chermeze”. Să nu fi înţeles
angelologul că temniţa a fost o Academie de educaţie
creștină? Sau, poate, s‐a opus pentru că eroii stân‐
jenesc: e greu să fii ca ei.

În reabilitarea oamenilor de apă suntem neîn ‐
trecuţi: Ana Pauker ‐ Passionaria Balcanilor, Valter
Roman, ca model de vitejie‐n front (din ’64 până‐n
’83, când a murit, a condus Editura Politică pentru
dresajul nostru; medalia de aur „Secera și Ciocanul”
a purtat‐o în fală; ideea Regiunii Autonome Maghiare
(1952 ‐’68) de la el ni s‐a tras). Recuperabili au fost
Leonte Răutu, „perfectul acrobat”, Moșu, adică Gogu
Rădulescu, înscris în GDS, Mizil, Ștefan Andrei, lău‐
dând „dictatura de dezvoltare” a lui Ceaușescu.

Ioan‐Aurel Pop dă O mică lecţie de istorie (revista
„Clipa”, 5 nov. 2019): „știind istorie, ne simţim oa‐
meni între oameni și anume români.” Adversarii, cei
care batjocoresc spiritul trecutului, nu‐l plac. Acad.
Ioan–Aurel Pop nu se „încadrează”, nu‐i adaptabil
ca oamenii de apă. Susţine că interesul naţional nu
trebuie interpretat politically correct. Și‐i reconfor‐
tant să‐l asculţi spunând că ţinta UE nu poate fi ani‐
hilarea naţiunilor. Cum să fie ignorat lexemul pa‑
triae? Vine omul plat cumva? UE cere regionalizare,
desfiinţarea judeţelor. Judeţele sunt vechi de 600‐
700 de ani, ne‐a spus Dinu Giurescu. Istoricul prin‐
sese Regiunea Stalin și nu voia să se recomande:
„Sunt X din regiunea a 5‐a a Europei.” A murit mâhnit
de tot ce ni se‐ntâmplă, ca și istoricul sincer, Florin
Constantiniu.

Spuneam că dubla măsură e‐n toate, ca pe timpul
PCR‐ului (a nu se confunda cu testul pandemic).
Operele morale sunt minimalizate, negate, re‐negate.
E indicat „să nu”. Să nu scrii despre „legionarul miop”
Mircea Eliade, „deloc înzestrat ca prozator” sau des‐
pre Cioran – după Crohmălniceanu, „promotor al
fascismului”. Noica nu‐i onorabil ideologic, Zigu Or‐
nea, da, e onorabil. Iar gheristul a fost trecut pe lista
lovinescienilor. Nu, n‐am compasiune pentru un de‐
lator care a predat cartea lui Noica despre Hegel
Securităţii. 

Cornea și Ornea sunt scuzaţi pentru faza prolet‐
cultistă. La fel Crohmălniceanu, la fel S. Damian. „De‐
căzut” e numai G.Călinescu. George Ivașcu e lăudat
pentru „geniul gazetăresc”. Ba geniul oportunist.
Învăţa în închisoare limba rusă cântând. Călinescu
e blasfemiat, body‐guardul său ideologic ‐, pe vre‐
mea când Vitner nu‐l scosese încă de la catedră ‐ e

lăudat. Se face procesul Iorga, nu și Peltz, care‐l nu‐
mise „vulcan care scuipă borș”, procesul Arghezi, nu
MRP, procesul Camil Petrescu, nu și procesul Petru
Dumitriu. CTP i‐ar da premiul Nobel și foc lui Nichita
Stănescu. Ni se spune că romancierul Canalului Du‐
năre‐Marea Neagră a avut talent. Romancierul Bă‐
răganului o fi avut și el talent? Și dacă Opera conta
și contează, atunci de ce sunt revitalizaţi Deșliu, Be‐
niuc, Jebeleanu, Banuș, și nu Vintilă Horia, Ștefan
Baciu, Vasile Posteucă... De ce Galan și Sahia, dacă
vorbim de talent? Paul Georgescu e prozator „de
subţire” (și este), însă ruraliștii, de la Duiliu Zamfi‐
rescu la Rebreanu și Preda, „miros a oaie mioritică”.

„Ciracii prilejuali”, cum le spunea universitarul
Luca Piţu oportuniștilor, cu silă faţă de valori em‐
blematice, faţă de personalităţi marcante, ar trebui,
în opinia mea, incriminaţi penal. Nu, nu‐i subiect
minor: stalinita e un virus mai puternic decât Omi‐
cron. După Omicron rămân complicaţii, ca și după
stalinită.

Revizuirea valorilor (i‐aș spune revizitare) trebuie
făcută cu criterii ferme, nu cu ambiţii și parti‐pris‐
uri. Altfel devine revizionism. Am avut de‐a face cu
ideologii mercenari ai literaturii socialiste. Știu ce le
putea pielea. Și nu pot să nu constat că au schimbat
portavocea political‐socialistă cu portavocea correct
politică. Miliţienii gândirii, acum poliţiștii aceleiași,
ne spun ce‐i corect politic și ce nu. Să desconsiderăm
etnoidentitatea în primul rând. Fii răbdător și profi‐
tor, că altfel... Altfel ce? „Ai avenirul dat la spate”, cum
râdea incomodul Luca Piţu, care a refuzat Premiul
USR, n‐a membrat, n‐a fost indemnizat.

Dacă nu reacţionăm la îndrumări corect‐politice
frizând absurdul, până și sintagma lui V.Voiculescu,
Gânduri albe, va fi declarată incorect politică. Iar
blasfemia, odată tolerată, devine – prin repetare –
normală. Ţara a cam intrat la apă sub acești oameni
de apă, iar dispreţul pentru valori atinge cote de
avarie. E altfel cumva și nu văd eu bine?

Cuentos infantiles politicamente correctos (cum
ar spune James Finn Garner) nu ascult. Nu‐i ascult
pe political think‐eri, pe influencerii de școală neo ‐
marxistă. Nu ocolesc să spun ce cred că trebuie spus:
răul nu dispare de la sine, are rădăcini vii, foarte vii.
Chiar dacă ia cineva aminte sau nu, chiar dacă sunt
ignorată de cititori sau nu, eu fac ce depinde de pu‐
terea mea. Dacă vreţi, auziţi ce vreau să spun. Dacă
nu, nu.

Trebuie, totuși, să mă scuz și o fac:
Scuzaţi‐mi abuzul de memorie!
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POEțI ROMÂNI DIN EXIL
Vasile Posteucă (1912‑1972)

Licenţiat al Facultăţii de Litere și Filosofie a Universităţii din Cernăuţi (1936). Din 1950 
se stabilește la Toronto. Doctor în Litere la Universitatea din Toronto. Redactor‑fondator 
al revistei de literatură „DRUM”. Publică mai multe volume de poezie între care: 
Carte de cântece românești, Poezii fără ţară, Cântece de fluier ș.a.
În anul 2000, la Nordcross, apare o antologie din opera lui Vasile Posteucă, Poeme fără
ţară, volum realizat de Gabriel Stănescu.

Prefaţă

Acesta‐i scrisul nou pe zarea vieţii:

Un joc al clipei sfinte și‐al scânteii,

Icoana scrisă‐n pragul dimineţii

Să‐i rumenească soarele cerceii...

Din cer a nins pe mintea mea beteală

Și, flămânzită iară ca să‐l vadă,

Pădurea inimii mi se răscoală

Precum un muget aprig de cireadă...

Dă‐mi Doamne, dreptul să‐Ţi vorbesc odată

Cum îţi vorbeam când nu te‐am fost vândut,

Când nu te aplecaseși pe lopată,

Când totul era‐n mine ne‐nceput.

Drag cetitor, din zodia ce vine,

Tu ară‐mi toată inima cruciș,

C‐am plâns și pentru ceasul tău pieziș

Cu chinuri și cu‐nvolburări haine...

Exod

Strivit sub poveri de sicrie,

Mai grele ca moartea din noi,

Din Ţara cu glia pustie,

Ne ducem tăcuţi câte doi,

Spre‐o crudă blestemată vecie...

În plânset plecarea ne‐adurmă

Un cântec cu bezne sfinţit,

Ne ducem nevolnica turmă,

S‐aprindem un nou răsărit,

Pe golgota cea de pe urmă...

Ni‐i calea mereu sângerată,

Sub lungile veacului ploi

Doar dorul de Ţara lăsată

Mai plânge sălbatec în noi

Ca o lăută sfărmată...

Ne ducem striviţi sub sicrie,

Iertaţi de dureri, câte doi...

De dincol' de neagra vecie,

De ce ne mai strigi înapoi

Pământ cu blestem, poezie...

Motiv

Plânge plop cu frunza rară

Peste viaţa mea pierdută

Geamăt tins de alăută

Peste vreri de‐odinioară.

Nu‐i făclie să‐mi aprindă

Drumul spre copilării,

Troici de dor și veșnicii,

Spre legendă și colindă.

Și prin noaptea ce m‐apasă

‐ Ţipătul lung de cucuvea ‐

Moare cea din urmă stea

Trece vremea și mă lasă.

Totu‐i piatră și povară,

Gând și vis neîmplinit.

Peste liniște de schit

Plânge plop cu frunza rară.



Adormi după o vreme de zvârcoliri. Îi apăru în
vis Nipru. Apa era învolburată. O voce îi suna în
urechi: Pantilei, nu‑ţi vei limpezi niciodată gândurile,
până nu te eliberezi de trecut. Un bărbat îl prinse de
mână. Vedea apa vălurindu‐se într‐un vuiet prelung.
De pe maluri se înclinau spre apă într‐o legănare
lentă pâlcuri‐pâlcuri de stuf. Bărbatul îl invită să se
așeze pe un dâmb acoperit cu iarbă verde mătă‐
soasă: Băiete, nu te mai zbate în zadar să convingi
că ai dreptate. Oricum, în spitalul din Polonia nu te
va asculta nimeni. Războiul este pentru tine de do‑
meniul trecutului.

Privi în jur și ca prin minune dispăru totul.  În
jurul lui se făcu o negură deasă. I se părea că e pe
front. Fumul se ridica de peste tot. Nu voi scăpa de
acest război. Va rămâne în sufletul meu o rană des‑
chisă.

Se simţea aruncat într‐un haos. Și nu numai el.
Începu să strige: de unde vii omule? Desluși prin
aburii visului întinderea unei stepe fără sfârșit, din‐
colo de dealuri se zărea cerul limpede, atât de stră‐
veziu îi păru cerul, încât îi veni să întindă braţele, să
prindă zarea atât de aproape. Scame de nori se scur‐
geau de sus în sclipirea lunii atotstăpânitoare. Nu‐
și aminti cine l‐a adus aici, nici nu credea ce auzise,
dar era hotărât să facă lumină în viaţa lui, să afle ce
este acest război, ce caută acești ruși pe pământurile
lui strămoșești. Apoi se uită atent la omul voluminos
care‐l privea insistent. Își continuă gândurile, ui‐
tându‐se atent spre musafirul somnului, întruchi‐
pare vremelnică a subconștientului lui zbuciumat.

Auzi o voce care venea de sus:
― O să‐ţi povestesc eu cine au fost cazacii, să poţi

înfrunta pe oricine, pe cei care pun la îndoială exis‐
tenţa voastră ca neam.

Prin aburii visului desluși la orizont formele unor
dealuri golașe. 

―Cum de au apărut dealurile acelea, bătrâne?
―De la aceste dealuri vreau să pornesc povestea

cazacilor zaporojeni. Pe vremea aceea cazacii erau
dornici de libertate, au fugit de pe pământurile bo‐
ierilor, s‐au înarmat, au devenit de temut, au apucat
drumul pădurilor și al bălţilor, unde erau în largul
lor. Iubeau pescuitul și vânătoarea. Vezi dealurile
acelea?

―Le văd, dar ce legătură au cazacii cu dealurile
răzleţe?

―Bărbaţii aceștia falnici, mereu revoltaţi, erau
firi iscoditoare, aveau mereu un neastâmpăr în su‐
fletul lor, se întrebau ce s‐ar ascunde după dealuri
și porneau într‐acolo. Cucereau tot ce se putea cu‐

ceri, cât mai mult pământ. Lor nu
le trebuia pământul, îl cucereau
și‐l făceau cadou ţarului ca să‐i
lase în pace. De unde vin pămân‐
turile Ucrainei? Din cuceririle ca‐
zacilor! Nicidecum n‐au fost ale
rușilor. Cazacii cucereau pământuri și le dăruiau
ţarului. După ce au pus stăpânire pe ele, au început
prigoana împotriva cazacilor. Întâi i‐au desfiinţat pe
cei de pe Don, apoi i‐au spulberat pe cei de pe Nipru
și din Zaporojie. 

În acel moment Pantilei se simţi smucit și azvârlit
în gol. Descoperi patul lui de spital și pe medicul
Volminschi lângă el.

―Ce este, soldat? Te‐ai zbuciumat și ai ţipat, încât
am fost anunţat să vin la patul tău. Uite, ţi‐am adus
un nou tovarăș de suferinţă. L–am operat. A căzut
în bătălia pentru apărarea Mariupolului. Acolo n‐a
mai rămas nimic în picioare. Două divizii mai apără
orașul, iar rușii îi somează pe soldaţi să se predea.
Ucrainienii vor lupta până la unul. Ăsta da patrio‐
tism, apără cu îndârjire ce le‐a mai rămas. Mariupo‐
lul este un punct strategic, dacă va cădea în ghearele
rușilor, s‐a dus comerţul pe Marea de Azov sau pe
Marea Neagră.

Medicul îl examină pe Pantilei, îi indicase să nu
se mai agite inutil și să aibă răbdare că totul va fi
bine. 

Îl privi cu atenţie pe tovarășul de luptă. Era un
bărbat de vreo cincizeci de ani. Avea o barbă neîn‐
grijită, probabil îi crescuse în cele cinzeci de zile de
război, timp în care poate nici nu și‐a văzut familia.
Se gândea să‐l întrebe asta. Aștepta să‐i dea noutăţi
de pe front. Spre seară bolnavul deschise ochii, puse
câteva întrebări scurte asistentei, apoi își întoarse
capul spre Pantilei.

―Vii de pe front, camarade? i‐o luă înainte, ne‐
răbdător să afle noutăţi.

―Direct de acolo vin. Ambulanţele nu se mai
opresc, încarcă din ce în ce mai mulţi răniţi, acum
în ajunul Paștelui ortodox. Doamne, unde ne îndrep‐
tăm? Nu vrem să ne predăm, deși de trei zile rușii
urlă la noi să depunem armele. Drept răspuns le‐
am trimis o bombă pe care am scris „suntem ospita‑
lieri. Serviţi‑vă!” Situaţia e gravă. Cei rămași vor lupta
până la sfârșit sau vor spulbera orice picior de rus!

Pantilei se întristă. Își dădu seama că nu mai
există nici un dram de omenie, ci o cruzime împinsă
la extrem! Cum îi mai rabdă Dumnezeu pe pământ?
Suntem în Vinerea Mare! Oare ăsta ne va fi destinul?
Să urcăm pe Cruce?
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În acel moment se auziră zgomote de pași, pre‐
cipitându‐se pe holul spitalului. Voci răstite, porunci,
gemete, chemări disperate, plânsete. Ușa se deschise
larg și în salon brancardierii purtau o targă, apoi a
doua, apoi a treia cu femei rănite, scoase de curând
din sala de operaţie. Pe hol se înghesuiau persoane
din afara spitalului. Se auzeau plânsete, suspine, vo‐
ciferări, vaiete, blesteme.  Erau rudele celor trei fe‐
mei rănite. În salon bolnavii se precipitau, șușoteau,
încercau să se ridice ca să vadă mai bine, voiau să
afle ce s‐a întâmplat,  cine sunt acele femei, de unde
vin, voiau să afle vești de pe front, vești noi, nu mai
aveau liniște și nici răbdare.

―Vin din Odessa, au aruncat și acolo câteva ra‐
chete, au lovit un bloc, sunt peste 18 răniţi. Ce e mai
grav este că a fost ucis un copil de trei luni, le spuse
în grabă o asistentă, ieșind din salon, neavând timp
să stea la discuţie.

Pantilei aștepta cu sufletul la gură să afle amă‐
nunte despre război, deși știa că nu va mai avea oca‐
zie să meargă în prima linie. Toată viaţa va fi un in‐
valid, fără familie, fără sprijin, azvârlit de soartă
într‐un loc străin. Două lacrimi se prelinse pe faţa
aspră, nerasă, slăbită, cu ochii în fundul capului, din
ce în ce mai slăbit. Știa că recuperarea lui va dura
luni sau poate ani. Picioarele nu‐l mai ascultau, avea
nevoie de exerciţii, de odihnă, poate de o altă ope‐
raţie...

Soldatul de lângă el, vorbea la telefon. Îi urmărea
mișcările feţei și‐și dădea seama că nu e de bine.

Închise telefonul și rămase cu privirea pironită
în tavan. Îl chema Grivka.

Pantilei mai așteptă puţin, îl privi câteva mo‐
mente și îl strigă încet:

―Grivka, te rog să mă ierţi că te tulbur, dar ai
ceva vești despre război? Poate în noaptea de Înviere
le‐o da Dumnezeu gând bun și vor înceta focul.

―Vorbesc mereu cu ai mei. Mi‐au spus că au fost
interceptate telefoanele soldaţilor ruși. E cum nu se
poate mai rău! Circulă convorbirea lor din om în
om. O fi n‐o fi așa, ţi se ridică părul din cap! Aproape
că nu‐ţi vine să crezi.

―Ce putea fi atât de rău?
―Se zice că și‐au propus să se joace în noaptea

de Înviere. Să se distreze pe seama ucrainienilor. Un
joc diabolic. Au trimis bombe, supranumite ouă de
Paște pe care au scris Hristos a înviat! Se auzeau
prin telefon  hohote de râs. Nu mai au nimic sfânt în
ei! Mai mult, se lăudau că le‐au violat pe femei, apoi
le‐au împușcat și că pentru toată manevra asta ma‐
cabră ar fi avut dezlegare de la propriile lor soţii.
Făceau haz: „fă‑ţi plăcerea, bărbate, dar protejează‑
te!” Te cutremuri! Sunt oameni, spune tu?

Bărbatul rus ridică încet capul de pe pernă, căz‐
nindu‐se să se așeze comod și‐l strigă încet pe Pan‐
tilei:

―Hei, ucrainieanule, zaporojeanule, ascultă‐mă
bine și nu uita ce‐ţi spun. Bunicul meu a făcut răz‐
boiul, a ajuns în România, la fel făceau și nemţii, la
fel făceau și soldaţii noștri. Când te apuci să distrugi,
apoi o faci cu totul, să nu mai rămână nimic! Noi,
rușii,  avem tot dreptul să vă spulberăm de pe faţa
pământului. Voi nici nu existaţi! Nu știu de ce n‐au
făcut‐o alţii înaintea noastră! Noi aplicăm tactica
pământului pârjolit.

―Ascultă rusule, pe ce lume trăiești? Cine ţi‐a
împuiat capul cu neroziile astea?

―Vrei să știi care este istoria rușilor? Trebuie să
te întorc, băiete în Evul mediu. În secolul X, epicen‐
trul Rusiei noastre mari au fost Kievul și Novgorodul.
Acolo este miezul, de acolo pornesc rădăcinile noas‐
tre. Măcar ţi‐a spus cineva asta? Nimeni, pentru că
voi n‐aţi existat niciodată, nu v‐aţi născut din solul
Rusiei Mari. Cine sunteţi voi? Niște cazaci rebeli,
nestatornici, zaporojeni sau necrasoviţi, ce‐aţi fost?
Nu v‐aţi supus niciodată ţarului nostru, asta sunteţi,
vremelnici haiduci!

―Vremelnici haiduci spui, rusule? Dar oare cine
e făcut Rusia Mare? Cazacii, viteji cazaci au cucerit
și au dăruit toate pământurile, toată stepa, podișuri,
ape, munţi, tot au donat ţarului Alexei Mihailovici,
fiul lui Petru I. Dar mai târziu, în vremea Ecaterinei
a II‐a a Rusiei, cazacii au fost zdrobiţi,  le‐au sfărâmat
oasele și i‐au alungat în Dobrogea și în  Imperiul
Otoman. Rușii nu au nici un Dumnezeu! 

―Nu știi istorie, băiete!
―Și chiar dacă aș ști, la ce folosește, acum în se‐

colul XXI și ceva, în 2022? E o altă lume, rusule!
―Nu e altă lume, este a noastră de la începuturi!
―Voi, rușilor, aţi băgat capul în rădăcinile voastre

medievale și scormoniţi pe sub pământ? Nicicând
nu veţi vedea cerul libertăţii! Nicicând nu veţi înţe‐
lege cât de schimbătoare este lumea! Suntem un po‐
por și avem dreptul să trăim, pentru că ne‐am năs‐
cut, pentru că ne‐am format, pentru că iubim
pământul nostru mai mult decât orice pe lumea asta!
Doborâţi‐ne, dacă puteţi, ieșiţi din întunericul în
care vă ţin conducătorii și priviţi, voi, rușilor, soarele
Ucrainei!

Pantilei obosise. Simţi că ameţește. Tavanul se
vălurea în deal și vale, printre acestea ieșeau la lu‐
mină case, multe case, bălţi mărginite de lanuri de
stuf, intinderi de ape, corăbii, ceaice, galere, sute și
mii, vâslind în curgerea apei cu o viteză uimitoare.
Închise ochii strâns. Nu mai voia să vadă nimic. Un
nod în coșul pieptului nu‐l lăsa să respire. Adormi
imediat, lăsându‐se pradă somnului.

În spitalul din Polonia veneau răniţii cu ambu ‐
lanţe într‐un flux continuu. Altele ieșeau în viteză
cu toate semnalele aprinse, clacsonând. Intrau și
ieșeau, asta era misiunea lor: să salveze răniţii. la
toate aceste mișcări era atent Pantilei. În somnul lui
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zbuciumat reveneau frânturi din viaţa reală, dar și
altele inexplicabile, scoase la iveală din străfunduri.
Subsonștientul se dovedi mai activ decât luciditatea.
Erau întrebările lui chinuitoare,de ce trebuie să tră‐
iască starea de rănit, de invalid, de ce viaţa lui este
dată peste cap. Nu mai are nimic al lui. Dar nu bu‐
nurile materiale erau în atenţia lui. N‐a fost niciodată
legat de bani sau bunuri, ci de pierderea amintirilor,
partea aceea frumoasă a vieţii care l‐a împlinit ca
tată, ca om social, ca responsabilitate. Acum pierduse
parcă proprie identitate. NU mai avea viaţa șui pe
pâmânt. Se simţea atras de o forţă ocultă care‐l di‐
zolva într‐un trecut îndepărtat, dincolo de realitatea
palpabilă. Nu mai avea prezent, Dispăruse în neant
o dată cu Natalia lui. N‐a mai rămas nici măcar un
impuls de a o lua de la capăt. Vedea cum își pierde
motivaţia. Își dorea să se întoarcă în trecut, să afle
răspunsurile la întrebările prezentului.

Noaptea medita la toate astea. Se uita la paturile
bolnavilor și încerca să înţeleagă ce gândește fiecare
rănit, fiecare soldat și se întrista când sporăvoiala
din salor devenise un fel de comentariu penibil des‐
pre tot și toate. Omul nu mai reprezenta nimic. Doar
orgolii rănite, ambiţii deșarte, iluzii pierdute,
neputinţa de a mai întoarce timpul înapoi. Îl apuca
uneori zorii zilei reflectând la toate astea. Capul îl
strângea cantr‐un cerc de foc.

Bărbatul rus de lângă el se trezi și‐l zgâlţâi, sub
pretextul că nu și‐a terminat ideea pe care o înce‐
puse în seara precedentă. Agita mâna dreaptă, mai
avea multe de spus și nu știa cui să‐i povestească
despre acești ucrainieni care, din punctul lui de ve‐
dere, ar fi trebuit să dispară de mult.

Pantilei începu să simuleze că doarme. Chiar sfo‐
răia chinuit. Nu reacţionă la atingerea rusului. Se
întoarse cu faţa la perete, continuând să sforăie. Ru‐
sul vorbi ca pentru sine:

―Ce‐i pasă ucraineanului! Se scaldă în ape tul‐
buri. În curând va fi luat de val, se va rostogoli în
Abis. 

Se făcu dimineaţă și personalul spitalului își în‐
cepu activitatea. Uși deschise, uși închise, chiuvete
spălate, salon aerisit, spălat pe jos cu mopul, se de‐
zinfecta salonul, se schimbau cearșafuri, apoi veneau
cu masa, cu tratamentul, cu vizita medicală și fiecare
bolnav își începea terapia: medicaţia, gimnastica,
exerciţii de recuperare, masajul, plimbările în aer
liber, din nou masa, somnul de după‐amiza, iar
exerciţii, apoi somnul de noapte cu fantomele lui.

Pantilei era atent la cele trei femei care staţionau
provizoriu în salonul bărbaţilor, din lipsă de locuri.
Rănitele erau în tranzit către saloane destinate fe‐
meilor. Noaptea fusese aglomerată, se făceau inter‐
nări non‐stop.

Cele trei femei rănite se treziră și‐și plimbau pri‐
virea prin salonul cu bărbaţi, așteptând să fie mutate

în saloanele pentru femei. Habar nu aveau că se află
într‐un spital din Polonia. Nu știau că în Ucraina ni‐
ciun spital nu mai oferea siguranţă. Multe au ieșit
din uz din cauza bombardamentelor zilnice, cu sute
de bombe inutile aruncate peste dărâmături cu
intenţia de a întreţine spaima de război. Spitalele
care încă mai funcţionau erau devastate de medica‐
mente și echipamente, chiar dacă rămâneau în pi‐
cioare, deveneau, în final, nefuncţionale.

E prea multă vărsare de sânge nevinovat își spuse
Olena Draganova. Purta două nume. Mai avea unul
de Ștefanova cu care venise din Rusia, înainte de a fi
înfiată, dar mătușa Ludmila a sfătuit‐o că este nor‐
mal să rămână numai cu numele soţului. Ar fi vrut
să renunţe la acest nume, nu i‐a plăcut de la început.
Se hotărâse să lupte după ce‐l pierduse pe Alioșa în
rezistenţa Kievului. Era rusoaică, dar trăia de mică
în Odesa. Avea pe atunci doar șapte ani. Abia își
amintește părinţii. Îi vedea rar, erau mereu plecaţi,
iar Olena era lăsată mereu în grija unei vecine. Până
când s‐a produs accidentul. Nici n‐au dus‐o la în‐
mormântare. Au vrut s‐o protejeze. Avea amintiri
vagi despre părinţii ei. Mătușa Ludmila a luat‐o ime‐
diat după accident. Îi repeta mereu că e rusoaică și
să spună tuturor asta cu mândrie. Tu, Olena, fata
mea, nicicând să nu‑ţi uiţi originea. Ești rusoaică, ești
din neam nobil! Să nu te amesteci nicicând cu ucrai‑
nenii, aici trăiește o amestecătură de naţii, de nici nu
le mai știu numărul! îi repeta mătușa Liudmila, care
la rândul ei era poloneză. Olena n‐a ţinut seama ni‐
ciodată de ceea ce mătușa ei îi tot amintea. Până la
urmă a înfiat‐o și tot ea a măritat‐o cu un ucrainean.
Aparţinea poporului ucrainean și iubea tot ce o în‐
conjoară, pământ, apă, oameni, pădurea cu misterele
ei, infinitatea stepei, lanurile de grâu presărate cu
maci sângerii. Nicicând n‐ar fi plecat din Ucraina.
Se înrolase imediat alături de Slejana și Ustina, toate
trecând prin aceeași dramă. Învăţaseră toate trei să
manevreze arma, ba chiar să arunce cu sticle coc‐
teil‐Molotov, meșterite chiar de mâna lor. Apoi au
cerut să lupte alături de soldaţii cu experienţă,  nu
le scăpase nici o ţintă.

Olena roti ochii prin cameră și‐l văzu pe Pantilei
privind fix în tavan. Era chiar lângă patul lui, așezată
pe o targa susţinută cu grijă de un suport metalic. Îl
studia și‐i plăcu profilul aspru, de bărbat dârz, gata
să sară la gâtul dușmnaului. Primul impuls pe care
îl avu Olena era să‐l întrebe câţi ruși a împușcat. I
se părea că Pantilei este luptătorul perfect. Tresări
la gândul că nu va mai lupta. Îl privea insistent, în
timp ce Pantilei întoarse capul spre fereastră. Se as‐
cundea parcă de Olena, nu voia  să‐l vadă  neras de
nu știu câte zile, nu se mai privise în oglindă de câ‐
teva săptămâni.

(va urma)
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SALON POETIC DE TOAMNĂ

Greerimea

precum societatea „Junimea”
fiinţează de când iarba a năvălit
pe faţa pământului,
cu farmece, șoapte și poeme

Ei greerii
sunt urmași ai călătoriilor spaţiale
precum poeţii aduc mesaje
din lumi îndepărtate

Se crede că planeta lor de baștină e luna
Pentru ea, greerii
din nopţi fac simfoniete
Nu se cunoaște instrumentul lor muzical
nici unde‐l păstrează

Nu u nevoie de știme; se nasc știutori
de note nemaiauzite

Sunt singuratici ‐ rar intră în case
Atunci, cântecul lor îl așează pe pernă
Cântă și‐n coruri... nu au dirijor
Cu ferăstrăul lor de smarald
ne taie noaptea în felii de romantism ‐
fundal pentru poeme
Ei greerii sunt iubiţi și de pictori
Vin în trăsura lor de argint
și deschid târgurile de culori ale toamnei...
Ei greerii... greerii...

Căram apă pentru 
fântâna însetată

Arșiţă... fântâna‐i închiriată
seceta i‐a supt apa. În adânc
a lăsat întunericului uscat
doar un firicel subţire de apă

Luna a observat fântâna descoperită
A lăsat baltă cerul... a coborât
și a intrat în ea...
cum se mai bălăcea răcorindu‐se
pe firul de apă fragil.

Uitase de grijile eclipsei.
„S‐o aduc la suprafaţă, să plece”, mi‐am spus

Cu două cofe mici căram apă
dintr‐un pârâu
să înalţ apa fântânii... luna s‐o verse...
dar cofele‐s prea mici și dealul pieptiș,
căram apă într‐una
căram apă pentru fântâna însetată...

căram apă
Atâta apă am adunat...

Călare pe șuvoiul de apă revărsat
luna a părăsit fântâna

S‐a înălţat pe cer
a alungat eclipsa și a intrat
în primul pătrar.

Aruncă cu vrăji luminate
peste fântâna lumii

Maria Mănucă
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SCRIEREA CA VISARE, OMUL CA (APROAPE) ZEU

Nicolae Busuioc, Visele celor șapte nopţi, Ed. Vasiliana ‘98, Iași, 2021
de Gh. Barb‑Secară

Moto:
„Ceea ce citesc nu moare niciodată!” 

(Sf. Augustin)

Carte de o eleganţă rară, de un rafinament aparte,
eseu asupra naturii… Sacrului (întru, dintru, true
omenesc, nu prea omenesc, prea… literar, sic!), „Vi‐
sele celor șapte nopţi” este textul unui apostol al
credinţei în Paradisul ca o Bibliotecă (apropo la unul
dintre capitole, „A patra CARTE. J.L. Borges ‐ Cărţile
și noaptea”, argentinianul dorind sau voia să creadă,
sau poate chiar credea că Paradisul trebuie să fie o
bibliotecă!), Nicolae Busuioc provocând zeii (și ai
literaturii) cu o resuscitare a Eseului, gen literar mai
mult decât delicat, presupunând premise neaccesi‐
bile muritorului și scriitorului de rând.

Moto‐ul ales este simplu: „O, când visează, omul
e un zeu.” Este din Friedrich Hölderlin, dez‐
văluind o taină care este și nu este (după ce
termini cartea): dragostea pentru un ro‐
mantism absolut necesar pentru cineva care
își clădește Imperiul său în care „cetăţile”
și generalii armatelor deloc moarte sunt
mari spirite ale omenirii, din antichitate
până la David Eagleman și Kazuo Murakami,
dându‐se și Raţiunii, dar și… Raţiunii
Iraţionalului ceea ce este a lor, ca să ajun‐
gem la compatibilitatea dintre conștient și
inconștient (via Eagleman, p.208): „Până la
urmă, cine suntem este o întrebare al cărei
răspuns depășește înţelegerea noastră
conștientă.”, previziunilor intuiţioniste ale
literaturii și scriitorilor acordându‐li‐se câte un ne‐
cesar titlu de nobleţe: „Dar gândul lui Walt Whitman:
suntem vaști și conţinem mulţimi în interiorul nos‐
tru, iar aceste mulţimi sunt încleștate într‐o bătălie
cruntă. O intuiţie genială pentru că între diversele
facţiuni din creier sunt conflicte, fiecare luptând să
preia controlul unicului canal de ieșire a comporta‐
mentului. Datorită acestor mulţimi interne, creatu‐
rile biologice sunt într‐o perpetuă confruntare cu
ele însele. Una dintre cele mai impresionante trăsă‐
turi ale creierului este flexibilitatea de a învăţa
aproape orice sarcină care îi este dată. Suntem făcuţi
din multe subpopulaţii neurale cu roluri și decizii
diferite. Poate de aceea oamenii nu spun întotdeauna
ce gândesc, acest lucru, în parte, fiindcă nu‐și cunosc
mintea.” (pp.209‐210) Sau, spunem noi, deoarece
mintea este prea rapidă și viteza gândului ne poate
aduce aminte doar de expresia din basme „iute ca
gândul”! Iar sinceritatea absolută ar presupune mă‐
car un alt limbaj…

Nicolae Busuioc, consacrat în analiza… Naturii
(alte lucrări: „Saloanele naturii”, „Biologie și litera‐
tură”, „Omul și natura”, „Din memoriile unei frunze”),

se întoarce oarecum (cu subtilităţile spiritului prou‐
stian) asupra sieși (naturii proprii), în căutarea…
Visului și viselor (reale sau literar‐reale) pierdute,
convocându‐și la întâlnire aproape de taină un alter
ego „împărătesc”, Bazil (Busuiocul este… Ocimum
basilicum), ludicul având importanţa sa în construc ‐
ţia volumului, dar un ludic care presupune respec‐
tarea unor reguli…

La o privire evident superficială numai asupra
Cuprinsului (sunt șapte NOPŢI însoţite de șapte
CĂRŢI), ai zice că sunt „meditaţii” doar asupra unui
număr clar de cărţi („Rubayate” de Omar Khayyam,
„Eseuri” de Montaigne, „Despre frumos” de Plotin,
„Cărţile și noaptea” de Borges (de fapt o carte de in‐
terviuri), „Nostalgia originilor” de Mircea Eliade, „In‐
cognito, vieţile secrete ale creierului” de Eagleman
și „Toţi oamenii sunt muritori” de Simone de Beau‐

voir), precedate de „dialoguri” quasi‐socra‐
tice… onirice, relatate de mai sus
menţionatul Bazil, dar atenţie, nu cu mai
sus menţionaţii autori, ci, în spaţii „consa‐
crate” (Atena, Roma, Paris, oh, saloanele de
altădat’, Danemarca, Iași, Olimp, Babilon
ș.a.), cu surprinzători interlocutori (nu o
să‐i enumerăm pe toţi, farmecul este să‐i
descoperiţi și singuri/singure sau îm‐
preună) precum Cratylos, Martha Bibescu,
Rimbaud și Baudelaire, Papini, Gheorghe
Asachi, Andresen, Kirkegaard, zeiţa Deme‐
tra, indexul fiind însă deosebit de mult mai
bogat, trimiterile și citatele ţesând Scrierea
ca o dorită Visare, declaraţie de dragoste

pentru Carte, Marea Carte, unde se reflectă kantian‐
apollinic cerul cu stelele, dar și dionisiacul nietzs‐
chean: „Mă uit spre cerul care se luminează, dar în
memorie sunt cu spusele filosofului: dacă umanis‐
mul e pur și simplu definiţie a omului, atunci omul
de azi plătește nu păcatul de a nu se fi definit, ci toc‐
mai păcatul de a fi crezut prea devreme că s‐a definit.
Încercăm totuși să ne definim mai ales în raport cu
ideile întâlnite într‐o carte. Sunt cărţi cărora le
presimţi idealul, raţionalul, frumosul, miracolul, cărţi
gata să te accepte și să te iubească, admiraţia devine
biunivocă. Citești și recitești, subjugare superbă și
continuă, cartea ţi se supune, tu o asculţi
necondiţionat. O desfătare pe care o simţi ca pe
aceea a unei plăceri mângâietoare, e ca atunci când
trupul caută căldura dulce a celuilalt trup. Mintea și
ea celebrează triumful cunoașterii, iar cartea îi răs‐
punde cu recunoștinţă.” (pp.119‐120)

În alte ordine (sic!) de idei, este și o carte care își
caută cititorul (omul) ideal (aproape zeu ‐ deși se
declară că nu se începe cu Biblia, că ar fi trebuit să
fie așa, de fapt, cu menţionarea Bibliei se începe!,
p.55), este și o carte despre iluzii…
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„Cititorul ideal există în momentul care‐l precede
pe cel al creaţiei, cel ideal este scriitorul chiar în‐
aintea clipei în care cuvintele se adună laolaltă pe
pagină. Astfel de cititor scormonește textul și nu ia
de bune toate cuvintele scriitorului, când citește o
carte de acum câteva secole el însuși se simte ne‐
muritor. Paolo și Francesca i‐au mărturisit lui Dante
că după primul lor sărut nu au mai citit. Dacă ar fi
fost ideali ar fi citit mai departe. O iubire nu exclude
pe cealaltă. Robinson Crusoe nu este un cititor ideal
pentru că citea Biblia pentru a afla răspunsuri și nu
pentru a găsi întrebări. Câteodată, un scriitor trebuie
să aștepte mult timp pentru a‐și afla cititorul ideal.
Lui Blake i‐au luat 150 de ani până să‐l găsească pe
Northrop Frye. Cititorii care s‐au sinucis după ce au
citit Werther nu erau ideali, ci doar sentimentali. Ci‐
titorul ideal este sau ar trebui să fie mai inteligent
decât scriitorul.”

Atent și la realitatea cât se poate de fierbinte, nu
numai la… biblioteci („Să fie la originea globalizării
interesele oculte ale ardeiului american, la înţelegere
cu mătrăguna suprastatală, în combinaţie se pare și
cu ginsengul oriental și cu hreanul japonez? Ceaiul
rusesc stă și el mereu la pândă. Timp în care menta
indiană, haţmaţuchiul european, leușteanul medi‐
teranean și mai ales măghiranul balcanic sunt trimiși
în lumea a treia, într‐un alt ceaun, sub un fum îne‐
căcios.”, p.51), Nicolae Busuioc subliniază:

„În condiţiile vieţii noastre contemporane s‐ar
putea renunţa la maxima pretenţie de a forma citi‐
tori ideali (...) Societatea noastră, asaltată intempes‐
tiv de atâtea probleme net distanţate de cultură, s‐
ar mulţumi și cu cititorii care nu pot acoperi total
geografia cărţii, doar cei ideali ar putea‐o face, însă
de unde să‐i iai. Un Stendhal ar fi fost bucuros să‐și
găsească măcar o sută de cititori, fiinţe încântătoare,
prietenoase, nefericite, niciodată moralizatoare sau
ipocrite ‐ după cum o spune chiar el ‐ însă nu știa
decât vreo două asemenea fiinţe. Ne‐ar prinde bine
nouă, celor de azi, vorbele Sfântului Augustin: Ceea
ce citesc nu moare niciodată! Cei care încă se mai
duc la carte își implică sufletul, gândul, ideile, îi
primește ca pe niște parteneri egali (fie obișnuiţi,
iniţiaţi sau ideali) ‐ relaxaţi, nostalgici, poate și
demodaţi, dar mereu iubitori fideli ai cuvântului
scris.” (pp.150‐151)

În ceea ce privește iluziile, „Epilogul” începe așa:
„Patronăm iluzii, ni le plăsmuim chiar în ideea

că ne pot fi de priinţă, le producem ca apoi să le și
vindem prin diverse mijloace. Efectele sunt mai nu‐
meroase decât cauzele, ca în Comedia umană. Amin‐
tindu‐ne de o parafrază, am spune că iluziile se stre‐
coară prin toate vămile terestre și ale văzduhului,
luând forme sofisticat‐literare, de la parabolă, anec‐
dotă, fabulă, umor, imn, pamflet, psalm la alegorie,
poem, epopee. Câștigă sau pierde cineva? (...)

Amicul meu Bazil a încercat și, după cum se vede,
a reușit să‐mi strecoare visele sale într‐un mod des‐
tul de subtil și elegant, chiar rafinat, folosindu‐se
de o altă tehnică de evadare din prezent, evident

cea mai apropiată de romantism, visul însuși ţinând
în mare parte de înclinarea spre lirism și melancolie,
individualism și nostalgie. Îmi cunoștea sensibilita‐
tea în acest sens, a profitat și m‐a lăsat singur să
hotărăsc ce fac cu un asemenea material, dat de‐a
gata. Știm deja, visul presupune plutire, zbor, înari‐
pare, o legătură între fiinţa terestră și cea astrală.
(...) Bazil al nostru și‐a expus reveriile trăite în cele
șapte nopţi ca pe niște viziuni asupra timpului infi‐
nit, exiști în el și ieși din el. În lumea somnului min‐
tea‐ţi poate fi mai trează ca oricând, poţi chiar con‐
trola realitatea pe care ai izbutit s‐o păcălești,
rămânând cu impresia îndepărtării de ea.” Ș.a.m.d.
(pp.245 ș.u.)

Dar, în ultimă instanţă, „Visele celor șapte nopţi”
este o carte despre iubire! Acea iubire mai presus
de orice iubire, despre care vorbesc și scriu… orien‐
talii și misticii de pretutindeni (uniţi‐vă!), unde Cu‐
vântul scris sau doar șoptit are importanţa Lui:

„cuvântul, cel care strălucește în întuneric, numai
el devine proiecţia gândului, sentimentului, trăirii.
Sămânţă a lumii, revelează hierofanii, construiește
sau dărâmă, vrăjește sau amăgește, rostit cum se
cuvine dezvăluie lumea insolită și misterioasă. Și la
urma urmei ce fac personajele literare? Folosesc cu‐
vântul nu numai ca pe o expresie particulară a fiinţei
ci și ca pe o legătură fericită cu primordialul, trecând
prin toate timpurile și generaţiile pentru ca omul
să‐și exprime dorinţa, înţelegerea, ideea, aspiraţia.”
(p.249)

Adică Existenţa:
„Intrând și ieșind în/ din lumea largă a visului,

nemărginită în ficţiune și real, care nu pare atât de
real, o lume înfiorată de ecourile interioare și exte‐
rioare, trăiești abisalul între mit și veridicitate ca
pe un reflex inconștient‐conștient al existenţei.”
(p.250)

La urma urmelor, de ce să nu fi fost la început Vi‐
sarea Cuvântului?

Nicolae Busuioc reușește un miracol sui generis,
suprarealist oarecum: ca într‐un roman fantastic,
visăm că visăm că visăm arta, frumosul, ideea, ordi‐
nea, urâtul, kabbala, astrologia, alchimia, magia, fi‐
losofia, „arta cuvintelor” (care nu‐i „totuna cu câm‐
pul roșu de maci.”, p.106), mitologia, teologia,
epistemologia, psihanaliza, de la Freud la Adler,
revrăjește o lume, o altă Martha Bibescu ar putea
vorbi despre el cum Martha Lui vorbește despre
Marcel Proust:

„‐Da, îl am în imagine veșnică, omul care a lăsat
fraze misterios‐memorabile, se pare că avea cheile
unei lumi, ale unei alte lumi, departe de cea a noas‐
tră. Am încercat să‐l salvez de la moarte, într‐un
chip doar aluziv și pe măsura mijloacelor mele,
încredinţând altora amintirea unei fiinţe dragi și
muritoare. Acesta mi s‐a părut dintotdeauna sensul
adevărat și ţelul oricărei literaturi.” (p.89)

Cam atât, deocamdată, despre cheile (lumii) lui
Nicolae Busuioc!
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Născut în 1953, în orașul grecesc Pyrgos din Elida, Nikos Lybéris locuiește din 1975 la
Paris. Cercetător în geologie, a călătorit pe mare și s‐a scufundat cu batiscaful până pe fun‐
dul oceanelor. De asemenea, a călătorit în regiunile polare (Spitsbergen, Groenlanda de
Nord), în Anatolia și în deșerturile Egiptului și ale Asiei Centrale (Karakoum și Kizilkoum).
Practică arte marţiale, este discipolul maestrului Noro Masamichi.
A publicat la Atena șase volume de poezie în limba greacă: Râul pietrificat (Diatton, 2002), Stanţă I (Stigmi,
2002), Stanţă II (Diatton, 2006), Pe malurile timpului (Diatton, 2012), După sunet (Diatton, 2014), Ichor
(Diatton, 2016). 
În franceză, a publicat povestirea La umbra lui Cavafis (Terre de femmes, 2015).
La Paris, în colaborare cu Brigitte Gyr, a tradus și publicat în limba franceză volumele După sunet (ilustrat de
Gilles du Bouchet, Editura Jacques Brémond, 2020) și Stanţă (ilustrat de Danielle Loisel, Editura Signum,
2016).
În limba greacă a tradus Scrisoarea către dublul meu din fântână de Brigitte Gyr, (Editura Diatton, 2015) și
Victoria celor Învinși de Dominique Grandmont (Editura Armos, 2019).
Versurile de mai jos fac parte din volumul Stance (Stasis în limba greacă însemnând a sta în picioare, a sta
vertical și a fost tradus în franceză Stance ‑ „stanţă“, „strofă“).    

Nikos Lybéris

Contempli apa
deși e mereu alta
îţi arată întotdeauna aceeași imagine
Chipul tău și bolta

pe care în afară de vid 
mai sunt și stelele ce zboară

Fisuri și interstiţii invizibile
în miezul pietrelor și‐al pământului
trec fluvii clandestine
Ţâșnesc din locuri neașteptate

de acolo de unde cresc pălămizi 
platani trestii

Și de sub nisipul incandescent
atunci când te apleci peste fântână

Vezi apa trecând la ani distanţă
de zborul stelei căzătoare

ce vine din oceanul
celor zece puncte cardinale

Și se întoarce în ocean
cu toate apele lumii să se unească

Un fulger a abolit continuitatea
iluminând cărarea
de la începutul ei – chiar dacă 
nu există început
până la sfârșit – chiar dacă nu 
există sfârșit

ștergând împătimirea toată
lumea pentru tine s‐a înălţat

Aceste clipe ce de timp s‐au atins
nu le‐ai recunoscut și nu le‐ai prins din zbor

prin ele lumea întreagă s‐o vezi
și timpul ce nu mai este

Rege rătăcitor în căutarea regatului
pe care nimeni nu ţi‐l poate lua

Pentru câteva cuvinte ai luptat
cu mâinile tale să repari
puzderia de fracturi ale lumii
Însă cuvintelor măreţe fără carne fără oase
de cele omenești nu le pasă
Atunci ai căutat unele mai micuţe
care să‐și spună doar numele
departe de încorsetarea definiţiilor 
de gâlceavă născătoare

Zdrenţele de sărbătoare le‐ai abandonat
și amintirea Itacăi

Cu lama unui fir de iarbă
impasurile jungla de simboluri le‐ai nimicit

și zidurile certitudinii
în drumul zbârcitei Istorii ai ţâșnit
Teritoriile garamanţilor le‐ai străbătut
Curtea regelui Milinda și a lui T’sao‐tsi
Neobosit
În căutarea clipei în care
bucuria a strălucit profundă enigmatică

alunecoasă

Ţi‐ai continuat drumul inspirând vântul peisajul
zgomotul orașului era o muzică nouă

orice altceva ţi se părea misterios
necunoscut mal al depărtărilor

Prezentare și traducere din limba franceză:
Denisa Crăciun



În ziua de 17 ianuarie 2019,  pe la orele șapte
dimineaţa, doamna Cleopatra Ripeanu a depus un
ou de toată frumuseţea pe canapeaua albastră din
sufragerie, devenind, fără niciun fel de tăgadă, prima
femeie‐ouătoare, nu numai din Galaţi, dar și din în‐
treaga istorie a omenirii. 

Povestea însă începuse cu mult timp înainte, mai
precis acum vreo cinci ani, într‐o răcoroasă
dimineaţă de octombrie, când domnul Aurel Ri‐
peanu, A. Ripeanu,  cum îi plăcea să semneze, tânăr
șomer, a declarat comesenilor de la crâșma „Trei
ţigani” din cartier, în faţa unei halbe cu bere:

‐ Începând de astăzi, îmi voi dedica tot timpul,
dar absolut tot timpul, confecţionării unei perechi
de aripi!

‐ Dar ce‐ţi veni, nu ţi‐ajung picioarele? întrebă
șăgalnic, pe fondul surprinderii generale, un tovarăș
de băutură, 

‐ Domnilor, am avut un vis. În mijlocul lui, mi s‐a
arătat chiar Dumnezeu, „Scoală!”, mi‐a zis, „Că grea
misiune ai de îndeplinit”. „Care, Doamne?”, am în‐
trebat. Și atunci mi‐a poruncit să‐mi fac niște aripi,
că mare prăpăd de ape va veni și că nu va scăpa de
potop decât fiinţa zburătoare, oricare va fi ea.

‐ N‐oi fi tu al doilea Noe! își continuă interlocu‐
torul zeflemeaua.

‐ Nu! Eu eu sunt A. Ripeanu, iar cine are urechi,
să audă! a răspuns el și s‐a ridicat de la masă, ieșind
și trântind ușa după el, nu înainte de a striga din
prag:

‐ Când mă  veţi mai vedea, voi avea aripi, domni‐
lor! 

Și așa a fost… .
În primăvara lui 2017, cam pe la începutul lui

martie, oamenii din cartier aveau să vadă pe deasu‐
pra blocurilor cu patru etaje o arătare greu de defi‐
nit. Două aripi albe, uriașe, purtau la o înălţime re‐
zonabilă un trup destul de bine legat, terminat cu
picioare lungi, încălţate în niște cizme în formă de
coadă de rândunică și început cu un cap sub fruntea
căruia, cine avea o privire mai ageră, putea desco‐
peri, fără niciun dubiu, ochii căprui și foarte
apropiaţi de nas ai domnului A. Ripeanu.

‐ Zbor! striga el din toţi rărunchii, iar cei care‐l
zăreau de jos sau de la balcoane aveau toate motivele
să‐l creadă. 

Da, Aurel Ripeanu, A. Ripeanu, cum îi plăcea lui
să semneze, zbura.

Dincolo de spectacol, grave probleme se puneau
acum atât în faţa municipalităţii, cât și în faţa zbu‐
rătorului însuși.

Primul și cel mai grav aspect era că domnul A.
Ripeanu nu avea autorizaţie de zbor. Pe urmă, după
cum se va dovedi în următoarele zile, el zbura în
toate direcţiile, pe unde îi voiau aripile, ducea gu‐
noiul decolând direct din balcon, trecea de‐a lungul

Dunării, când în amonte, când în
aval, se avânta și dincolo, ca să
cumpere, după cum a declarat el,
pâine de vatră de la brutăria din
satul Pisica, o lua apoi spre Turnul
de Televiziune și se învârtea în jurul lui, făcând viraje
spectaculoase și ocheade la ferestrele restaurantului
din vârf, spre bucuria consumatorilor, pentru ca, la
înapoiere, să zăbovească câteva clipe, dacă era meci,
deasupra Stadionului Central, aruncând o privire de
ansamblu asupra jocului și reţinând de pe tabela de
marcaj scorul de la meciul Oţelului. Nu mai vorbim
despre zborurile spre mall‐uri și super‐market‐uri,
cele de deasupra Lacului Brateș și de‐a lungul Pru‐
tului, delectând, în acest ultim caz, cu fâlfăitul aripi‐
lor sale albe, nu mai puţin de două state românești
în același timp.

Comisia Municipală de Supraveghere Aeriană a
declarat însă, prin purtătorul ei de cuvânt, că domnul
A. Ripeanu este un om liber și că se poate deplasa
fără nicio restricţie pe cerul intra și extravilan, mai
ales că, după cum se știa, firma locală de transport
urban se confrunta cu mari dificultăţi financiare, iar
autobuzele de pe trasee erau din ce în ce mai rare.

‐ E chiar foarte bine ce face el, un călător în minus,
domnilor, ar fi declarat primarul.

Între două zboruri  ocazionale, Aurel Ripeanu in‐
tra destul de des în crâșma din cartier, unde, pe la
sfârșitul lui august, a spus:

‐ Pasăre sunt, nimic din ce e păsăresc nu mi‐e
străin și, ca majoritatea regnului meu, voi fi nevoit
să emigrez în ţările calde!   

Ceea ce s‐a și întâmplat pe 28 septembrie.
În acea zi, cu lacrimi în ochi, – cei care aveau bi‐

noclu au putut vedea clar picăturile mari slobozite
pesta case și arbori – omul înaripat a făcut un rotocol
de adio deasupra cartierului, s‐a închinat cu aripa
dreapta și a pornit hotărât spre sud, traversand Du‐
nărea în doar opt minute.

Câteva zile la rând, prima migraţie a domnului
A. Ripeanu a fost îndelung comentată, lansându‐se
serii întregi de ipoteze si pronosticuri („Nu‐l vom
mai vedea niciodată, adio, scump concetăţean!” era
deviza generală), dar, în scurt timp, lumea avea să
se preocupe de  cu totul alte probleme, mai ales că
la orizont se arăta deja Crăciunul și chiar apăruseră
primii brazi în piaţă.

Pe 17 aprilie 2018, spre stupoarea și bucuria tu‐
turor, domnul A. Ripeanu s‐a întors. Dar nu singur.
Alături de el, zbura cu graţie o tânără femeie, zveltă,
cu ochi negri, pătrunzători și cu tenul destul de în‐
chis.

‐ Este soţia mea, Cleopatra Ripeanu,  ne‐am cu‐
noscut în sudul Egiptului, la plajă, pe malul stâng al
Nilului. Sunt mândru de ea, mai ales că este un fel
de prinţesă, fiind, cu acte doveditoare, urmașa în‐
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depărtată a reginei Cleopatra, cea de‐a XCVIII‐a în
succesiune, și a unuia dintre Cezar sau Antoniu, nu
se știe încă precis care. 

‐ Vă rog s‐o respectaţi! a mai adăugat el în aceeași
crâșmă din cartier, unde își bea, între două zboruri,
berea din halbă, cu ajutorul unu pai,  mâinile fiindu‐
i imobilizate în aripi. 

Lumea s‐a învăţat repede cu Cleopatra și a în‐
drăgit zborurile în doi, foarte asemănătoare cu
evoluţiile la dublu la patinaj artistic pe gheaţă, dar
mult mai spectaculoase, mai ales că, în cazul lor, o
cădere ar fi fost cu totul și cu totul dezastruoasă.

A venit apoi ziua marelui anunţ pe care domnul
A. Ripeanu l‐a făcut la adunarea generală extinsă a
locatarilor, în prezenţa presei:

‐ Soţia mea, Cleopatra, s‐a ouat. Acum clocește

în sufragerie pe canapeaua albastră și abia așteptăm
momentul ecloziunii.

În chiar acea clipă, își făcu apariţia în pragul în‐
căperii însăși Cleopatra, care aproape ţipă, într‐o
română aproximativă:

‐ Aurele dragă, avem un fiu! Ce nume să‐i pu‐
nem?

‐ Icar al II‐lea! 
Și așa apăru pe lume fiul unic al singurelor fiinţe

umane înaripate, de la Dedal și fiul încoace.
Mai târziu, mult mai târziu, Icar al II‐lea a emigrat

definitiv în Egipt, revendicând tronul faraonilor, ca
urmaș extrem de îndepărtat al Cleopatrei și al unuia
dintre Cezar sau Antoniu, nu se știe încă precis care,
și fiu direct prin ecloziune al Cleopatrei a  XCVIII‐a
și al lui A. Ripeanu I.

O secetă hapsână pusese stăpânire peste locali‐
tate și peste întreaga fiinţă. Nu mai plouase serios
de mai bine de doi ani și lumea  suferea cumplit. Nu
și domnul Ionescu, posesorul unei pensii destul de
consistente și al unui apartament situat la etajul pa‐
tru, într‐un bloc construit pe malul stâng al Dunării.      

De la fereastra sa chiar vedea vapoarele cum tre‐
ceau fără grabă pe fluviu, din păcate, din ce în ce
mai rar, spre disperarea sa de fost ofiţer naval scăpat
din trei naufragii.

În acea dimineaţă de început de vară, pe când se
bărbierea, simpaticul domn se ciupi ușor pe obrazul
stâng și sângele îi începu să picure pe albul imaculat
al chiuvetei. De dincolo, din bucătărie, doamna Ionescu
îl auzi înjurând. Se făcu imediat puţină liniște, pentru
ca, mai apoi, glasul lui baritonal să răbufnească:

‐ Nevastă, sângele meu a devenit albastru!
‐ Nu este exclus, de la atâta vin nobil îngurgitat!

glumi femeia aflată în bucătărie, în faţa castronului
cu cartofi pe care tocmai începuse să‐i cureţe.

‐ Formidabil, am sânge albastru! Albastru ca ce‐
rul! Bleu ciel! se auzi iarăși glasul inconfundabil al
titularului de apartament.

Știind că domnul Ionescu nu prea obișnuiește să
spună de două ori aceeași glumă, credincioasa soţie
se deplasă cu pași oarecum neîncrezători, dar ex‐
trem de curioși, spre baie. 

‐ Ia uită‐te! Nu‐i așa că‐i albastru?
Evidenţa picăturilor azurii, de parcă cerul însuși

ar fi sângerat în chiuveta familiei,  o făcu pe femeie
să constate pe loc:

‐ E ceva ciudat în venele tale. Trebuie să te duci
de îndată la medic, să‐ţi faci toate analizele!   

‐ Nici gând! Dacă sângele meu a devenit albastru,
înseamnă că s‐a schimbat ceva major în arborele
genealogic al familiei. Eu nu strivesc corola de mi‐
nuni a lumii!

Uimită de replica neașteptată și bine susţinută,
doamna Ionescu abdică:

‐ Faci cum vrei, e sângele tău, te privește!
‐ Ba nu, e sângele neamului meu și chiar al pa‐

triei!

A doua zi, în zori, tocmai pe când soarele se ridica
timid pe cer, privind și el nemulţumit spre rarele nave
care se mișcau pe fluviu, domnul Ionescu constată în
faţa aceleiași oglinzi din baie că el însuși devenise al‐
bastru, obrajii, ochii, nasul, părul, mâinile și picioarele,
tot trupul său căpătaseră culoarea azurului.

‐ Situaţia devine din ce în ce mai albastră, zise
mai mult pentru sine domnul Ionescu, dar nu se im‐
pacientă deloc. 

Se îmbrăcă în liniște și, fără a‐și anunţa soţia,
porni agale la o plimbare prin cartier. Observă de la
început mirarea adâncă din ochii trecătorilor, dar
nu o luă în seamă. Căpătase un alt destin și trebuia
să‐l poarte pe picioare cu toată demnitatea de care
putea să dea dovadă.

‐ Domnule Ionescu, vă simţiţi bine? E totul în re‐
gulă? îl întrebă un vecin cu care jucase o dată table.

‐ Dacă te referi la culoarea mea albastră, află că
am căpătat‐o pe merit și vă  rog s‐o respectaţi! îi
răspunse el pe un ton  protocolar, dar destul de dur.

De‐ar fi știut el că acestea vor fi ultimele cuvinte
rostite de el în public...

Întors acasă cu un fel de moleșeală rea în oase,
domnul Ionescu avea să moară la orele 10,23 AM,
conform declaraţiei soţiei.

Era destul de cald afară așa că, după înmormân‐
tare, soţia proaspătului defunct organiză masa de
pomenire chiar la barul preferat al domnului Io‐
nescu, la mesele din grădina de vară.

‐ Soţul meu, a zis ea, spre sfârșitul comemorării,
devenise atât de asemănător cu cerul, încât acesta
s‐a străduit să‐l urce în sine! zise doamna Ionescu,
care absolvise filosofia la „Spiru Haret” .

Odată rostite aceste cuvinte, mesenii cerniţi ob‐
servară că vinul din paharele lor devenise în totalitate
bleu ciel, iar multora dintre ei li se păru că aud de
undeva de sus glasul de bariton al domnului Ionescu. 

‐ Aveţi grija să nu vă albăstriţi! 
Nu fusese însă decât un tunet și, în clipa urmă‐

toare, ploaia, mult‐așteptata ploaie, înflori o bucurie
ciudată pe chipurile tuturor...

Seceta se sfârșise. 

Ionescu cel Albastru 



Mihaela Albu: Stimate domnule Zamfirescu, am
dialogat de‑a lungul timpului pe teme diverse, legate
cu deosebire de exil. Aș dori să vă întreb în continuare
despre Centrul pentru promovarea cărţii, „Hyperion”1.
A vorbit despre acest Centru dl. Basarab Nicolescu la
Colocviul dedicat centenarului „Vintilă Horia”, din 3
decembrie 2015. Am citit despre el apoi într‑un in‑
terviu al dvs. Aţi făcut parte din Centrul „Hyperion”?

Dinu Zamfirescu: Nu, nu am fost implicat.
M.A.: A avut o activitate foarte interesantă.
D.Z.: Da, desigur. A fost și un mare merit al lui

Leonid Mămăligă. Atunci când veneau în special oa‐
meni de cultură, scriitori, în Franţa, el îi punea în le‐
gătură cu cei de acolo. Adică, pe de o parte încerca o
osmozare oarecare, iar în același timp oamenii de
acolo să nu fie rupţi de realităţile din ţară, așa cum
se întâmpla în multe alte cazuri. Erau oameni care
veneau cu informaţii…

M.A.: Și cu cărţile lor …
D.Z.: Evident, și cu cărţile. Se făcea, din punct de

vedere cultural, un schimb de idei care era benefic
și pentru unii, și pentru ceilalţi. Era și un fel de
influenţare a oamenilor din ţară, care, în general,
erau mai tineri. Ei aveau de câștigat, dar și ceilalţi,
însă poate nu atât de conștient.

M.A.: Ei plecaseră și cu o formaţie anume, și cu
idei preconcepute.

D.Z.: Categoric. Era înjurat de unii mai intran ‐
sigenţi pentru că luase o iniţiativă foarte bună – zi‐
ceam eu atunci, dar o spun și acum – punerea în le‐
gătură a intelectualilor români din ţară cu cei din
exil. Ei discutau în cadrul acestui cenaclu și, astfel,
cei din exil nu erau izolaţi de cei de acasă și de
realităţile din ţară. Pentru că, de fapt, ei erau total
rupţi. Când am ajuns eu în Franţa, în 1975, am găsit
ro mâni rupţi de realităţile din ţară, de tot ceea ce se
întâmpla în România.

M.A.: Rămăseseră cu informaţia la anii în care
plecaseră ei.

D.Z.: Da,
erau rupţi de
tot ceea ce se
întâmpla în Ro‐
mânia. De exemplu, m‐a întrebat unul dacă am lucrat
în ţară. „Evident că am lucrat”, i‐am răspuns. „În‐
seamnă că ai colaborat cu regimul pentru că ai lucrat
la întreprindere de stat!” El nu știa că nu existau de‐
cât întreprinderi de stat și că nu puteai să nu lucrezi.
Dacă nu lucrai, erai suspus legii parazitismului so‐
cial. Și, astfel, toată lumea lucra la întreprinderi de
stat. Dar asta nu însemna colaborare cu regimul. Ei
nu știau mai nimic despre ce era în ţară, erau defa‐
zaţi total. Desigur, unii dintre ei, cei din primul exil.

M.A.: Legat de aceasta pot să vă dau și eu un exem‑
plu. Cunosc o profesoară în vârstă care locu iește în
SUA, dar a plecat cu mult timp în urmă, după ce a fă‑
cut liceul și facultatea chiar în perioada de dinainte
de anii 60. Deși este o persoană cu o cultură deosebită,
foarte educată, nu‑l consideră nici acum pe Arghezi
un mare poet fiindcă ea a fost la școală în perioada
în care Sorin Toma scria vestitul articol „Poezia
putrefacţiei sau putrefacţia poeziei”.

D.Z.: Aici e marele merit al lui Mămăligă, care
era criticat de unii și nu înţeleg de ce. Dorea să‐i
ajute pe oameni să cunoască realitatea din ţară, iar
pe cei din ţară să afle despre noi. El a făcut și lucruri
utile pentru refugiaţi. Cum am mai spus, avea orga‐
nizat, pe lângă Biblioteca Naţională, un sistem de
fotocopiere; avea 2‐3 mașini și angaja oameni veniţi
din România, dar și din alte ţări. Adoptase un anumit
sistem ca volumele să nu fie deteriorate la copiere. 

M.A.: Ceea ce nu se întâmplă azi cu cele mai multe
copiatoare…

D.Z.: Da, acum dacă vrei să fotocopiezi o carte,
se rupe când o deschizi. Nu era un salariu mare, dar
cel puţin era un loc unde să muncească cel nou venit,
mai ales femeile. El mai avea și alte activităţi, tot de
promovare, de exemplu de calculatoare – la vremea
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1„Centrul de promovare a cărţii românești Hyperion a fost înfiinţat la data de 7 iulie 1981, în Franţa, de către o serie de personalităţi
ale exilului cultural românesc. Printre acestea s‐au numărat: Mircea Eliade, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Sanda Stolojan, Leonid
(Mămăligă) Arcade, Theodor Cazaban, Matei Cazacu, Virgil Tănase, Basarab Nicolescu, Cicerone Poghirc, Ștefan Lupașcu, Mihai Dim.
Sturdza, D. Bosnief‐Paraschivescu, S. Cazaban, V. Cupșa, H. Damian, C. Metzianu, I. Miereanu, M. Parlier, S. Schachter, M. Mugur ‐ Scha‐
chter. Dintre aceștia, la conducerea Centrului a fost numit președinte Basarab Nicolescu, iar vicepreședinte, pe rând, Virgil Tănase, Ci‐
cerone Poghirc, Sanda Stolojan, Matei Cazacu. Centrul a beneficiat și de sprijin extern, de la alţi exilaţi români, precum: Ioana
Andreescu, Pavel Chihaia, Ioan Cușa, Radu Enescu, Horia Vintilă, Nicolae Petra, Aurel Răuţă, Horia Stamatu, Octavian Vuia.
Scopul Centrului era acela de a promova în cadrul exilului activitatea culturală a românilor, aceștia publicând „timp de aproape patru‐
zeci de ani în Europa, în cele două Americi sau aiurea mii și mii de cărţi” (v. Cicerone Ioniţoiu, „Hyperion animator al activităţii cultu‐
rale românești la Paris”, în Cuvântul Românesc, nr. 73, mai 1982, p. 21) /…/ Membrii fondatori ai Centrului au urmărit, în ansamblu,
promovarea titlurilor tuturor cărţilor, indiferent de spaţiul geografic în care acestea erau publicate. Totodată, ideea în cauză a venit pe
fondul a două aspecte importante, caracteristice exilului. Pe de o parte, imposibilitatea de a se afla de noile publicaţii editoriale, dată
fiind larga răspândire a românilor în afara ţării, și inaccesibilitatea de a interacţiona periodic între ei./…/ Centrul era, în esenţă, un
promotor al cărţii românești din exil, atât al operelor scriitorilor deja consacraţi la acel moment, cât și al celor aparţinând generaţii‐
lor tinere, încă necunoscute la acel moment.” (cf. Andreea Tuzu, Exilul cultural românesc din Franţa. Studiu de caz: Centrul de promo‐
vare a cărţii românești „Hyperion”.
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/exilul‐cultural‐romanesc‐postbelic‐franta‐studiu‐caz‐centrul‐promovare)
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aceea –, unde căuta să angajeze și români. Și pe mine
a vrut să mă angajeze, mai ales că lucrasem în
construcţii. Ne‐a explicat despre niște instalaţii, dar
destul de … abracadabrante aceste explicaţii. Îl in‐
dusese cineva în eroare. Voia să facă niște traverse
de cale ferată din beton. Dar astea se făceau în ţară
în mod curent, era o investiţie inutilă. Avea o reţea
de oameni, mai ales dintre români. A vrut să‐mi
creeze și mie așadar un post, dar eu nu eram foarte
convins. Mai important azi e că la reuniunile pe care
le făcea la el în casă, la Neuilly, veneau scriitori ca
Sanda Stolojan, uneori Eugen Ionescu, nu știu dacă
și Eliade …

M.A.: Știu de la Aurora Cornu (și de la alţii) că ve‑
nea și Eliade. L‑a întâlnit ea acolo.

D.Z.: Probabil. Mai venea Marie‐France Ionesco,
cu regularitate, apoi Maria Brătianu și alţii.

M.A.: Basarab Nicolescu vorbește foarte frumos
despre cenaclu.

D.Z.: Categoric. Venea și Basarab. Cenaclul era
un punct de convergenţă. După revoluţie primea o
serie de oameni din ţară. Și așa l‐am întâlnit eu, de
exemplu, pe Mircea Ciumara, la Paris, pentru prima
dată. Am avut o discuţie foarte interesantă cu el pe
teme de doctrină – el ţărănist, eu liberal. Mămăligă
făcea astfel de legături. A fost un exponent cultural
deosebit. A vrut să se manifeste și ca scriitor. A scris
un roman, Poveste cu ţigani, pe care eu nu prea l‐am
înţeles. 

M.A.: A fost foarte bine primit de critică… e o carte
bine scrisă, cu un stil deosebit…

D.Z.: Probabil că acum, dacă l‐aș reciti, altfel aș
înţelege. Mămăligă oferea un loc unde să se întâl‐
nească intelectualii români, scriitorii. Nu toţi aveau
posibilităţi materiale pentru a organiza astfel de în‐
tâlniri.

M.A.: Aţi cunoscut și alţi scriitori importanţi acolo?
D.Z.: Monica Lovinescu scrie în jurnalele ei des‐

pre cei care veneau la cenaclu …
M.A.: Da, ea îi amintește și pe cei veniţi din ţară …

pe Sorescu, pe Bănulescu …
D.Z.: Da, au fost și ei, precum și Manolescu, Lii‐

ceanu. Andrei Pleșu și Liiceanu erau cu o bursă la
Heidelberg atunci.

M.A.: Eu aș face o asociere, într‑un fel, între cena‑
clul lui Mămăligă și casa deschisă a lui Ioan Cușa2, L‑
aţi cunoscut?

D.Z.: L‐am cunoscut pe Cușa, i‐am fost prezentat
de Ierunca. Din păcate, a murit foarte curând după
întâlnirea noastră. El îi sprijinea pe cei care făceau
greva foamei pentru reîntregirea familiei. Se făcea

grevă pe esplanada de la Trocadero, vederea către
Tour Eiffel. Acolo era circulaţie mare, treceau mulţi
oameni, vedeau, aflau ce se întâmplă. Cușa venea cu
regularitate și susţinea campaniile.

M.A.: Material?
D.Z.: Și material. De exemplu … pe soţia celui

care a tradus Micul prinţ în limba română, Ben Cor‐
laciu. Am tradus și eu cartea, neștiind că fusese tra‐
dusă deja. Circula în România pe foiţă, un fel de sa‐
mizdat.

M.A.: Mare carte, mică, dar … mare.
D.Z.: Foarte mare și neașteptată.
M.A.: Despre Ioan Cușa am citit undeva că l‑a in‑

vitat pe Eliade și i‑a pus la dispoziţie casa pentru a
avea liniște să scrie. Eliade a scris acolo 19 trandafiri.
Era generos, tot în felul lui Mămăligă.

D.Z.: Dar Mămăligă era mult mai cunoscut. Mai
era „instituţia Monicilor”, cum o numesc eu, adică
Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Ei au fost o bază
culturală și pentru românii din exil, și pentru cei din
ţară, prin comentariile pe care le făceau la Europa
Liberă.

M.A.: Cartea comentată de Monica sau de Virgil
Ierunca intra imediat în atenţia publicului …

D.Z.: Ei îi făceau atenţi la anumite lucruri pe care
nu le puteau percepe în ţară. Au fost adevărate in‐
stituţii ale exilului. Am discutat adesea cu Ierunca
despre toate acestea. El era un om cu un umor ex‐
traordinar. 

M.A.: Îmi amintesc că Eliade îl compara pe Mircea
Popescu cu Monica și Virgil Ierunca împreună, acesta
făcând, în Italia, cam același lucru pe care îl făceau
ei la Paris, adică să informeze despre toţi și toate.

D.Z.: Nu au fost, din păcate, prea mulţi. Chiar în
domeniul politic…

M.A.: Arhiva lor a fost adusă la IICCMER?
D.Z.: După câte știu, arhiva a fost preluată de Lii‐

ceanu. Știu și că fosta casă a mamei Monicăi a fost
donată și că acolo s‐ar fi făcut un centru dedicat
celor doi.

M.A.: Ar trebui cercetată mai mult această arhivă...
Cum ar trebui să se cunoască cât mai bine și de cât
mai mulţi activitatea politică și culturală a celor de
ieri. Și astfel, azi, am fi mai bogaţi, istoria noastră s‑
ar completa, iar literatura română s‑ar îmbogăţi cu
opera de valoare. „Partea trebuie să se întoarcă în
întreg din toate colţurile lumii”, cum scria – în
cunoștinţă de cauză – criticul literar Gelu Ionescu, el
însuși unul dintre scriitorii români din exil.

2„Ioan Cușa (1925‐1981) s‐a născut în Macedonia. Ca mulţi fraţi ai săi, datorită evenimentelor social‐istorice ale timpului, a ajuns pe
pământ dobrogean. Urmează Academia Comercială din București. 

Scăpat de arestările din 15 mai 1948, a pribegit o vară, ascuns pe la prietenii din Constanţa, Tulcea, Babadag, Cobadin sau Ostrov.
Părăsește România prin Iugoslavia cu un grup de camarazi. S‐a stabilit în Franţa. Cu eforturi deosebite reușește să deschidă o tipogra‐
fie în localitatea Evry, la Sud‐Est de Paris. Aici tipărește lucrări în limba română, din care amintim revista Prodomos.

Mai târziu întemeiază Editura Ethos, unde a publicat multe cărţi ale scriitorilor din ţară și din exilul românesc: Nae Ionescu, Mir‐
cea Eliade, Basil Munteanu, Horia Stamatu, Ion Pârvulesco, Nicu Caranica. În anul 1967 publică volumul de poezii Plângeri, închinat
părinţilor săi și fratelui Leonida Cușa mort în închisoarea Aiud. În urma lui au rămas în faza de pregătire pentru editare o lucrare me‐
morialistică cu note și însemnări de la personalităţi culturale ale exilului românesc.”
(cf. http://www.alternativaonline.ca/ioanCusa.html)
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„Chemări lăuntrice”
sau

Despre o călătorie luminoasă în lăuntrul și în afara sinelui
Demonstrativ încadrată între două „metafore

ilustrative” ‐ „Oh! Flăcări de dorinţă furioasă” apar ‐
ţinând lui William Blake și „Pasărea în văzduh” a lui
Brâncuși, cartea Bristenei Georgiana Mantu „Che‑
mări lăuntrice”, apărută la editura Timpul, Iași,
2022, e o pledoarie poetică bilingvă despre dorinţa
arzătoare a zborului, înălţării, care prin
iu bire și cunoaștere de sine se poate în‐
trupa în  poezie, atingând văz‑duhul, ne‐
atinsul. 

Atipic pentru vremurile noastre tul‐
buri, cu pandemii covidice, sărăcie, război,
volumul tinerei autoare exultă de lumină,
de „boala iubirii” și bogăţia prea  plinului
sufletesc, de pacea cu sine și cu lumea
contemporană. Reţeta inspi raţiei unor
astfel de poeme ar putea fi neuitarea ră‐
dăcinilor, existenţa intelectuală cu înalte
studii pe teritorii altele decât tărâmul na‐
tal, cunoașterea prin profesie  a sinelui
personal și dorinţa de armonizare a trăirilor sufle‐
tului cu trupul.

Într‐o lume a dedublării, falsului și imposturii de
orice natură, a pospaiului cultural cu antologii pu‐
blicate pe internet și a unor „poezii  de suflet”, apă‐
rute pe WhatsApp, sinceritatea și curajul de a pu‐
blica o astfel de carte cu impact terapeutic, merită a
fi preţuite, căci nu e sincer cine vrea, ci doar cine
poate și știe cum să‐și ordoneze mărturisirile.

Volumul structurat în trei părţi, ca o sfântă treime
poetică  ‐ Tăcerea, Curgerea și Călătoria ‐  debutează
„cu inima deschisă” a Bristenei Georgiana Mantu,
conștientă de harul său, de energia propriei creaţii
și „binecuvântată de divina graţie” („Când îmi des‐
chid inima”). Această siguranţă de sine i‐au dat‐o
rădăcinile românești,  prin bunicul poet Sterian Vi‐
col, strălucitele studii universitare atât în limba ro‐
mână, cât și în limba engleză și trecerea prin spaţii
și timpuri, autoarea fiind o pătimașă a călătoriilor
(subtitlul  volumului este jurnalul unui pelerin). 

Tăcerea celebrează  în cele 32 de poeme bucuria
de a dărui, minunarea în faţa vieţii și a iubirii, pacea
lăuntrică și exterioară, introspecţia, feminitatea ge‐
neroasă. Vitalitatea și senzualitatea afișată le are
probabil în genă, moștenire  de la bunicul poet, cel
„vicolind/ mușcat de lupul din colind”, căci gerunziile
Bristenei, deși ar clama împietrirea acţiunii, sunt vii
și mișcătoare în sensuri: „râurind, dansând, liniștind”.
Oximoronul e mult și bine folosit, liniștea purtând

în ea cea mai vie neliniște („Spaţiul dintre noi”) sau:
„Sunt aici/ sunt completă/total incompletă/ mereu
în desfășurare/sunt acum/ sunt însăși nemișcarea /
în eternă mișcare/ e o liniște totală/” („Sunt în‐
treagă”).

„Rugăciunea păcii” e o odă înălţată sinelui „unic
pe lume, dar la fel ca noi toţi”, pentru a
anunţa adevărata deschidere în mirificul
orizont de unde corpusculare în care trăim
‐ Lumina. „Deschide‐te lumii” relevă o altă
faţă a autoarei, aceea de ma gi ciană, care
îndeamnă umanitar:

„.../oferă‑te‑n devotament/ și compa‑
siune oriunde te‑ai duce”/.../însă mereu să‑
ţi amintești să te reîntorci/ la lumina pro‑
priei esenţe”. Natu raleţe și chemare cu
adevărat lăuntrică în spaţiul sacru al
nașterii sale, când îndeamnă semenele:
„Fii femeia care ești menită să fii/ cea fă‑
cută din praf de stele și lut, din foc și din

apă, toate fierbând/ și amestecând și sângerând prin
tine” („Flux și reflux în spaţiul sacru”), pentru care
nici luciditatea și nici setea vie de a cunoaște nu
sunt de folos privind adevărata schimbare: „Așadar
renunţ la control/ și la dorinţa de a ști mereu/ căci
ceea ce sunt, în esenţă/ e aluatul pentru frământat/
pentru copt și pentru mâncat/în sânul vieţii, ca mai
multă viaţă/ să se poată renaște prin mine!” („Am să
renasc”). Visarea, atât cât există, e telurică și se leagă
de pământ: „Destul e destul când realizezi că nu ești/
decât un receptor a ceea ce vezi/ tot ceea ce vreodată
ţi‑ai dorit e aici/ și astfel toate căutările vor lua
sfârșit” („Revelaţie preafericită”).

O filosofie sui‐generis care tinde să‐i depășească
vârsta, privind nimicul și vidul completează aria
revelaţiilor „preafericite”. Nimicul are blândeţea și
balansul leagănului: „.../ stau și mă tolănesc în lea‑
gănul nimicului/ nimicul ce‑mi conţine deplinul” („În
leagănul nimicului”), iar vidul „a prins‑o” și i‐a rea‐
mintit „că pe de cealaltă parte a nimicului/ locuiește
totul” („Vidul”), unde surprind plăcut  autoironia și
maturitatea în gândire.

Tot ca un semn de maturitate poetică, partea de
final a acestui prim ciclu se rotunjește prin poeme
ce abordează condiţia poetului și a poeziei „.../sin‑
gura și unica/adevărată salvare/revelaţie solitară/
pură consolare/ teribilă senzaţie” („Poezia”), dar și
„În pădure”, „Calea spre casă, poezia”, încrederea în
sine („Ochii albaștri”, „Minte slobodă”), contopirea
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cu toate elementele naturii, „Râul” și cel mai predo‐
minant sentiment și totodată îndemn al cărţii, eli‐
berarea, necesitatea unei libertăţi inteligent înţelese
și adoptate, „Ochiul conștientizării”, „Cheia deștep ‐
tării”, „Intuiţia”. Aici poezia converge ușor spre lecţie,
„maestrul”  îndemnând fericit discipolii.

Partea a doua a cărţii „Curgerea” reia mai vechile
teme din prima, cu aceeași sinceritate crudă a des‐
tăinuirii, doar că aici iubirea e tutelară, „Poveste de
dragoste”, „Chemarea”, „Regăsirea dulce”, „Iubirea
mi‐e drog, iubirea mi‐e leac”, și asta însemnă elibe‐
rarea, noua curgere graţie ei: „Și las să curgă”, „Mă
predau luminii”, care prinde contur în chipul lui
Dumnezeu – „Destin divin”. Revine simbolul apei
curgătoare, „Râul” (I și II),  „Jos la râu”, recâștigarea
Paradisului pierdut, „Paradis în refacere” (I și II), și
din nou condiţia poetului „Joc poetic”,   și a poeziei,
recunoașterea înrobirii în faţa lor: „.../„Scrisule, ești
mai măreţ ca mine/eu ţie mă închin acum/tu ești
muza mea, folosește‐mă/tu ești ghidul meu, eu mi‐
reasa ta/.../mă închin ţie acum/ tu mă scrii pe mine/
îţi aparţin pe deplin” („Mă închin scrisului”).

Partea a treia a cărţii adună fragmente dintr‐un
jurnal nu doar de călătorie, „În drum spre Compos‐
tela”, ci de descriere a trăirilor personale „în afara
vieţii profane”, întâmplate în acel spaţiu.

Regret că versiunea în limba engleză nu mi‐a fost
accesibilă, dar anii de studiu ai  Bristenei Georgiana
Mantu în Marea Britanie „povestesc” și ei despre
profunzime, temeinicie și corectitudine în studiul
acestei limbi.

Nichita, ca un zeu tutelar, prin citatele alese din
opera sa i‐a sporit  autoarei înţelepciunea și farmecul
unor poeme.

Fotografiile concludente privind călătoria „în‐
lăuntrul și în afara” Bristenei Georgiana Mantu com‐
pletează fericit volumul și foamea ei de devoalare
din toată această experienţă de viaţă topită în poezie,
proză, imagine, provocare la optimism și încredere
că poate să împartă prin ele„ bucurie, frumuseţe,
înţelepciune” și să contribuie „cu un strop de magie
la paleta existenţei”, ca poetă și ca o bună practicantă
a dialogului psihoterapeutic și  psihospiritual.

Passionaria Stoicescu

Constantin Oancă se arată a fi în cărţile sale nu
doar o sensibilitate exacerbată cu har de exprimare
prin cuvântul civilizator, el este un profesor trecut
prin cultura lumii, un cititor al marilor cărţi, devenit
un redutabil autor de cărţi de înţelep‐
ciune. Astfel, pe lângă volumele de
poeme cu întrebări și viziuni lirice re‐
zolvate expresionist, a publicat în ultimii
ani mai multe cărţi de eseuri și reflexii:
,,Lot” (2014), ,,Și a fost dimineaţă...”
(2018), ,,Muntele (cugetări despre cre‐
dinţă) – 2020, Ed. ,,Princeps Multime‐
dia”.

Cartea de faţă, La trecerea stelei adună
în paginile ei microeseuri, maxime și re‐
flecţii despre spectacolul fiinţial, despre
artă, despre credinţă. Spune autorul:
,,Cele ce se văd sunt doar umbrele celor
ce nu se văd.” Sau ,,Grădina Eden poate că este mi‐
rifica priveliște a intimităţii noastre în care Dum‐
nezeu ne‐a sădit, ca pe niște pomi, gândurile și sen‐
timentele”. Dintr‐o altă meditaţie aflăm că ,,Poezia
operează spontan cu elemente din două lumi: cea
reală și cea imaginară. De aceea este potrivită na‐

turii omului, cel alcătuit din pământ și cer.” Și să nu
trecem cu viteză peste o definiţie a patriotismului:
,,Patriotism! Dar ce este patria de pământ fără patria
de cuvinte și, mai ales, fără patria cerească?”

Sunt tratate cu originalitate în cu‐
prinsul cărţii noţiuni și concepte ca Fa‐
talitatea, Apocalipsa, Soarta omului, Vii‐
torul civilizaţiei, Memorie, Renaștere. În
multe din paginile cărţii, Constantin
Oancă ne apare ca un gânditor creștin,
chiar un veritabil filosof al credinţei. Iată
una din consideraţiile sale: ,,credinţa
creștină și bunul gust sunt sistemul im‐
unitar al fiinţei noastre interioare.” Clar‐
văzător și iluminator al multor pro‐
bleme, autorul seamănă cu îndrăgostitul
despre care spune că ,,vede ceea ce nu
văd alţii: îngerul din celălalt.”

Liber cugetător aflat în căutarea adevărului des‐
pre lume, despre fiinţă și sens, lucrând apostolic
întru frumos și bine, Constantin Oancă alcătuiește
în LA TRECEREA STELEI un manual de învăţătură
de mare naturaleţe și magnetism.

Daniel CORBU

• Semnal •
CONSTANTIN OANCĂ ȘI MANUALUL SĂU DE ÎNțELEPCIUNE* 

*LA TRECEREA STELEI ‑ microeseuri, maxime și reflecţii, Editura ,,Princeps Multimedia", Iași, 2022



I AM THE SPACE

I am bigger than my challenge
I am bigger than my joy
I'm the space that holds it all
I'm the space that loves it all

I am greater than my pain
I am greater than my pleasure
I'm the space that sees it all
I'm the space that heals it all

I'm the space beyond my limit
I'm the space within my tension
I'm the space around my fear
Do I dare embody more of myself?
Do I dare step into my true space?

I'm the space and all that it contains
I'm the grace that birthed this space
I am the space, I am the space…

EU SUNT SPAțIUL

Sunt mai mare ca provocarea mea
Sunt mai mare ca bucuria mea
Sunt spaţiul ce pe toate le conţine
Sunt spaţiul ce pe toate le iubește

Sunt mai mare ca durerea mea
Sunt mai mare ca plăcerea mea
Sunt spaţiul ce pe toate le vede
Sunt spaţiul ce pe toate le vindecă

Sunt spaţiul de dincolo de limită
Sunt spaţiul dinlăuntrul tensiunii
Sunt spaţiul dimprejurul temerii
Îndrăznesc să mă‐ntrupesc deplin?
Îndrăznesc să pășesc în adevăr?

Eu sunt spaţiul atotcuprinzător
Eu sunt graţia ce spaţiu tot naște
Eu sunt spaţiul, eu sunt spaţiul...

POETRY (I)

Poetry, oh, poetry
my one and only
real salvation
solitary revelation
pure consolation
a maddening sensation

Poetry, oh, poetry
my one and only
consort and muse
for a mind obtuse
confusion to diffuse

Poetry, oh, poetry
for a sensitive soul
a strengthening pole
slow‐burning coal

in this fire I let go!

POEZIA (I)

Poezia, oh, poezia
singura și unica
adevărată salvare
revelaţie solitară
pură consolare
teribilă senzaţie

Poezia, oh, poezia
singura și unica
consoartă și muză
unei minţi obtuze
confuzia să i‐o difuze

Poezia, oh, poezia
unui suflet sensibil
e stâlp de putere
cărbune lent arzând

mă predau focului,
focului ostatec!
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TINERI POEțI
Bristena Georgiana Mantu

(studentă, Londra)



De câte ori nu trecem pe lângă oameni fără adă‐
post în vreo noapte, mai ales dacă suntem în orașe
mai mari? Cel mai adesea ne ferim, cumva, de ei sau
unora le oferim din milă un ban. Asta dacă, totuși,
ne uităm la ei, dacă „îi vedem”. Dar mai des ne ferim.

În noaptea aceea mi‐am luat ochii de la dealurile
de peste Dunăre care abia de se zăreau sub lumina
lunii și m‐am uitat la el, „l‐am văzut”. Avea un fel de
traistă care, după cum se vedea, era plină cu niște
terfeloage, cărţi vechi. Nu își arăta vârsta. Nu mă pri‐
vea. Se uita la Dunăre, tăcut, nemișcat. O pală de vânt
i‐a ridicat o clipă părul de pe tâmplă și am văzut o ci‐
catrice îngrozitoare acolo. Era de mirare că mai trăia!

Cine cunoaște faleza din Galaţi știe că poţi să stai
de sus și să privești la nesfârșit Dunărea cu gândul
la poveștile pe care le poartă de cine știe unde și de
cine știe când în apele ei încâlcite de viituri.

‐ Totul ardea în jur...
Vocea lui m‐a surprins. Era un pic răgușită, și cu un

accent care îmi amintea de ceva, dar parcă... nu știu...
‐ Ardeau toate cărţile. Ardea tot orașul. Ardea tot...
Ne‐am așezat pe o bancă pe faleză, undeva mai

la întuneric. Nu aveam chef să ne vadă vreun
miliţian, ceva.

‐ Mai veniseră pe acolo, de mai multe ori, dar
acum turciţii au ars tot. Și înainte mai fuseseră ata‐
curi, locul era deja sortit să cadă, dar acum... Ali Pașa
nu a avut milă de nimic. Am încercat să fug din ușa
tipografiei ... am simţit o durere adâncă, până în su‐
flet, apoi nimic. 

Încet, am înţeles că vorbea despre unul dintre
atacurile asupra fostului oraș Moscopole, deja lovit
de încercări și înainte, cel al lui Ali Pașa din Ianina,
din 1788. Cu detalii atât de multe, încât mă întrebam
de unde le știa. Îmi spunea cum ardeau școlile, cum
cădeau oamenii unul după altul, cum...

A fost rănit la tâmplă, zicea el, de vreun turcit cu
un iatagan, ceva. S‐a trezit pe apă, pe un barcaz al
unuia Balucgi Mehmet Regi, care, din ce știa de la
un prieten, făceau negoţ cu Mihai Ţumbru, un ne‐
gustor mare, care ducea mărfuri pese tot. Îl găsiseră,
pare‐se, niște armâni printre mormanele de cenușă
strângând în mâini traista aceea cu cărţi care, cine
știe cum, nu arseseră. Unul dintre barcagii pesemne
că știa pe cineva din zona Scamneli sau Metzova,
cine știe... A deschis‐o și a scos două terfeloage care
păreau vechi de când lumea. Unul era legat în piele
și am văzut clar scris Syntagmation orthodoxon, ce‐

lălalt, mai șters, dar tot se vedea
Eisagoge grammatikes.

‐ Nicăieri nu mai știam să se facă astfel de cărţi
decât departe, în Serenisima sau la Constantinopol.
Voiam să devin meșter. Altădată se murea pentru o
carte. Azi văd că oamenii par a dori să uite multe,
cu gândul la un viitor care să fie... cum?! Dar, pentru
mine și acel vis al meu, s‐a sfârșit totul atunci. Am
peregrinat o ţâră prin lume cu neguţătoria, după ce
m‐am făcut bine. 

Îi fusese frică să se mai întoarcă acasă. Nu avea pe
nimeni. Era orfan, crescut pe lângă mănăstirea Sf.
Naum, dar nu voise să se călugărească. A ajuns și prin
Constantinopol, „Stambul, cum îi ziceau turcii”... de
unde Constantinopol, de unde o altă „negustorie”, „Pa‐
naioti Mărgărit & Comp.” lua mărfuri, mai ales bumbac
adus de prin Smyrna și îl ducea spre Valahia și Moldova. 

Într‐un an a venit cu bărci pe Drava, până la
Perleţ, cu căruţele prin Novi Sad, Timișoara, apoi
altă dată a ajuns de la Smyrna la Galaţi prima dată...
prin anii...

Aici l‐am pierdut. Vorbea de ani ca 1800, 1900.
Nu știam ce să cred. Era vreun nebun? Nu părea. Iar
vorba sa, presărată uneori de cuvinte din mai multe
limbi, pare‐se turcă, greacă, armânești, române ș.a.,
altele mai vechi sau mai noi marinărești, dar și care
arătau cunoștinţe vaste și surprinzătoare, mă nelă‐
murea și mai mult. Nici cărţile pe care le văzusem
nu mă ajutau mai mult.

‐ Nu știu ce s‐a întâmplat cu mine. Un vraci pe
care‐l aveau unii de pe o corabie mi‐a spus că ar fi
de la pălitura aceea din cap. Apoi cică zăcusem pe
un morman de icoane care, sub trupul meu, nu ar‐
seseră. Și, pesemne, și‐a făcut el cruce, de aceea nici
eu nu am ars. 

Călătorea de atunci prin tot felul de locuri. În‐
drăgise Galaţiul, care pe atunci era cu totul altfel, și
cu unele bune, cu destule mai puţin bune, dar avea
o imagine aparte, un aer de poveste. Din când în
când mai ajungea pe aici. Cică și fusese și prin Iași,
îi plăcea orașul, deși tare mai fuse ars și el, prima
dată cu o căruţă cu mărfuri de‐ale lui Ţumbru sau,
poate, a altui negustor, cine mai știa. A ajuns și prin
Korcea, în Albania acum, nu în vreun vilayet otoman.
Dar nu avusese nici o clipă de gând să se ducă la ce
mai rămăsese din Moscopole. Îl durea sufletul. Pe‐
semne că făcea el rost, cumva, de acte, de putea um‐
bla așa. Nu l‐am întrebat.
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PROZA LA ZI
O poveste de demult 

ori 
un vis de azi

de Marius Chelaru
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Mi‐a spus cum se schimbase Galaţiul de când pe
aici stăpâneau otomanii la un oraș de Dunăre, mai
degrabă negustoresc, cu lume amestecată și până la
ce vedem acum. Făcea gesturi largi, dar nu exagerate,
nu teatrale, cu mâinile, explicându‐mi cum era o
stradă, o clădire. Vremuri vechi, oameni vechi, alte
deprinderi, alt fel de a fi. Dar oameni care ţineau la
locul acesta și doreau să îl vadă cât mai prosper, și
nu schimbat după cum bat vânturile.

Noaptea a trecut repede. În zori a zâmbit ușor,
m‐a privit și a spus:

‐ Nu mă supără că mă crezi nebun, poate. Nici eu
nu aș ști ce să cred dacă aș întâlni unu altul ca mine.
Odată și odată Domnul mă va chema la el, dar, până
atunci, mă uit în jur și tot nu reușesc să înţeleg de
unde vine răutatea asta a oamenilor, de ce se distrug
popoarele între ele. Ce a mai rămas din moscopo‐
leni? Din armâni? Se sting încet în ţările astea din
jur și, dacă altădată România mai avea școli în care
se ţineau aproape de ei, acum... Asta e. De văzut, nu
cred că ne‐o mai vedea... Dar, Doamne ajută!

A scos o icoană mică, cu marginile pârjolite, a să‐
rutat‐, și‐a făcut cruce, și a plecat spre Gara Fluvială.

Iar eu...
Eu m‐am trezit când niște beţivi au început să

cânte ţinându‐se unul de altul pe faleză, nu departe
de „Libertatea”. Mă dureau toate oasele.

Pesemne adormisem acolo. Apoi... mi‐am amintit.
Oare cât fusese aievea?

Am plecat întinzându‐mi oasele amorţite. De‐
odată, pe faţa mea s‐a oprit o fărâmă de lemn ars
adusă de cine știe unde (nu cumva de cine știe
când?) de vânt.

Am mers grăbit spre hotel, alungându‐mi din minte
„povestea” sau visul... sau ce‐o fi fost. Nu îmi mai amin‐
team chipul lui. Nici vocea. Vedeam doar marginile
arse ale iconiţei și cărţile acelea cu ochii minţii. 

Am plecat alungându‐mi din minte „povestea”
sau visul... sau ce‐o fi fost. Apoi am căutat în tot felul
de cărţi despre oameni și lumi care au fost. Am găsit
toate numele acelea pe care... le visasem, cred. Și
Ţumbru cu negustoria lui, și Panaioti Mărgărit, și...
Scamneli sau Metzova erau niște „cartiere” din Mos‐

copole, numite așa după zona de unde veneau lo‐
cuitorii. Și am găsit și cele două cărţi. Syntagmation
orthodoxon (cunoscută și drept Culegere mică drept
credincioasă), fusese „alcătuită de cel între ieromo‐
nahi Constantin de la Sf. Naum” și „îndreptată de
Domnul Mihail Hypishiotes” în tipografia „Cuviosului
și de Dumnezeu Purtătorului Părintelui nostru
Naum, făcătorul de minuni, cea care se află pe Liva‐
niscul Devolei”, în Moscopole, în 1746. Iar Eisagoge
grammatikes (Introducere în gramatică), a lui Teodor
Anastasie Cavallioti „Moscopoleanu”, „dată la tipar
cu cheltuiala prea cinstitului și pre vrednicului domn
Antonie Hagi Gheorghiu Bue....”, tipărită tot în Mos‐
copole, în 1760...

Am ajuns eu în locul lui, peste ani, și la Moscopole,
azi un mic sat, curat, cu biserici vechi din piatră,
așezat între dealuri, dar care cu greu îţi mai poate
crea imaginea a ceea ce se spune că ar fi fost odată,
ori unde începe realitatea și unde ficţiunile. Cu ochii
la drumurile nepietruite, la mormanele de pietre
care, poate, ascundeau sub ele cine știe ce „poveste”
de demult, m‐am gândit și la el (poate că sub unele
e ascuns și sângele lui, încă nespălat de ploile tim‐
pului), la Galaţi, oraș care se schimbă pas cu pas,
poate și în bine, dar pierzând și multe, prea multe
din cele care i‐au conferit o anume personalitate –
străzi, locuri, clădiri despre care îmi vorbise. Prea
multe locuri din oraș seamănă acum cu... oriunde.
Da, lumea se schimbă, și la Moscopole, și, mai mult
acum, la Galaţi, dar prea lesne uităm că sub năvala
„noului” și a modelelor luate, fără a vedea dacă ni
se potrivesc, de‐a valma... „trimise” de departe de
vremelnici potentaţi și urmate fără judecată de toţi,
pentru că așa au decis niște străini cărora poate că
nu le pasă, e bine să păstrăm, pe cât se mai poate, și
pecetea a cine suntem, a felului în care s‐au construit
și au devenit aceste orașe ale noastre peste secole,
cu clădirile lor reprezentative. 

Acum... dacă mă gândesc la acea noapte, ce să zic?
Decât că... uite unde te duc lecturile de tot felul care
se așază cine știe cum în mintea ta și ies la iveală în
tot felul de vise, mai ales dacă te lași legănat de șoapta
valurilor Dunării, la lumina lunii, noaptea...

• Sulina • Umbrele 
la mare



Iubitul pandemic

După foc
am avut un iubit de fum…
Îl chema Zoom.

Venea din neștiut,
nici din rău, nici din bine;
venea,
se‐apropia până îmi intra
în suflet,
în trup,
în creier,
până se făcea una cu mine.

La flash
nu dădea greș:
„Zoom, zoom”, 
aerul zbârnâia,
ţipa,
tremura,
mirosea a fum,
mirosea a el,
tocmai când fugea
câte niţel.

Întâi ușor
spre ușă‐n uscior,
apoi în gura liftului 
coborâtor,
fără‐ntoarcere,
fără dor,
fără identitate…

El era Zoom…
Imaginile cu el
au fost totdeauna mișcate…

Codul portocaliu

Laudă telefonului mincinos
batjocorindu‐mi doar văzul și‐atât...
Cu el nu pot să te alint, să te miros,
să‐ţi sar  după cum mi‐e firea
drăgăstoasă de gât

Să‐ţi cutreier cu buzele pieptul tău bun,
să‐mi îngrop nasul în subbraţul bronzat
mirosind acrișor a sudoare cu iz de tutun,
amintindu‐mi de tatăl devreme plecat...

Anii cât clipa fug în neștire
afișând  la nesfîrșit codul portocaliu;
port mâinile tale în amintire,
mâini care‐au ucis dușmanu‐n război
și m‐au mângâiat mai viu decât viu...

Plânsurile  
(în cheie Vivaldi)

*
Mi‐e dor s‐alerg prin ploaie cu părul răvășit,
să  se lipească rochia de trup ca un iubit,
să fur caise crude și să le‐ascund în sân...
Să mă gonească vântul cu bice, mânz nebun,
să mă dezbrac de carnea aprinsă ca un rug
și goală pân‐la suflet să fug, să fug, să fug...

E primăvara beată... Alerg și nu știu ce‐am...
Au înflorit caișii și‐mi bat cu alb în geam!

*
O vâlvătaie‐i vara incendiind în noi,
să nu chemăm în taină speranţa Marii ploi,
să nu dorim prea singuri pe arca linsă‐n spume
să nu luăm pe nimeni din fosta noastră lume...

Crezi c‐am avea nevoie de albul porumbel
vestindu‐ne pământul și liniștea cu el?
Sub fulgere albastre doar tu vei fi cel uns
și pentru‐o nouă lume cu tine‐nsemn de‐ajuns!

*
Pădure toamna... Sufletul meu
hohotitor curcubeu: 
șoaptă oranj, ţipăt oranj,
aur mascând vegetalul deranj...

Roșu și galben până la flacără
și bietul  verde care se apără...

Pădure toamna... Suflet nebun:
scriu galben, tac verde, simt roșu spre brun,
aud indigo, în albastru înot
și mă tem violet/violent pentru tot...

*
E iarnă... Ochiul meu e deformat:
sub fiecare lucru văd un măr
cu șarpele‐ndoielii încrustat
pe drumul înspre miez și adevăr...

Când ninge și auzul mi‐e bolnav:
sub viscoliri de alb imens aud
un șuierat primordial și grav
târând inele pe pământul ud...

Din Marea izgonire mă reneg,
n‐am chipul Tău și nici lumina Ta...
Am Paradis pierdut și înţeleg
că nimeni nu mă poate vindeca!
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SALON DE OCTOMBRIE
Passionaria Stoicescu



Trei prieteni pensionari se adunau aproape zilnic
pe aceeași bancă din părculeţul de la RomartaVeche.
Fuseseră colegi de muncă în aceeași fabrică, iar acum
iată‐i alături și la aer curat. Important era că nu se
plictiseau împreună, fiindcă de fiecare dată găseau
un nou subiect pe care să‐l toace.

‐ Așadar, azi ce aveţi în minte să dezbateţi? îi în‐
trebă ziaristul.

Nu‐i răspunseră imediat. Doar o privire, deloc
blajină, aruncată spre noul venit, îl avertiza că in‐
tervenţia lui nu le era pe plac.          

‐ Dar ce te frământă pe dumneata grija de noi? îl
contră unul dintre ei          

‐ Nu mă frământă în mod special, nea Ilie, dar
mi‐am zis că nu‐i politicos să trec pe lângă voi fără
a vă băga în seamă. Mai ales că ne cunoaștem de
ceva vreme.

‐ Dacă vrei să te dai băiat educat, îţi acceptăm
explicaţia. Hai, ia loc alături, ca să‐ţi răspundem pe
îndelete la întrebare, îl invită altul, Petrică.

Iar „băiatul” în cauză, și el cam de vârsta celor
trei, se conformă, așteptând să audă ce le mai trecuse
respectivilor prin cap în acea dimineaţă.

‐ Atunci să‐ţi spunem, interveni cel de‐al treilea,
Costel. Domnule, momentan ne gândim la gânduri...
Mai exact, ne‐am gândit să înfiinţăm un depozit de
gânduri.

‐ Dar unul foarte încăpător, îl completă Costel. În
care să intre cât mai multe idei care le umblă prin
cap oamenilor, semenilor noștri, cum ar veni. Și îţi
dai seama că nu‐i deloc simplu. Fiindcă populaţia
nu‐i puţină, deocamdată îi avem în vedere pe cetă‐
ţenii orașului, firește. iar fiecare se gândește la atâtea
lucruri, de nici lui nu‐i trece prin minte câte poate
să‐i umble prin cap.

‐ Iar unele chestii pot fi foarte valoroase. Aceste
idei ar trebui păstrate, fiindcă pot interesa viitori‐
mea, conchise Ilie.

Abia acum ziaristul îi privi cu sporită atenţie pe
cei trei. Băuţi nu păreau a fi, plecaţi cu sorcova nici
atât. Atunci?

‐ Este că ai rămas ca la dentist? îi răspunse Ilie
momentului de confuzie care se citea clar pe chipul
celui care‐i chestiona.

‐ Este. .
‐ Atunci să intrăm în detalii. Știi mai bine decât

noi că omul cât trăiește...Învaţă...
‐ Las‐o pe asta. De învăţat îl obligă statul s‐o facă.

Și viaţa. Că cine n‐are carte... Dar să lăsăm prover‐
bele. Omul cât trăiește gândește, domnule. O face

de capul lui, nu‐i cere nimeni asta.
Toată ziua îi vâjâie prin cap idei...

‐ Iar cele mai multe sunt bune,
valoroase, puse punctul pe i Petrică. Iar astea se
pierd, fiindcă nu le știe nimeni. Doar respectivul
care le‐a gândit.

‐ Iar aici intervenim noi, sfârși raţionamentul Ilie.
Facem un depozit de gânduri, iar peste un timp,
atunci când o persoană va pofti la vreun gând valo‐
ros se duce și‐l ia. Simplu, nu?

Ziaristul avu un nou moment de reflecţie, dar re‐
nunţă să‐i mai judece... medical, așa că intră în jocul
lor:

‐ Ideea voastră mi se pare formidabilă, dar cum
veţi face depozitul?

‐ Schema e următoarea, îi explică Ilie. În bună
parte mă sprijin pe consultanţa dată de nepotul Ma‐
ricel, care lucrează acum la NASA. Dar săptămâna
viitoare sosește în ţară și demarăm treaba. El ne asi‐
gură și utilajele. Scula de bază este un fel de aspira‐
tor, o pompă de mare putere, care absoarbe toate
gândurile de valoare. E vorba de un strat de câţiva
metri grosime, format imediat deasupra terenului.
Deoarece ideile grele se așază jos de tot, iar cele
subţiri zboară undeva, pe sus. Astea nici nu ne inte‐
resează.

‐ Bun, înţeleg, le absorbiţi. Și unde le vărsaţi? îi
incită ziaristul.

‐ În depozit, firește. Cea mai bună locaţie este
unul dintre tunelurile de sub Dunăre. Este etanș,
bine păzit. Îi desfundăm un capăt, ne asigurăm că
nu este inundat de apă și pompăm în el gânduri.

Gânduri sub presiune, ca să încapă o cantitate
cât mai mare. Apoi îl astupăm și gata! Peste ani lu‐
mea o să ne mulţumească. Și pentru ideea avută, și
pentru gândurile din depozit.

‐ N‐o să vă întreb de ce nu folosiţi în acest mo‐
ment ce vă trece prin cap.

‐ Chiar te rog să nu formulezi o asemenea prostie,
îl luă Costel la rost. Dacă ai judeca mai adânc, ai ob‐
serva că nimeni n‐are nevoie acum de ce ne umblă
nouă prin minte. Chiar nimeni. Așa că șansa noastră
rămâne viitorul. Un viitor... de viitor. Nu știu dacă
m‐ai înţeles.

Conversaţia asta s‐a purtat la început de primă‐
vară. O vreme ziaristul a lipsit din oraș, dar la în‐
toarcere, spre toamnă, și‐a propus să vadă ce s‐a
ales de ideea celor trei.

‐ Ce să se aleagă, domnule? a început să‐l lămu‐
rească Ilie. Nepotul Maricel a venit, conform promi‐
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Depozitul de gânduri 



55

PORTO - FRANCO

siunii. Am făcut rost și de pompa specială. S‐a primit
aprobare de la primărie și pentru depistarea tune‐
lului, am excavat într‐un anume loc, utilajul și‐a făcut
treaba, incinta s‐a umplut de gânduri, gânduri unul
și unul, apoi am etanșat totul cu o poartă specială...

‐ Înseamnă că v‐aţi făcut treaba, dădu ziaristul s‐
o scurteze.

‐ Oarecum. Fiindcă la urmă de tot, după ce s‐a fă‐
cut recepţia, cum ar veni, a căzut peste noi ghinionul.
Beneficiarul, directorul depozitului, adică, omul care
a primit în grijă comoara de gânduri, a pierdut cheia
de la poartă...

‐ Vai de voi! Și de el... Poate găsiţi, totuși, o soluţie.
‐ Pe moment ne‐am gândit să anunţăm CIA‐ul.

Apoi ne‐am calmat și o bătrână înţeleaptă ne‐a re‐
comandat iarba fiarelor. Dar nu știm despre ce fel
de fiare e vorba. Fier vechi s‐ar mai găsi, că mai sunt
fabrici de demolat, dar poate persoana s‐a gândit la
animale, la tigri, la lei... Sau pantere. Până să dezle‐
găm enigma, a murit bătrâna. Așa că ne e tare greu,
măi băiete. O să mai vedem cum ne descurcăm la
primăvară, sperăm că la iarnă o să ne treacă vreo
idee prin cap. Timp ar fi, dacă tot nu ne vom putea
aduna din cauza frigului în parc...

Garsoniera lu’ Al Bătrân 
(fragment postat de autor pe coperta a patra a ultimei sale cărţi, cu același titlu)

‐ Fiindcă, atunci când noi, oamenii, murim, îi ex‐
plică baba Eva, sufletele noastre devin niște fluturași
cu aripi ca petalele de flori, iar ele zboară și zboară
până ajung sus de tot, în Grădina lu’ Ăl’ Bătrân.

‐ Și acolo ce se‐ntâmplă cu ele? se interesă moș
Adam.

‐ El le primește, se bucură că le vede și le plan‐
tează în Grădina Lui de pe balconul garsonierei, pe
fiecare la locul său. Iar când se nasc oameni, El îi
trimite fiecăruia câte o floare de acolo, adică un su‐
flet care să‐l însoţească în viaţă, îl lămuri baba Eva.

‐ Păi, are Cel de Sus vreme să culeagă atâtea
flori? Fiindcă pe tot pământul acesta mare se nasc
atâţia oameni în fiecare zi.

‐ Îl ajută îngerii‐grădinari. El culege flori doar
la ocazii speciale. Se uită în jos, vede c‐a venit pe
lume un copil mai desosebit, care‐i place mai mult,
iar atunci se duce în Grădină, ia un suflet cu mâna
Lui și‐l trmite nou‐născutului. Atunci se cheamă că
pruncul acela a fost ales și dăruit de Dumnezeu. Și
va ajunge un om mare…  Foarte mare!  Așa că eu
ziceam că nu‐i rău, mă, Adame, să batem măcar cu
gândul uneori la ușa garsonierei Lui, doar pentru
a‐l întreba dacă mai are nevoie de ceva. Ori dăcă e
sănătos. Ori dacă il putem ajuta cu vreun medica‐
ment compensat, cu o farfurie de mâncare, cu o
pâine. Că în Grădina Lui n‐avem voie să intrăm,
acolo e treabă îngerească… 

INFO PORTO-FRANCO

• În municipiul Tecuci și satul Ţigănești
s‐au desfășurat, în perioada 28‐30 octom‐
brie a.c., manifestările Festivalului Naţio‐
nal de Poezie „Costache Conachi”, ediţia a
XXX‐a jubiliară, într‐o organizare exce‐
lentă.

Tineri aspiranţi la mireasa Poeziei, dar
și poeţi consacraţi, invitaţi din ţară, au
susţinut în faţa unui public numeros re‐
citaluri de poezie și muzică pe versurile
marelui logofăt‐poet Costache Conachi,
sărbătoritul Festivalului. Festivalul a scos
în evidenţă câteva condeie de tineri cu
texte de valoare. Câștigătorii acestei ediţii
sunt: la grupaje ‐ Ana Daria Maruseac
(Marele Premiu), Adelina Georgeta Do‐
zescu (Premiul I), Ana Paranciuc (Premiul
II) și Tudor Antonescu (III). Premiile pen‐
tru volum în manuscris au revenit poeţilor Călin Dă‐
nilă și Andrei Hurgeș, ambii laureaţi ai Editurii Ju‐
nimea din Iași.

Un Premiu special ‐ anume Premiul Editurii Tim‐

pul din Iași, a revenit tânărului profesor de literatură
IONUŢ ALUPOAE din com. Popești, jud. Iași, dublat
de Premiul Revistei Porto‐Franco din Galaţi.

(St. Vic.)

Festivalul Naţional de Poezie „Costache Conachi”, Tecuci, 2022
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CU FOLOS LA MUNTELE ATHOS?: ÎNTÂLNIRI POETICE
Et in Arcadia ego!

Marcel Miron
În perioada 26‐31 august 2022 la Hotelul Aris‐

toteles din Ouranopolis, în hotar cu Muntele Athos,
a avut loc Turnirul de Poezie dintre filialele
București (Ion Cocora, Liviu Capșa, Armina Flavia
Adam, Cosmin Tudor Andrei, Daniel Bănulescu) și
Iași (Adi Cristi, Ioana Diaconescu, Marcel Miron, Va‐
leriu Stancu, Angela Baciu, Nicolae Panainte) ale
Uniunii Scriitorilor din România.

Juriul a fost format din Adrian Popescu
(președinte), Varujan Vosganian, Vasile Spiridon,
Angelo Mitchievici și Gabriel Chifu.

După o călătorie cu autocarul de vreo paisprezece
ore, cu plecare de la
Casa Vernescu din
București, prin
Câmpia Română,
Bulgaria și Tracia‐
Grecia, odihna în‐
tremătoare în ca‐
merele curate și
aerisite a fost pri‐
mul premiu al aces‐
tor cavaleri.

Întrecerea a avut
loc pe câmpia de
apă a Mării Egee
dintre cei doi munţi
cunoscuţi de o lume
întreagă, Olimpul și
Athosul.

Undeva, cam spre răsărit, pe o stâncă plată de
granit se aflau câteva pietre în formă de scaun pen‐
tru cei cinci cavaleri din juriu, bărbaţi cunoscători
și trăitori ai tuturor curentelor literare și maeștri
experimentaţi ai cuvântului scris.

Înainte de a se da semnalul de luptă de către ma‐
rele arhonte al celor cinci, spre luciul apei mării,
planà Pegasus pe care călărea anticul Tucidides, iar
acesta trăgea după sine o bucată albă de nor pe care
cei prezenţi au putut citi: „Orice strain ce întreabă
cine este cel mai dulce cântăreţ, o singură voce aduce
răspunsul: Orbul (Homer) care locuiește pe munţii
Chis”.

Apoi o ceată de fauni cu coarnele ciuntite și co‐
pitele zdrelite, dovadă a participării la multe și ves‐
tite întreceri cavalerești, dar și trei nimfe, toţi călă‐
rind niște libelule cu aripile transparente au ocupat
platoul de apă, iar „la un semn”, vorba Eminescului,
au început lupta.

Trei zile și trei nopţi, ca în poveștile copilăriei, în
luptă dreaptă s‐au luptat. Atunci s‐a văzut ce nu se

mai văzuse de când s‐au născut întrecerile literare:
cei doisprezece concurenţi și‐au băgat cuvintele po‐
trivite în niște saci impermeabili, i‐au scufundat sub
nivelul mării și toţi cei prezenţi au trăit miracolul:
au izbucnit douăsprezece gheizere pe care poemele
dinainte pregătite jucau pe spuma acestor turnuri
de apă.

La început juraţii au fost oarecum suprinși de fe‐
nomen, dar ca niște adevăraţi specialiști, au luat apă
în căușul palmelor, probă pentru laboratorul
minţilor lor, și fiecare a început să numere firicelele
de aur din eșantionul de faţă, au socotit caratele pie‐

trelor preţioase, au filtrat restul de lumină spiritual
din fiecare moleculă de apă, apoi s‐au ridicat în pi‐
cioare, au făcut un cerc cu mâinile întinse peste ume‐
rii celuilalt ca la jocul Arcanul și au început să se în‐
vârtă ca o centrifugă. Când s‐au oprit, ameţiţi puţin
de curenţii de aer ascendenţi și descendenţi pe care
i‐au creat prin miraculoasa mișcare, au hotărât: trei
premii pentru capitaliști și un premiu de populari‐
tate pentru urmașii celui care a scris Hora Unirii.

Aproape imediat, pe ţărmul mării, o mulţime de
șoareci zburliţi și puternic chiţcăitori au năvălit spre
tufișurile inundate de ploaia care căzuse din
abundenţă, într‐un ultim salt ‐ pe ziua aceea ‐ către
nenumăratele broaște care dansau în salturi acro‐
batice și cântau imne de baltă în cinstea
participanţilor la spectacolul lor Batrachomyoma‐
hian.

Apoi toţi participanţii la turnir s‐au întors în pa‐
tria lor gândind ca un sergent care, pe vremuri, vor‐
bea singur „mai lungă‐mi pare calea / acum la‐ntors
acasă”. 
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Varekai sas iekh phuri…
Katar aves, daie?
Na janau, mi șei…
na mai janau
de kana sea avau
ai na mai aresau…
Dikhlem kio mui
othe, and‐o pai,
ujo ai șukar
sarkoi te sas nevo kerdo…
Sas mi dai, șe!
Sas mi șei, daie!
Sostar kides kotora șuke manrenqe
Ai garaves len and‐o posogi?
Si amen dosta te has akana!
Iertisar man, șe,
Na janglem…
Sas bari bokh othe…
Sostar keres tut tikni
ai garaves tut
and‐o ilo e kaștesko?
Te na phenen so sem harkum…
Sostar izdran ke vasta
Kana phabarel i iag?
Iertisar man, șe,
Othe i iag sas pahome…
Daie, so si tusa?
Kai teliares?
Janes so, șe?
Me vasta na izdran,
Tha bașaven
I paramici le Bugoski.

Undeva era o bătrână…
De unde vii, mamă?
Nu știu, fata mea…
nu mai știu
de când tot vin
și nu mai ajung…
Ţi‐am văzut chipul
acolo, în apă,
curat și frumos
de parcă era nou‐născut…
Era mama, fata mea!

Era fata mea, mamă!
De ce aduni bucăţi de pâine 

uscată
Și le ascunzi în poale?
Avem destul de mâncare acum!
Iarta‐mă, fata mea,
N‐am știut…
Era foamete acolo…
De ce te faci mică
și te ascunzi
în inima lemnului?
Să nu spună că sunt aramă…
De ce‐ţi tremură mâinile 
Când arde focul?
Iarta‐mă, fata mea,
Acolo focul era îngheţat…
Mamă, ce‐i cu tine?
Unde pleci?
Știi ce, fata mea?
Mâinile mele nu tremură,
Ci cântă
Povestea Bugului.

DUKH
Koriarden amaro drom
De kana ol ruva shirden te dandaren
ol puterde iakha e mulenqe…
O lalo Del acilo e sheresa tele,
and‐i phuv…
O rromengo rat bistardias
o drom
karing ol gia peske ceavorenqo.

Soske sen kathe, phangle, ceavale?
Kodolestar jivdiam!
Sar?
Sar amende!
O kashuko Del acilo e vastentza
cinde
tar‐o gi…
Le rromnia nashti putaren
lenqe bala te roven
kodoleske lenqe bala si 
cinde.

POEME BILINGVE: LIMBA RROMANI - LIMBA ROMÂNĂ
Delia Grigore
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DURERE
Ne‐aţi orbit drumul
De când au început lupii să muște
ochii deschiși ai morţilor...
Dumnezeu cel mut a rămas cu capul jos,
în pământ...
Sângele rromilor a uitat
drumul
până la inimile copiilor săi.
De ce sunteţi aici, închiși, oameni buni?
Pentru că am trăit!
Cum?
Așa, ca noi!
Dumnezeu cel surd a rămas cu mâinile
tăiate
de la inimă...
Femeile noastre nu pot să‐și despletească părul
ca să jelească
pentru că părul le este tăiat.

KERKO AVGIN
Kon si kodola savo avel
e balentza putarde
ai e kerke muiesa?
Kathe na jeanas te si
ges vai riat…
Geseste perel o tamlipen…
Riate perel i dud…
Hau avgin tar‐iekh bari piri 
ai o guglimos makhel me vasta
ji k‐o gi…
Devla, na‐I guglo kadava avgin,
si kerko sa i holi…
So kerde amentza?
Kai sam?
Kon si kodola savo nakhel
o pai
e phande iakhentza
ai e cinde vastentza?
“K‐o Bugos avel korkores thud ai avgin!...”
Hau avgin…
Devla, na‐i guglo…
Kathe ol jukela na bashen
ai ol sapa hulion tar‐o devel
te pucen amen
kon sam!
Ol ciohane han kerko avgin…
Kon si kodola savo nashavel amen
opral‐o pai
ai asal amendar?

Asal?
Dikh mai mishto!
Kodola rovel amendar!
Kon si?
Devla, na‐i manush…
Ni ciohano…
Si o Meripen
rovindoi pal‐amende…

MIERE AMARĂ
Cine este acela care vine
Cu părul despletit
și cu gura amară?
Aici nu știm dacă este
zi sau noapte...
Ziua cade întunericul...
Noaptea se ridică lumina...
Mănânc miere dintr‐o oală mare
și dulceaţa îmi unge mâinile
până la suflet...
Doamne, nu este dulce mierea aceasta:
este amară ca fierea...
Ce‐au făcut cu noi?
Unde suntem?
Cine este acela care trece
apa
cu ochii închiși
și cu mâinile tăiate?
“La Bug vor curge
numai lapte și miere!...”
Mănânc miere...
Doamne, nu este dulce...
Beau lapte...
Doamne, nu mă face albă...
Aici câinii nu latră
și șerpii coboară din cer
să ne întrebe
cine suntem!
Strigoii mănâncă miere amară...
Cine este acela care ne alungă
dincolo de apă
și râde de noi?
Râde?
Uită‐te mai bine!
Acela plânge pentru noi!
Cine este?
Doamne, nu‐i om...
Nici strigoi...
Este moartea
plângând după noi...
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INTERPRETĂRI
Pași în „labirintul” lecturilor MIHAELEI ALBU

Activitatea literară a Mihaelei Albu impresionează
prin diversitatea domeniilor creative abordate, în ca‐
litate de autoare a numeroaselor lucrări de publicistică,
eseistică, proză și critică literară. Destinul său profe‐
sional exemplar, cu expansiuni geografice peste Ocean,
unde ocupă postul de visiting professor la Universitatea
„Columbia” din New York, în perioada anilor 1999‐
2004, o pune în faţa unei realităţi culturale interesante,
ce aparţine lumii exilaţilor, o realitate rămasă, pe ne‐
drept, în aria subsidiară a activităţii de cercetare din
ţara noastră. Mihaela Albu își propune să recupereze
acest segment de viaţă, important pentru cunoașterea
integrală a fenomenului spiritual de esenţă româ‐
nească, reprezentat de personalităţi de anvergură va‐
lorică universală, care au contribuit din exterior, la sal‐
varea culturii naţionale, printr‐un efort susţinut
îndreptat „împotriva politizării literaturii”.

Al IV‐lea volum de critică literară, „În labirintul
cunoașterii”, apărut în cursul acestui an, la Editura „Bi‐
bliotheca” din Târgoviște, conţine eseuri și studii apro‐
fundate asupra activităţii de „conștientizare a  Occi‐
dentului faţă de realităţile românești”, dedicate unor
nume celebre de expatriaţi, precum Eugen Ionesco,
Vintilă Horea, Ștefan Baciu etc. Autoarea evidenţiază
implicarea lor totală în crearea unei alte „Românii”,
într‐un spaţiu străin, unde „își transplantează așadar,
limba, identitatea”, „asumându‐și mai ales misiunea
de a duce mai departe cultura românească și, în ultimă
instanţă, identitatea românescă, ameninţate în ţară”. 

Pentru Mihaela Albu, exegeza unei cărţi este o că‐
lătorie într‐„un labirint”, amintind de conceptul lui Um‐
berto Eco, despre caracterul deschis al operei de artă,
opera aperta, definită prin ambiguizarea limbajului și
posibilitatea diversificării semnifica ţiilor mesajului es‐
tetic. Autoarea își propune să afle „calea spre ieșire/de‐
codare, cu ajutorul altor căi”, intenţionând să lumineze
accesul cititorului către „noi sensuri”, fără a‐i limita
acestuia dreptul la propria cunoaștere. 

Primul capitol al lucrării intitulat „Studii și eseuri”
se deschide cu o amplă analiză asupra operei „gândi‐
torului‐ filosof”, Vintilă Horea, „cunoscut îndeosebi ca
romancier ‐ romanul Dumnezeu s‑a născut în exil, cu
care a câștigat premiile Goncourt”, dar și ca eseist și
poet. Valorosul om de cultură, profesor la Universitatea
din Madrid, care a venit în contact cu „oamenii mari ai
acestui secol, creierele cele mai decisive”, „din domenii
diverse: fizică, filosofie, literatură, religie, istoria filo‐
sofiei, istorie, film etc.” nu a încetat să se raporteze în
permanenţă la ţara lui. Se insistă pe ideea că în pofida
privilegiilor și preţuirii de care s‐a bucurat în Spania,
el a continuat să viseze la o posibilă întoarcere în ţară,
cu speranţa recuperării  unei lumi fabuloase, pe care
memoria lui afectivă a păstrat‐o intactă: „Dacă o schim‐
bare de regim ar fi posibilă, m‐aș întoarce în România,
aș cumpăra o casă, în fundul unei grădini, pe dealuri,
la nord‐vest de București, spre partea legendară dins‐
pre Curtea‐de‐Argeș, chiar în inima ţinutului negru,
într‐o vale acoperită de pruni, dacă așa ceva mai există
încă. Să trăiesc sau să mor la umbra Carpaţilor. Să revin
la limba română”. 

Fără a fi urmărit de nostalgia repatrierii, Eugen Io‐

nesco, devenit cetăţean francez,
după întoarcerea în ţara de origine
a mamei sale, s‐a manifestat „ca
susţinător în ansamblu al culturii
în care s‐a format”, revendicându‐
se fără rezerve, din Urmuz sau Ca‐
ragiale și s‐a implicat în susţinerea mișcării anticomu‐
niste a disidenţilor din România.

Este uimitor faptul că acest scriitor genial, ajuns
celebru în toată lumea, cu opera sa dramaturgică, con‐
cepută în limba lui Voltaire, i‐a dat Monicăi Lovinescu
un interviu impresionant, la microfonul „Europei li‐
bere”, într‐o „româneasca (...) plină de cuvinte” aproape
uitate de gazda emisiunii, după propria‐i mărturisire. 

Pe nedrept ignorat în România, diplomatul Ștefan
Baciu, poet, prozator și publicist, „personalitate a exi‐
lului românesc”, a părăsit ţara în 1949, după instaura‐
rea comunismului, alegând ca desti naţie renumitul
oraș brazilian, Rio de Janeiro, unde cunoaște succesul
ca ziarist în limba portugheză,  fiind considerat „cel
mai mare gazetar al secolului al XX‐lea, din Brazilia, și
unul dintre cei mai de frunte din America Latină”.  

Acest „Villon modern, cum l‐a numit George Cioră‐
nescu”, „poetul pribeag, descoperitor de lumi și culturi”,
conform Crisulei Ștefănescu, primit în cele mai selecte
cercuri sociale din ţările cunoscute de el, a fost urmărit
constant de un copleșitor sentiment al singurătăţii și
înstrăinării. În acest sens, este explicabilă continua sa
raportare la locurile familiare, de acasă, de‐a lungul
călătoriilor în cele mai ciudate și exotice destinaţii de
pe continentul latino‐american, având sentimentul că
„România este o prezenţă permanentă, în orice împre‐
jurare, în orice anotimp”. 

Referindu‐se la presa românească din exterior, au‐
toarea pune în lumină două perioade distincte ale ex‐
patrierii, determinate de schimbările  regimului politic:
exilul anticomunist, care „a cuprins  cu deosebire in‐
telectualii”, refractari acţiunilor de sovietizare a ţării
și exodul postcomunist, un fenomen de masă, deter‐
minat în mare parte de factori economici. Până în 89,
scriitorii și jurnaliștii s‐au grupat în jurul unor reviste
pentru a se exprima liber în limba română și, în prin‐
cipal, pentru a crea România de dincolo, în timp ce
după 89, mesajul publicaţiilor din afară se concen‐
trează pe „menţinerea  identităţii prin promovarea cul‐
turii românești” și mai ales, pe „păstrarea limbii ro‐
mâne ca limbă de exprimare artistică.”

Al doilea capitol, cu titlul „Cronici literare și recen‐
zii”, se integrează organic tematicii de ansamblu a
cărţii, constituindu‐se din note de lectură și analize
referitoare la cartea „Fluviul Alfeu sau despre exil și în‑
toarceri”, semnată de profesoara emerită, lingvista
Sanda Galopenţia, emigrată în 1980 în Statele Unite
sau comentarii pe marginea unor cores pon denţe dintre
emigranţi precum Constantin Eretescu și prietenii
rămași în ţară.

Pașii în „labirintul” lecturilor Mihaelei Albu ne con‐
duc într‐un univers spiritual uluitor prin profunzimea
și complexitatea judecăţilor de valoare, din care se
construiește edificiul infailibil al demersului său critic. 

Virginia DIMOFTE‑CHIRIAC



Și trec amiezi cu mine pe podul netrecut

Din clocotul ce‐a fost, mă caut în neștire
Și vechile rostiri se sparg (se pierd) prin labirint
‐ Cioburi colorate din oglinzile ce mint ‐
Sensuri neștiute iar să se înșire...

Mă strânge cercul în altă fulguire
Iar clipa, în răstimpii cu clopoţei de‐argint
Mai încolţește verbii licorilor de‐absint
Pe un liman de vis cu altă înrobire.

Și trec amiezi cu mine pe podul netrecut
Rana tot mai doare sub strălucitul scut
De parcă o străină otrăvuri mi‐a tot pus...

Din toată căutarea mai pâlpâie un gând
Că‐n arcul de sorginte nu voi pieri nicicând
Îmi va toarce Parca povestea pe un fus...

17‑18 august 2022

Acum, că te‑ai dus...

Acum, că te‐ai dus
Fără să mai întrebi de mine
Au rămas pe buze, cu al cenușei gust
Cuvintele ce le aveam de spus.

Tu n‐ai știut niciodată
Cum te‐așteptam aprinsă de mâhnire
Sub zarzărul amirosind amărui
Iar dragostea mea ferecată

Ascunsă, că te‐ai dus
Rămâne rană ca o groapă
Ce‐așteaptă neagră ca uitarea
Dorul meu înflorind nesupus...

20‑21 august 2022

Mi se întoamnă gândul...

Mi se întoamnă gândul către tine
Sunt ca o Vale a Plângerii
Că te‐am iubit prea mult
Cu lacrima cât bobul din ciorchine.

De‐ai fi știut măcar prin fiu
Ce dureros se zdruncinau
Atâtea universuri visate cu noi doi
Te‐ai fi re‐ntors, iubire, 

pe albul bidiviu.

Mi se înoamnă gândul către tine
Peste o vreme, iarna troieni‐va
Acest pustiu întins ca o Sahară
Ce ne‐a împins pe căile străine...

Ne‐om regăsi în liniștea deplină
A altui ţărm mai ospitalier
Cu drumul nostru de‐nceput
Când Dumnezeul dragostei ne‐o mai 

scălda‐n lumină...

20‑21 august 2022

N‑am fi știut

De toamnă mi‐e acum privirea 
Când crudul verde‐n galben se preschimbă
Și grele‐s toate, precum mierea
Ce‐n floare‐n floare albinele o plimbă

De n‐am fi fost în tinereţe noi
În raiul cel imaculat ca norii
N‐am fi știut că‐n noapte fusem goi
Și‐n dimineaţă ne văzură zorii...

20‑21 august 2022

Imagini de‑altă dată...

Se clatină o lume de prin brume
Iar eu, ca‐ntr‐un somn adânc și îndelung
Mă tot afund în valuri și în spume
Visând că la un ţărm tot am să ajung...

Imagini de‐altă dată, ca‐n albume
Caleidoscopic s‐or derula prelung
Și nimeni nu va ști să le dea nume
Vai! eu străină sunt, cu braţul ciung...

Și n‐am cum să mai scriu pe o hârtie
Acel sonet perfect, bijuterie
Și‐l văd acum cum se destramă‐ncet

Ca o mătase putredă de vreme
Și‐aud cum plânge‐n sine și cum geme,
Cum rămâne gol, un simplu epitet...

21 august 2022
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SALON LIRIC DE NOIEMBRIE
Claudia Voiculescu



Într‐una din zile, cândva, mi‐a fost dat să ascult
o poveste frumoasă. Era vorba despre patru pui de
lupi și familia acestora.

Recunosc, eu nu știam prea multe despre aceste
animale, decât faptul că sunt înrudite cu prietenii
noștri cei mai credincioși, anume, câinii.

Pe de altă parte, sunt convinsă că amintirile ce
mă legau pe mine de o altă poveste îndrăgită, „Scufiţa
Roșie”, nu‐mi prea dădeau voie să aflu atât de multe
date despre lupi. Niciodată nu i‐am iubit pe aceștia!

Vă amintiţi prin ce mari necazuri a trecut bunica
Scufiţei Roșii în această poveste? Desigur că da și
sunt convinsă că aţi înţeles că lupii sunt animale
foarte periculoase. Dar, oare, cum este viaţa lor, viaţa
din habitatul lor? 

Iată că eu am aflat multe secrete despre ei. 
Cum am reușit să le aflu? Am cunoscut un pădu‐

rar, un om cinstit, cu suflet bun și cu multe
cunoștinţe despre pădure și animalele care trăiesc
în ea. Acest pădurar avea darul de a împărtăși celor
interesaţi tot ce cunoaștea el despre animale. Ei bine,
într‐o seară frumoasă de vară, în cortul instalat de
el într‐o minunată poieniţă, mi‐a povestit multe în‐
tâmplări despre felul în care trăiesc lupii. Toate cele
aflate, de dragul vostru, dragi copii, am venit să vi le
spun. De fapt, este vorba de o anumită întâmplare.

Dar, oare, veţi avea răbdarea necesară să mă
ascultaţi?

Eu vă sugerez să o aveţi, deoarece este o întâm‐
plare reală Ea vă dezvăluie faptul că, oricât de fioros
poate fi un animal, acolo, în fiinţa lui, se ascunde
grija și datoria de a‐și proteja progeniturile și nu
numai. Am putea spune că el își iubește puii precum
părinţii voștri vă iubesc pe voi.

Dar, până una‐alta, haideţi să ascultăm împreună
povestea relatată de bunul meu prieten!

Soarele și‐a arătat pe deplin chipul său, undeva,
la marginea unei păduri. Atâta liniște era, încât și
frunzele se auzeau cum foșnesc agale în bătaia vân‐
tului de primăvară.

O lupoaică își face apariţia printre tulpinile
groase ale copacilor. Privește lung în zare… Este o
tânără mamă și un exemplar frumos, după cum apre‐
cia pădurarul, iar puii lupoaicei, toţi patru, erau tare
înfometaţi.

Scâncesc ușor… Privesc nedumeriţi la mama lor,
așteptând să le ofere ceva care să le astâmpere foa‐
mea, așa cum a făcut‐o mereu de când i‐a adus pe

lume.
Din nefericire, laptele ei nu le

mai este suficient, iar tatăl lor, lu‐
pul, care trebuia să le aducă
hrană, așa cum făcea zilnic, încă nu a apărut.

Lupoaica, descurajată, mai privește o dată lung
în zare și repetă sunetul de chemare, ca între ani‐
male, dar, nimic… Lupul nu se aude, nu răspunde la
chemare și nu se vede, cumva, ajungând la adăpostul
familiei sale.

Din ascunzătoarea făcută pentru puii săi, o adân‐
citură în stâncă, acoperită cu mărăcinișuri, se zăresc
botișoarele flămânde ale celor patru puișori. Abia
se mai ţin pe lăbuţe, iar mersul le este îngreunat și
de acele crengi uscate.

‐ Uff!!  Ce greu este să fii mic, pare a spune cel
mai firav dintre puiuţi, oftând adânc. Și tata, care
nu mai vine! Zadarnic, mama noastră, îl cheamă prin
sunetul acesta sfâșietor… 

‐ Auuuuuuuu!!!
Doar ea…, doar ea, mama lupoaică, știe că puii

lăsaţi singuri pot cădea ușor pradă căpeteniilor lu‐
pilor din altă colonie. Și, tocmai pentru că știe și
înţelege acest mare pericol, este foarte îngrijorată. 

‐ Ce luptă a fost, acum câteva luni în urmă, între
tatăl lor, numit Pas Vioi și un alt lup, pe nume Pas
Viclean! a exclamat pădurarul când îmi povestea. 

‐ De ce, Pas Vioi și Pas Viclean? am întrebat eu. 
‐ Pentru că, pe cât de săltăreţ și iute era pasul

primului, pe atât de șovăitor și viclean era pasul
celui de‐al doilea lup, a răspuns prietenul meu. Cu
toate acestea, cei doi erau cei mai de temut lupi din
regiune. Cât s‐au luptat pentru același teritoriu, dar
și pentru mama lor lupoaica, numită Albiţa! a conti‐
nuat el, admirativ. 

Numele Albiţa, am aflat eu de la povestitor, îl că‐
pătase lupoaica, pentru că avea ea, așa, un fel de
semn alb, o pată albă, lângă urechea dreaptă. Adică,
părul din jurul acelei urechi era de culoare albă și
ieșea în evidentă, pentru că restul părului de pe în‐
tregul trup este de o culoare cenușie spre maro. Acel
semn distinctiv făcea ca lupoaica să pară deosebită,
mai frumoasă decât celelalte lupoaice. Poate că toc‐
mai din acest motiv a dorit‐o Pas Viclean la el, în
haitic, adică în haita sau familia lui, pe înţelesul vos‐
tru, că știţi, nu?  Lupii trăiesc în haită. Tot de la pă‐
durar, care era un foarte bun povestitor, am aflat că
lupii își formează familia lor din 23 până la 30 de
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indivizi, lupi și lupoaice, care pot trăi până la 10 ani,
dacă sunt în sălbăticie, ori până la 12‐14 ani, dacă
trăiesc în rezervaţii, adică în zone împădurite po‐
pulate de animale sălbatice, dar protejate de om. 

O așa asociere familiala a lupilor, cea cu așa mulţi
indivizi, precum v‐am spus, este exemplară. Așa mi‐
a povestit mie pădurarul. Și, tot de la el, am înţeles
că toţi membrii unei familii trăiesc într‐un anumit
spaţiu, acesta fiind teritoriul marcat de masculul
conducător. 

Teritoriul se cucerește prin luptă, pentru că fie‐
care conducător de haită dorește zonele cu cea mai
multă hrană. De cele mai multe ori, ei trebuie ca,
zilnic, să alerge zeci de kilometri pentru a reuși să
găsească vânat și să asigure hrană pentru familie.
De obicei, perechea conducătoare, împreună cu puii
din anul precedent, formează o familie a lor sau,
după cum v‐am mai spus, o haită. Dar, să știţi, copii,
că rivalitatea între aceste specimene este deosebit
de mare! Nu degeaba se spune, într‐o vorbă populară
românească, despre oamenii răi, că „se mănâncă în‐
tre ei, precum lupii sau precum câinii!” 

Ei, dar asta este o altă poveste! 
La întreaga lume animală, care este foarte bogată

și diversă pe tot pământul, noi, oamenii, privim în
permanentă, pentru a o cunoaște, pentru a o înţelege
și pentru a o proteja. În acest scop, o cercetăm și o
analizăm, dar ne ferim să fim aproape de ea, de
această lume ce‐și are rostul ei și dreptul la viaţă,
chiar așa, acolo, în sălbăticie.

Acestea fiind zise, doresc să nu uitaţi că avem
nevoie de lumea animală în foarte multe scopuri,
inclusiv pentru procurarea hranei, pentru blănuri,
pentru păstrarea echilibrului natural al vieţii pe pă‐
mânt, cât și pentru alte multe motive. Dar, iată, tim‐
pul se scurge și eu nu am terminat povestea noastră! 

Deci, haideţi să mergem mai departe pe firul aces‐
tei povestiri!

Pas Vioi a reușit să fie stăpânul acestui teritoriu,
ba mai mult, să fie și împreună cu Albiţa, care a adus
pe lume acești patru pui, acum înfometaţi!

Oare de ce, astăzi, tatăl lor, Pas Vioi, întârzie cu
hrana? Ieri, acesta a fost mai punctual…

Scâncetul puiuţilor îi sfâșie inima mamei Albiţa.
‐ Auuuuuuuu! se aude strigătul disperat al mamei,

până în depărtare, în cele patru zări.
‐ Auuuuuuuu!
‐ Auuuuuuuu! 
‐ Unde ești tu, Pas Vioi? pare să strige Albiţa.
Ea face un pas, temătoare și tristă, apoi doi și în‐

cearcă să pătrundă în vasta întindere acoperită cu
mănunchiuri de iarbă proaspăt ivite, cu gând să pro‐

cure hrană pentru toţi. Se oprește brusc, își întinde
gâtul și adulmecă aerul, dar se întoarce la adăpost.

Să‐i fie frică lupoaicei?
Ce este? Ce s‐a întâmplat?
Biata de ea s‐a răzgândit, pentru că îi este teamă

să‐și lase puii singuri, îi este teamă să nu fie atacaţi
și sfâșiaţi, în lipsa ei, de lupii mari și puternici din
alte familii. Cu grijă de mamă, cu acea dragoste in‐
stinctuală, se întoarce la ei și, cu botul de lacrimile
scurse, se apropie și se lipește de ei, parcă săru‐
tându‐i și parcă șoptindu‐le:

‐ Puiuţii mei! Puiuţii mei dragi!
Așteaptă puţin și iar strigă… Parcă ceva s‐a răs‐

pândit în toată zarea și un sentiment ciudat a pus
stăpânire pe fiinţa ei…

Ce poate fi?
Puiul cel micuţ încearcă să însufleţească starea

celorlalţi fraţi ai săi, prin zburdălnicii de tot felul.
Iată‐l cu lăbuţele în aer! Încearcă să prindă un flu‐
turaș, iar acum, iată‐l cum își folosește micuţul năsuc
în lupta cu o pietricică! Încearcă să facă unele gium‐
bușlucuri, dar nu mai are putere. Foamea l‐a dobo‐
rât… Toată această stare de așteptare și de neliniște
nu se putea îndepărta nici prin încercările micuţului
pui de lup, cu toată buna lui intenţie.

‐ Să spun eu de ce a fost acea mare neliniște în
așteptarea acestor micuţi și a mamei lor? mă în‐
treabă pădurarul, observându‐mi tristeţea din ochi.

‐ Da, aș dori să știu! am răspuns eu, rugătoare.
‐ Ei bine, mă bucur că dorești să știi, dar să îm‐

părtășești și copiilor ceea ce afli acum. Să știe și ei!
a zis pădurarul, după care a început să‐mi explice.
Se spune că o doamnă înaripată, care se numește
Frica, deseori sosește în inimile celor care sunt sin‐
guri și neajutoraţi. Și, tocmai de aceea, ea și‐a făcut
simţită prezenţa și în aceste ţinuturi, departe de
lume. Și, iată, prezenţa ei, a Fricii, se adeverește! Ea
și‐a împletit cu sârg pânza cenușie, acoperind peticul
de pământ pe care lăbuţele puilor de lup se spriji‐
neau molatec! Dar nu a fost numai atât…

Întâmplarea, sora mai mare a Fricii, care, de ce
să nu recunoaștem, uneori este și aducătoare de
bine, într‐un iureș năprasnic, se apropie și ea de pu‐
iuţi.

Numai că, de astă dată, Întâmplarea, în această
înverșunată clipă din viaţă, aduce o fantomă neagră
la doi pași de ei. Era o siluetă uriașă și fioroasă!

‐ Este lupul Pas Viclean! am zis eu imediat, ridi‐
cându‐mă în picioare, îngrijorată deodată.

‐ Ai dreptate, răspunse pădurarul, dar mai ai pu‐
ţină răbdare și ascultă continuarea povestirii!

În neștiinţa lui, dată fiind și lipsa de experienţă,
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puiul cel mic face un pas…, șontâc‐șontâc, cu gândul
de a ajunge lângă el, chipurile, din dorinţa de a‐i
arăta măiestria sa în a se juca cu pietricelele...

‐ Mare greșeală! a subliniat pădurarul, apăsând
pe aceste două cuvinte. Spun asta, pentru că lupul
Pas Viclean aștepta exact ceea ce a făcut micuţul: să
plece de lângă mama lui. Cum l‐a văzut, dintr‐un
singur salt, dezvelindu‐și colţii și salivând de poftă,
a și ajuns lângă acesta!

‐ Ehe‐heeeei! a exclamat lupul cu mare bucurie,
strălucindu‐i ochii răi și vicleni.

De multă vreme a așteptat el să se răzbune pe
Albiţa. Nu mai spun că și pentru Pas Vioi avea un
gând războinic: acela de a se lupta iar cu el și de a
ieși, de astă dată, victorios…

‐ De ce credeţi că dorea el să fie victorios? Nu, nu
aţi ghicit! Nu orgoliul îl măcina prea mult. Învin‐
gându‐l pe Pas Vioi, putea acapara teritoriul acestuia,
pe care îl pierduse cu multe luni în urmă, în prima
luptă.

Hm! Păi, te pui cu căpeteniile?!
Dar nici mamele lupoaice nu sunt mai prejos!

Iute, precum fulgerul căzut uneori pe pământ, Albiţa
sare în ajutorul puiului și trupul ei devine scut de
netrecut. Sare, urlă, își scoate colţii și se zbârlește
năprasnic în faţa lupului dușman, se rotește în cer‐
curi mici și, deodată, acoperi cu trupul său pe toţi
cei patru micuţi.

‐ Nimic nu li se va întâmpla puiuţilor mei! Nimic
nu va trece de mine, nici chiar colţii acestui lup vi‐
clean și pofticios! Îmi voi apăra puii cu preţul vieţii
mele! își spuse mama lupoaică în sinea sa. Și iar urlă
și iar cheamă pe Pas Vioi, cu puiuţii sub ea, înmăr‐
muriţi de teamă și de neînţeleasă clipă.

‐ Auuuuuuuu!!
Colţii ei străluceau sub razele dogoritoare ale

soarelui și sub privirile oblice ale vicleanului lup ri‐
val. El știa că nu va fi ușoară lupta, cu atât mai mult
cu cât, iată, în salturi, cu hrana pentru cei mici arun‐
cată la zeci de metri, se apropia…

‐ Cine crezi tu? m‐a întrebat, curios, pădurarul.
‐ Vijeliosul și curajosul Pas Vioi! îi răspund eu,

plină de încântare.
‐ Ai dreptate! El era. Și eu eram din ce în ce mai

îngrijorat de soarta puilor de lup, continuă pădurarul
să povestească. Priveam această scenă înfiorătoare,
din ascunzătoarea mea, dar nu aveam cum să inter‐
vin. Dacă bătaia puștii mele dădea greș, acum nu
mai era nimeni care să povestească această întâm‐
plare. M‐ar fi mâncat lupii, mai spuse el și continuă
să povestească.

‐ Urletul puternic al lupului‐tată a făcut să se cu‐

tremure ramurile răsfirate ale copacilor din jur, iar
pasul său hotărât și extrem de vioi a fost ca un zbor
peste pâlcurile de iarbă, aducându‐l chiar lângă Al‐
biţa. Încolţit de privirile aprige ale lui Pas Vioi și de
urletele acestuia, vicleanul lup, Pas Viclean, stătu o
clipă în cumpănă și, înfricoșat pe dată, o zbughi re‐
pede, de parcă nici nu ar fi fost… A renunţat la un
ospăţ pe cinste, cu toată pofta și foamea lui, dar și la
o luptă pe care ar fi pierdut‐o, în mod sigur, ruși‐
nos…

În faţa viteazului Pas Vioi, curajul lui s‐a topit,
precum inima mamei Albiţa, care se topise și ea, dar
de bucurie. Ea, Albiţa, a respirat ușurată, știind că,
din acel moment, nimic rău nu se mai putea întâm‐
pla. Ochii ei, plini de recunoștinţă și dragoste, căutau
pe sub blană, pentru a se asigura că niciun puiuţ nu
a ieșit din ascunzătoarea formată din trupu‐i.

Toţi erau vii și nevătămaţi!
Apoi, după ce au primit hrana mult așteptată de

la tatăl lor, pe care între timp o recuperase din iarbă,
au lins cu recunoștinţă labele acestuia.

‐ Ce imagine frumoasă mi‐a fost dat să văd! a ex‐
clamat pădurarul. Patru pui de lup, veseli și sătui
de astă dată, scoteau sunete de bucurie, pe care nu‐
mai ei știau a le crea. Albiţa, în semn de preţuire
pentru Pas Vioi, își lipi afectuos urechea, cea cu pată
albă, de botul acestuia și, în întinderea nesfârșită,
se auzi sunetul victorios al frumoasei familii de lupi,
condusă și apărată de Pas Vioi.

‐ Auuuuuuu!!
‐ Auuuuuuu!!
‐ Auuuuuuu!!
După ani și ani, în acest ţinut îndepărtat, încă se

mai aud urletele lupilor, fie a chemare, fie a înfrân‐
gere, fie a victorie. Puii, care altădată scânceau de
foame, acum au devenit adevăraţi lupi de pradă, vioi
și curajoși, neînfricaţi în lupta pentru existenţă.

‐ Cel mai micuţ, cel care se juca atât de frumos
cu fluturașii, mi‐a spus pădurarul, așa, ca o încheiere
a povestirii, a devenit, după doar doi ani, căpetenia
celorlalţi, de unde și zicala: „Cel din urmă, va fi cel
dintâi!”.

‐ Asta înseamnă că și eu, chiar dacă am aflat mai
… pe urmă toate aceste întâmplări  despre lupi, voi
fi prima care le va duce mai departe! Și tocmai asta
am și făcut acum, dragi copii!

Dacă v‐a plăcut povestea pe care v‐am spus‐o,
înseamnă că este „victoria” mea, iar dacă nu v‐a plă‐
cut, înseamnă că este „înfrângerea” pădurarului,
pentru că eu am aflat‐o de la el!

Auuuuuuuuuuuuuu!!! răsună și acum în pădure.
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Ina Arhip
(Tg. Bujor)

Știţi voi

Toamna cad frunze rând pe rând,

copil fiind surâdeam zicând:

doamne, stelele sunt povești

în lumina nopţii ce‐o privești?

În lumea lor, fără de margini,

părinţii noștri, din când în când,

răsfoiau a cărţilor pagini

cu copiii alături surâzând...

Atunci când vei fi și tu mare

vei înţelege singur, bem fiecare

apa izvorului, dulce, de‐acasă,

unde‐i leagănul nostru de mătasă.

Toamna cad frune rând pe rând,

în foșnetul lor îmi amintesc

de colegii mei pe care îi întâlnesc

în sate și orașe, mereu zâmbind!

Din ce în ce mai cad frunze și‐acum

rămân pagini galbene, multe pe drum,

bate vântul, iată, ne vestește

că iarna în curând, pe dealuri sosește!

Dar iarna e chiar speranţa mea,

cu brad înalt în vârf c‐o stea,

ce ne luminează calea dreaptă mereu

cu raza dulce din ochiul lui Dumnezeu!
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S.F.‑ul de război/militar/militarist. Este o temă
de o importanţă secundară în SF, însă extrem de fo‐
losită, datorită apetenţei pentru lecturi de acest tip
a cititorilor de pretutindeni. Faptul că numai în se‐
colul XX au existat două războaie mondiale și o su‐
medenie de conflicte zonale sau locale, în care au
pierit mai multe zeci de milioane de oameni, a făcut
ca publicul cititor de pretutindeni să devină extrem
de sensibil la acest subiect. Și de la a prezenta o bă‐
tălie modernă, dusă mai mult pe computer, cu par‐
ticiparea sateliţilor, a rachetelor intercontinentale
inteligente, a dronelor și a altor roboţi militari, până
la a dezvolta o bătălie între două rase cosmice nu
mai este decât un pas, pe care scriitorii de gen l‐au
făcut fără să șovăie.

În literatura S.F., războiul reprezintă o temă for‐
mată pe trei paliere: războiul dintre membrii ace‑
leiași rase, având ca teren de desfășurare Terra;
războiul dintre membrii aceleiași rase, pe fun‑
dalul spaţiului cosmic; războiul dintre rase cos‑
mice diferite.

Războiul între membrii aceleiași rase. La în‐
ceputul Erei Cosmice, când Terra se află sub ame‐
ninţarea aneantizării nucleare, un conflict care iz‐
bucnește din întâmplare sau dintr‐o eroare de
computer distruge întreaga civilizaţie umană, lăsând
ici‐colo câte o mână de supravieţuitori, care vor avea
de suferit înspăimântătoare mutaţii genetice. Cu‐
noscut și sub denumirea de „temă post‐holocaust”
sau de „tema războiului atomic”, acest palier s‐a dez‐
voltat extraordinar de mult după cel de‐Al Doilea
Război Mondial, în special în timpul Războiului Rece,
când speculaţiile pe marginea imaginii unui Pământ
pârjolit de focul nuclear a dat naștere la o uriașă
cantitate de opere SF, menite să creeze în mintea ci‐
titorilor o stare de împotrivire de factură non‐poli‐
tică.

Războiul la dimensiuni planetare, consumat de
regulă în numai trei zile (și aici este preferat numă‐
rul încărcat cu puteri magice), fără învingători și
fără învinși ‐ iată scheletul literaturii de avertisment
care a tentat numeroase condeie, în perioada anilor
'50 ‐ '80.

Mordecai Roshwald descrie, foarte credibil, în
romanul „Ultimatum sau Ultimele zile ale unui Război
Atomic” (1959), o astfel de tragedie, văzută din in‐
terior: un ofiţer declanșator la un punct militar de
comandă subteran din SUA își scrie amintirile în
timpul derulării războiului fără istorie dintre ruși și
americani, conflict pornit dintr‐o eroare de compu‐

ter. Supravieţuirea, chiar și în ca‐
zul cazematelor îngropate în inima muntelui, la
multe sute de metri adâncime, se dovedește o iluzie,
supravieţuitorii iniţiali ai atacului cu rachete murind,
în cele din urmă, iradiaţi de combustibilul nuclear
al reactorului propriei microcentrale electrice.

Tot trei zile durează și conflictul din romanul lui
David Brin „Poștașul vine după Apocalips” (1985),
deși aici întâlnim ceva mai mulţi supravieţuitori,
care se văd obligaţi să reia mersul civilizaţiei aproa ‐
pe de la zero, organizându‐se în triburi, în jurul unor
puncte fortificate. Viaţa este cumplit de grea, în pri‐
mul rând datorită hoardelor de bandiţi, asociaţi într‐
o grupare puternică, condusă de un „combatant spe‐
cial”, un soldat‐mutant de serie mică, obţinut în
laboratoarele armatei americane, cu puţin timp îna ‐
inte de izbucnirea războiului. Acestuia și oamenilor
pe care‐i conduce trebuie să le facă faţă Gordon, în
clipa în care se hotărăște să unifice triburile de su‐
pravieţuitori sub o singură comandă, impunând o
biată uniformă de poștaș drept simbol universal al
Puterii SUA, inoculându‐le tuturor speranţa că statul
nu a sucombat și că îi va ajuta să se apere de ame‐
ninţările antisociale existente.

Alteori, deși se bazează pe lovituri atomice, răz‐
boiul poate fi unul de durată, chiar între membrii
aceleiași naţiuni. Pare incredibil, dar Philip K. Dick
ajunge la concluzia că războiul civil are în arsenalul
său și arma atomică. Personajele principale din „Tim‑
pul dezarticulat” realizează, într‐un final de care în‐
cearcă să‐i ferească toţi, că sunt cetăţeni ai unei
Americi împărţită în două tabere: tereștrii sunt cei
ce se împotrivesc expansiunii cosmice, iar selenarii
(lunaticii, cum sunt numiţi în roman), coloniștii pri‐
mului val de expansiune cosmică, se găsesc în război
cu ei, dorind să‐i facă să se răzgândească. Un război
ciudat, în care loviturile nucleare dirijate, de mică
amploare, au ajuns ceva la fel de obișnuit ca și mer‐
sul la serviciu dimineaţa și în care strategul principal
se dovedește a fi un șomer, care joacă regulat un joc
asemănător cu un rebus, într‐un ziar local, rebus ce
se dovedește a constitui, în final, un element psiho‐
logic declanșator, în intelectul său, al unui sistem
precognitiv de factură specială: Ragle Gumm este
folosit de tereștri în scopul determinării locului unde
vor fi trimise rachetele balistice de pe Lună.

O mostră de S.F. militarist ne oferă Robert A. Hein‐
lein în romanul „Infanteria stelară” (1959). Acţiunea
se petrece în plin război interstelar purtat între ome‐
nire și o specie arahnoidă cunoscută sub numele de

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

UN ESEU de Nelu Stamate

(continuare din nr. 315)
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„Gândaci”. Naraţiunea, la persoana întâi, prezintă
viaţa unui tânăr soldat din Filipine numit Juan „Joh‑
nnie” Rico. Romanul începe în momentul îmbarcării
lui Rico pe o navetă a Infanteriei Mobile care atacă
o planetă aliată cu arahnoizii. Raidul ‐ una dintre pu‐
ţinele lupte prezentate pe larg în roman ‐ este un
succes: plutonul aterizează pe planetă, distruge ţin‐
tele și se retrage, suferind o singură pierdere.

Povestea sare apoi în trecut, relatând absolvirea
lui Rico, decizia de a se înrola în ciuda opoziţiei ta‐
tălui, secvenţe din cursul de istorie și filozofie morală
la care a participat Rico la școală (din care aflăm că,
pentru a ocupa o funcţie publică, trebuie efectuat
un serviciu de voluntariat), instrucţia la care a par‐
ticipat în preeriile nordice. În această pe‐
rioadă, Gândacii atacă și distrug orașul Buenos
Aires, unde se afla și mama lui Rico. Războiul
începe, iar naraţiunea se concentrează pe ru‐
tina zilnică a vieţii militare.

Rico decide să devină militar de carieră,
având și o scurtă întâlnire cu tatăl său în pe‐
rioada instrucţiei necesare pentru a deveni
locotenent. Prin ochii lui Rico, Heinlein anali‐
zează aspectele morale și filozofice privind
votul, virtutea civică, necesităţile de război și
pedeapsa capitală, precum și natura delin‐
cvenţei juvenile. 

„Infanteria stelară” este atât un roman, cât și un
eseu politic. Tema predominantă este aceea că res‐
ponsabilitatea socială cere sacrificii personale. De‐
mocraţia prezentată de Heinlein prezintă aspectele
unei meritocraţii bazate pe renunţarea voluntară în
beneficiul comun. Funcţiile publice pot fi ocupate
doar de cei care și‐au servit societatea prin partici‐
parea timp de cel puţin doi ani în servicii de volun‐
tariat, Federaţia găsindu‐i fiecăruia un loc indiferent
de calităţi și aptitudini. Această democraţie vine în
contradicţie cu democraţiile secolului al XX‐lea, con‐
siderate de către personajele romanului ca nerea‐
liste. Nimeni nu poate opri pe cineva să‐și caute fe‐
ricirea, dar viaţa și libertatea există doar în
mo mentul în care se oferă ceva în schimbul lor.

Romanul a popularizat o serie de concepte și in‐
ovaţii militare, unele dintre ele constituind o sursă
de inspiraţie pentru cercetări reale. Cel mai remar‐
cabil îl reprezintă exoscheletul care îi protejează pe
soldaţi, folosit de infanteria mobilă. Aceste costume
de luptă sunt controlate de mișcările celor care le
poartă, dar sporesc vizibil puterea soldaţilor, viteza,
greutatea maximă pe care o pot transporta, săriturile
și, în plus, oferă vedere în infraroșu, radar și auz
amplificat, echipament de comunicaţie, medical și
hărţi tactice. Un alt concept nou adus de carte este
acela de „infanterie spaţială”, infanteriștii meca‐
nizaţi fiind lansaţi în grupuri de pe orbită prin in‐
termediul capsulelor. Tactica, antrenamentul și alte
aspecte ale acestei forţe de elită futuriste sunt deta‐

liate cu multă atenţie, începând de la funcţionarea
costumelor de luptă până la necesitatea mai multor
modele de costume și de la pregătirea personalului
atât pentru operaţiunile cu costume, cât și pentru
tactica unităţilor de luptă și folosirea operaţională
a costumelor în timpul conflictelor.

Evoluţia societăţii, viitorul omenirii/umani‑
tăţii. Este un subiect care‐i tentează de secole pe
scriitorii care jonglează cu o imaginaţie controlată
de rigoarea știinţei. Primii care au atacat subiectul
au fost (se putea altfel?) utopiștii. De la „Republica”
lui Platon și până azi, s‐a tot visat la înfăţișarea sta‐
tului ideal al viitorului. Operele care s‐au oprit asu‐

pra acestei teme pot fi împărţite în trei mari
categorii: utopii, distopii și SF netematic.

Utopiile au dominat acea perioadă de
timp a umanităţii în care situaţia politică,
economică și socială a condus către imagi‐
narea idealului de stat unitar, structurat
după principii strict raţionaliste, în care pu‐
terea centralizată îl domină pe individ din
toate punctele de vedere, stabilind a priori
care‐i sunt necesităţile, care este contribuţia
pe care acesta trebuie s‐o aducă în folosul
binelui comun al societăţii și cum are drep‐

tul să se distreze, altfel spus, stabilindu‐i raţia de
fericire personală.

Fericirea nu se poate construi însă după canoane
strict raţionale și omul fericit, simplu și ordonat al
noii societăţi a rămas numai o simplă viziune lite‐
rară, în operele unor Thomas Morus, Thomasso
Campanella, Francis Bacon („Noua Atlantidă”), Jo‐
nathan Swift („Călătoria în Laputa”), H.G. Wells
(„Hrana zeilor” ‐ 1904, „Utopia modernă” ‐ 1905),
Jules Verne („Insula cu elice”, „Cele 500 de milioane
ale Begumei”). Societatea modernă a demonstrat că
libertatea de a‐și alege modelul de fericire constituie,
în fapt, fericirea fiecărui individ și că o fericire glo‐
bală, conformă cu o serie de standarde rigide, este
imposibilă. Din acest moment, interesul pentru uto‐
pie s‐a epuizat complet, scriitorii abandonând cva‐
sidefinitiv tema.

Distopia preia, de fapt, de la utopie modelul sta‐
tului centralizat, care‐i manipulează pe oameni, ţi‐
nându‐i explicit sub teroare și îngrădindu‐le la ma‐
xim libertăţile individuale. Fie că este vorba despre
societăţi totalitare de tip comunisto‐fascist, ca în
„1984” de G. Orwell, „Fiul Principalului” de Kristine
Saint‐John, „Noi” de E. Zamiatin, „O zi perfectă” de
Ira Levin, în care puterea absolută aparţine unui
singur personaj, prezenţă mai mult figurativă în
operă (cel mai adesea), individ care terorizează so‐
cietatea prin intermediul Partidului Unic, singura
pedeapsă pentru greșeli faţă de ideologia acestuia
fiind moartea; fie că societatea distopică este un to‐
talitarim religios, ca în „Galaad 2195” a lui Margaret
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Atwood, unde biserica deţine rolul de stăpân absolut
și luptele se duc în numele lui Dumnezeu, nu în acela
al Partidului; fie că societatea totalitară este una
mașinistă, în care oamenii se înmulţesc, se bucură,
se întristează și mor sub controlul strict al unor ma‐
șini inteligente, ca în „Minunata lume nouă” a lui Al‐
dous Huxley sau „Când mașina se oprește” a lui E.M.
Forster ‐ absolut toate aceste tipuri de constrângere
la nivel de masă pornesc de la ideea că individul în
sine și societatea în ansamblu, văzută ca o sumă de
indivizi, nu este capabil/capabilă să‐și descopere
singur/singură calea spre fericire.

De regulă, distopiile și‐au luat modelul din reali‐
tate și au amplificat numai anumite caracteristici,
pentru a se transforma în literatură, ferindu‐se astfel
de capcana naturalismului.

SF‑ul non‑tematic construiește modele de so‐
cietăţi viitoare, preluând accente fie din utopii, fie
din distopii, astfel încât forma finală, deși nu poate
fi încadrată strict în niciuna dintre aceste două ca‐
tegorii, înfăţișează cititorului o societate cu o carac‐
teristică evolutivă strict determinată.

„Când se va trezi Cel‑care‑doarme” nu este o dis‐
topie, fără doar și poate, dar personajul lui Wells
trăiește un coșmar dominat de megalopolisuri
ridicate pe verticală și de un mașinism exa‐
cerbat, în care propria‐i existenţă pare fără
scăpare. Scriitorul italian Lino Aldani are
aceeași viziune de coșmar în microromanul
„Rădăcini”, eroul său, Arno, trăind spaima ora‐
șului gigant, care‐l strivește sub verticalitatea
sa ininteligibilă. Evadarea pe care o încearcă
între ruinele fostului sat din inima câmpiei
nu este decât o soluţie de moment, deoarece
viitorul este unul strict citadin, orașele ten‐
taculare ameninţând să înghită orice altă
formă refractară de urbanism. Asemănătoarea este
și starea eroului din „Visează androizii oi electrice”
al lui Philip K. Dick.

O societate dominată de parapsihologie, în care
oamenii sunt cu toţi telepaţi și nu mai au dreptul la
intimitate, ne propune Alfred Bester în romanul
„Omul demolat” (1953), iar o alta de tip pușcărie, în
care personajele prizoniere au dreptul să se vâneze
între ele, într‐o zi anume fixată pentru acest tip de
sport, întâlnim în romanul „Omega” (1960) al lui
Robert Sheckley.

În romanele din ciclul „Dune”, despotismul (fie
el și luminat) monstrului care devenise Leto Atreides
II provoacă o mulţime de nefericiri, deoarece lumea
viitorului stă aici sub semnul prădătorului (cel mare
îl înghite pe cel mic – ca în „Împăratul‑Zeu al Dunei”
‐ 1981), iar în „Fugarul” lui Richard Bachman, în
„Loteria solară” a lui Philip K. Dick și în ciclul „Lumii
non‑A” al lui A.E. Van Vogt ni se propune imaginea
unei societăţi a viitorului dominată de „haos” și de
„întâmplare”, factori aleatori stabiliţi să intervină

în destinul umanităţii de către o stranie Mașină a
Jocurilor, care guvernează atât societatea în an‐
samblul ei, cât și pe fiecare individ în parte.

O menţiune specială trebuie făcută operei lui Cor‐
dwainer Smith, și mai ales ciclului „Instrumentali‑
tăţii”, serie de 32 de scurte povestiri grupate în vo‐
lumul „Redescoperirea Omului”. Creionând o istorie
întinsă pe mai bine de 14.000 de ani în viitor, creând
nenumărate lumi și populându‐le cu oameni, mu‐
tanţi, descendenţi ai omenirii sau multe alte specii
de fiinţe, Cordwainer Smith (pseudonimul literar al
lui Paul Myron Anthony Linebarger) ne propune
o imensă saga intergalactică, o serie de povestiri
care nu sunt nici utopii, nici distopii, nici space‐
opera și nici S.F. de război, ci câte puţin (sau mai
mult) din toate. Un rezumat foarte concis al seriei
ar putea suna așa: pe 2 aprilie 1945, savantul Ritter
Vom Acht decide să‐și trimită de pe Pământ cele
trei fiice ‐ Carlotta, Juli și Karla ‐ în capsule spaţiale
individuale, pentru a le feri de război și de a le salva
viaţa. Mii de ani mai târziu, capsulele Carlottei și a
Juliei se întorc pe Pământ. Ele găsesc o planetă do‐
minată de guvernul filosofilor chinezi, Jwindz, care
înrobise omenirea cu ajutorul tranchilizantelor. Juli

Vom Acht va conduce o revoltă și îi va forţa
pe Jwindz‐i să părăsească Pământul. Atunci
este creată „Instrumentalitatea” rasei
umane. Conducătorii săi, Lorzii, formează gu‐
vernul umanităţii și au misiunea de a veghea
asupra acesteia.

Omenirea va cunoaște apoi o expansiune
extraordinară. În timp ce tehnologia va conti‐
nua să se dezvolte (descoperirea călătoriei su‐
praluminice), omenirea va continua coloniza‐
rea a numeroase planete. Și pe Pământ
schimbările vor fi notabile. După revolta su‑

boamenilor (hibrizi pe jumătate animal, pe jumătate
umane), condusă de D'joan, o fată‑câine, suboame‐
nii vor obţine anumite drepturi și vor redezvălui
omenirii vechea religie puternică (creștinismul).
Emoţionaţi de compasiunea și iubirea pe care le‐o
poartă sub‐fiinţele, oamenii devin conștienţi de aus‐
teritatea existenţei lor. Acest lucru marchează un
punct de cotitură în istorie, deoarece Instrumentali‐
tatea, pentru a reda oamenilor bucuria de a trăi, in‐
staurează „Redescoperirea Omului”. Vechile limbi
uitate sunt din nou vorbite, accidentele reapar în
mod voluntar și oamenilor le sunt date nume. Evo‐
luţia Umanităţii va tinde în continuare spre sporirea
progresivă a drepturilor suboamenilor, până la ega‐
litatea dintre aceștia și oamenii „adevăraţi”.

Să recunoaștem, chiar și după această sumară
trecere în revistă a imaginilor provenite dintr‐un
viitor ce pândește foarte aproape, că modelul propus
nu este unul tocmai plăcut, ca să nu spunem de‐a
dreptul neliniștitor.

(va urma)
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Înzestrat cu super‐puteri literare kafkiene, Al.
Ovidiu Vintilă a avut premoniţia invaziei de insecte
ale imperialismului primitiv, vulgar, bădărănesc, în
pofida unor discursuri cu pretenţii filosofice, în fapt
cu înţelepciune tribală (sau pseudo‐șamanică, dând
credit adevăraţilor șamani!). Scrie poetul, unul din‐
tre vârfurile generaţiei sale, chiar dacă se mai retrage
și în câte un „iglu” (sic! În postfaţă Liviu G. Stan îl
alintă pe AOV ca pe „un practicant al discreţiei ni‐
pone”, p.126) în „Zilele mari ale imperiului”: „Gân‐
direa politică a poeziei/ e un drept comun/ la
confluenţa dintre viaţă și/ moarte// creierul tău/
ar fi putut fi fericit// zile la rând//
omenești” (p.113)

Zen‐ul cu tensiunea anti‐zen fac
casă, pardon, carte bună, cu largi fresce
suprarealiste: „în templul zen dharma/
din oaș/ nu intră/ nimeni” (p.115), „pe
străzile scurte// insecte// sperioase
imense// când nu există decât în min‐
tea ta/ și nu le‐ai întâlnit în carne și
oase// niciodată” (p.114), sau, dacă
vreţi, cu „arii protejate” (cultural, „arii
protejate” fiind prima parte a cărţii, a doua fiind
„lockdown”, nici nu se putea altfel, a fost în trend!,
iar a treia fiind chiar „câte ceva despre orbirea
șamanilor”), începutul propriu‐zis fiind aproape…
isihast (aproape normal, apropo de rezervaţii de
umanism real), primul poem fiind „chipul ăsta care
e Dumnezeu într‐un fel”: „ne privește printr‐o fe‐
reastră mică/ pe dedesubt de cerul lipit de zid/
curge o ploaie diluviană/ exact când taci ţi se aude
vocea/ uluitor de neschimbat te pui între paran‐
teze// intacte și nesfârșite rămân întrebările de
după/ primele semne nu mai au nicio semnificaţie/
ţi se întâmplă să privești apusul calp ca o/ monedă
în lumina chihlimbarie și netedă// în inima omului/
zilele omului/ sângele omului/ tristeţea omului//
bucuria numai bună de pus pe rană// chipul ăsta
care e Dumnezeu într‐un fel” (p.8)

Aproape în altă ordine de idei, poemul „Cele două
feţe ale moscovei”, care deschide partea a treia, fiind
un inedit text de introducere la o filosofie lirică a
etnicităţii, unde psihologia popoarelor (și spaţiilor)
are importanţa lor (apropo de onirism geopolitic!):

„pe strada petrovka sub cerul de sticlă/ cineva
mătură stele căzute/ e frig la moscova arborii crapă
de ger/ și toate acestea durează o veșnicie// cât să

cuprinzi întreagă inima rusiei/ imensă și rece de la
cercul polar și până/ în transnistria orizontul se în‐
tinde/ irepresibil și stacojiu lumina aceea mută/ se
revărsă peste câmpii ape și munţi// desene zgâriate
pe un perete caii noștri din vis/ pisicile cernite ale
nopţii înapoi câteodată în prag// de unde începe și
se termină totul// (...) moscova are două feţe/ mos‐
cova nu crede în lacrimi// sunt expresii ale unei ru‐
tini generale// despre cum să te trăiești/ despre
cum să îţi negociezi supravieţuirea/ despre iertare
și privilegiul de a‐ţi fi milă/ și despre pulberea
aceasta înaltă cât o fiinţă umană/ despre inima și

dumnezeul unui popor// acesta e gustul
decolorat al spaimei cursul istoriei/
mâna draptă și mâna stângă pipăind
sentimentul tulbure/ al stimei de sine
libera cugetare a atâtor tovarăși de
drum// moscova/ oarbă și vibratilă//
o amplă naraţiune alcătuiește realitatea
la moscova/ (...)/ bulgakov sub impulsul
lui dostoievski/ rescrie pagini întregi
construiește o mare/ dezbatere despre
lumină și întuneric// un fel de a fi ce

ţine de grandoarea sufletului rus/ (...)/ pe fondul
traumatic al unui vis de iarnă primăvara la/ moscova
e tot iarnă planetele se aliniază încet/ încet mirosu‐
rile de ceai și sânge/ de vodkă se amestecă aneste‐
ziant// te simţi vulnerabil și altruist/ ţi se pare că
nu mai ai timp…” (p.83)

La un moment dat, nu mai este nici… lumea: „ pe
un deal ocru/ am urcat să privesc lumea/ și lumea
nu mai era// cu ajutorul cuvintelor// mi‐am închi‐
puit// ceva de ordinul fiinţării…” (p.95) Iată, mai
sus, un început de poem, „Un câmp cu instalaţii eo‐
liene”, care prinde atât de bine o definiţie a Poeziei
ca scriere‐suspendare, decentul revoluţionar Ale‐
xandru Ovidiu Vintilă încercând/ propunând un nou
veștmânt psalmului clasic:

„deși soarele/ încălzește egal/ insectele impe‐
riului/ povestea regelui e așa// despre cum îngerii
căzuţi s‐au ridicat fericiţi/ la cer// în paturile noas‐
tre s‐a culcușit/ un zgomot surd// un mort s‐a ros‐
togolit ca un fruct/ pe străzile din oraș// o zi și ju‐
mătate/ am trăit și mi‐am omorât timpul/ ca un zeu
incaș// era o iarnă lăptoasă și grea/ și toată chestia
asta o regăseam// într‐o netulburată liniște// se
derula cu lentoarea unei dureri surde// adânci// și
chiar din mâinile noastre au ajuns/ în mânie noas‐

ÎNSEMNĂRI DE LA SUPRAFAțĂ
Alexandru Ovidiu Vintilă, Insectele imperiului [câte ceva 

despre orbirea șamanilor], Ed. Charmides, Bistriţa, 2019
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tre// marile și micile adevăruri// Doamne/ nu te
îngrijora// nu te îngrijora deloc…” (p.99)

Ultimul poem din carte este chiar un „psalm”:
„Tată mă rog pentru tine/ în interiorul casei noas‐

tre/ o să fie bine/ trebuie// și să ne scuturăm odată
pentru totdeauna/ de lutul care ne apasă umerii//
să ridicăm privirea// mai ales// adică probabil soa‐
rele și luna// să ne toropească// și lumile nostre să
ne/ absoarbă// de fiecare dată// de fiecare dată”
(p.121)

* * *

Desigur, „adevărul literaturii” are specificul său
(ca și „apusul său calp”), mai ales în poezie, istoria
jucându‐se cu adevărurile (preocupărilor oamenilor:
Paul Ricoeur scria, referitor la „povestire” și „Istorie”
că „teza mea este că legătura istoriei cu povestirea
nu poate fi ruptă fără ca istoria să‐ţi piardă specifi‐
citatea printre știinţele umane. Aș spune mai întâi
că eroarea de bază a celor care opun istoria poves‐
tirii provine din ignorarea caracterului inteligibil pe
care intriga îl conferă povestirii, așa cum Aristotel a
subliniat‐o primul. În fundalul criticii caracterului
narativ al istoriei se regăsește mereu o noţiune naivă
a povestirii, ca înșirare dezlânată de evenimente.
Nu se observă decât caracterul ei episofic și i se uită
caracterul configurat, care stă la baza inteligibilităţii
sale. În același timp se ignoră distanţa pe care po‐
vestirea o instaurează între ea însăși și experienţa
trăită. Între a trăi și a povesti se deschide o distanţă,
oricât de mică. Viaţa este trăită, istoria este poves‐
tită”), în distanţa mai sus amintită re‐găsindu‐se și
Poezia autentică, de care un doctor în istorie (și în
poezie, sic!) precum Al. Ovidiu Vintilă este conștient,
între Logos și logică existând, mai ales metaforic‐
matematic, o legătură care aproape nu poate fi ne‐
glijată, dacă nu este una tainică, forţând nota, amin‐
tind de Sfânta Treime: „în numele logicii adevărul
e/ undeva la mijloc// la scară umană” (p.23), ade‐
vărul credinţei bazându‐se tot pe cuvinte…

Mijlocul este întotdeauna important („subţirică
la mijloc!”), privirea poetului este la fel de impor‐
tantă ca… vorbirea ori știinţa: „în reţeaua de uni‐
versuri compensatorii a subconștientului/
frumuseţea convulsivă a morţii îţi zâmbește ca/ o
femeie goală”, „tratarea pandemiei” fiind antologică,
firul fierbinte, roșu, al subconștientului (care ne
leagă, jungian sau nu, de tot ceea ce există!) reapă‐
rând: „și încă suntem în viaţă/ în locul subconștient
al casei/ între patru pereţi de hârtie// de altfel ne‐
am desprins de spaima de a ne crede/ dumnezei pe

pământ// la îndemână ne e/ paiaţa jilavă/ călduţă/
a unei realităţi/ care ne traversează indiferentă//
timpul calcă peste cadavrele noastre vii…” (p.31‐
zile întregi ca un fel de moarte), mai existând și un
fir alb (negru?), cel al privirii șamanilor orbi, care
sunt de găsit și în „Amintirea tatălui”, în partea a
doua (p.32)...

Și fiindcă abia „ne‐am referit” la Frumuseţe, în
noul spaţiu sacru care se re‐creează continuu, che‐
mându‐și trubadurii veacului, înţelegem altfel poetul
care scrie:

„doar frumuseţea e insuportabilă și/ stranie//
poate de asta// în locul meu// stă cineva// identic
și singur// îmbrăcat în // hainele mele// de acum”,
Liviu G. Stan decodificând: „AOV folosește un sinte‐
tizator de simblorui biblice: sângele, păsările, insec‐
tele, peștii ‐tratate cel mai adesea în manieră ne‐
oexpresionistă și folosite nu neapărat pentru
emanaţia lor veterotestamentară, pentru estetismul
prorociei, cât pentru a simula o prezenţă
copleșitoare a văzduhului inimii, celebru concept
ortodox legat de harismele Duhului Sfânt.” (p.125)

Care, precum bine se observă, încearcă să se
opună „dezordinii lumii” (amintite în „apodeixis”,
pp.40‐41), din care mai cităm:

„ e o primăvară/ umedă și liniștitoare/ acum când
dezordinea lumii și totul te îmbrăţișează cu volup‐
tate// căci lucrurile serioase nu se contemplă// se
visează pe îndelete. În jurul meu/ îţi simt privirea//
o vorbă grea are exact existenţa pe car ţi‐o/ imagi‐
nezi/ în absolut// vocea ei înaintează pe orizontală
și urcă/ pe verticală e un ceva indisolubil/ un zgo‐
mot și o furie// numai fantasmele le mai
deslușești// atât de clar// aidoma alegerilor unui
ascet// e ciudat și firav aerul pe care îl respiri// și
îl simţi// prezent în fiecare loc// acum când dezor‐
dinea lumii și totul// te îmbrăţișează cu voluptate”...

Cu alte cuvinte, poetul vă invită la jocul dintre
„tot” și „restul lumii”. Jucaţi, poate împreună cu o
„pasăre rinocer”, veţi învinge, poate, „istoria îmbă‐
trânită” (p.46), veţi cunoaște „pasărea paradisului”,
poate graiul păsărilor, „limbajul gândirii”, alt limbaj,
cel al păsărilor moarte, veţi ajunge „peste hotarele
păsărilor”, veţi începe, poate, să înţelegeţi graiul „iz‐
bânzii zeilor tineri”...

Bref, o experienţă lirică de neocolit, „circulaţia
sufletului în natură”, un apostolat inedit:

„așadar Iisus/ și‐a ridicat ochii/ din tihna chipului
Său// și timpul nu s‐a oprit în loc” (p.72)

Nu întâmplător Sfântul Augustin ne face cu ochiul
de pe pagina 73…

Leon Adi Basarab



70

Nr. (318) 2022

Un om  mergea într‐o zi pe drum. Ajuns la mar‐
ginea unui sat a auzit muzică. Viori și acordeoane
cântau atât de frumos încât picioarele au pornit să i
se miște singure în ritmul dansului. Apropiindu‐se,
a înţeles că e zi de sărbătoare pentru locul acela.
Oameni bătrâni, îmbrăcaţi în haine strălucitor de
curate, ședeau pe iarbă la marginea unei poieni și
priveau cu mâna streașină  la ochi hora tinerilor.
Băieţi și fete dansau. Băieţii băteau pământul cu căl‐
câiele, învârteau fetele de după umeri. Erau roșii la
faţă de focul dansului. Fiecare juca fata pe care o
plăcea cel mai mult. Se roteau fuste colorate ca pe‐
talele florilor, zburau plete blonde sau brune. Iute,
mai iute! Parcă pluteau! Pe furiș, se furau sărutări
fierbinţi de pe buze mușcate de dor.

Străinul s‐a oprit, privind o clipă mulţimea. Apoi
s‐a prins în horă și a dansat alături de ceilalţi. Dansa
cu patimă. Ochii îi sclipeau de plăcere. Fetele îl pri‐
veau pe furiș. Aveau de ce! Bărbatul acela străin era
atât de semeţ! O fată blondă cu privirea îndrăzneaţă
a făcut ce a făcut și nu s‐a lăsat până ce n‐a ajuns în
braţele Frumosului. La sfârșitul dansului, el a săru‐
tat‐o cu foc iar fetei i s‐au înmuiat picioarele de
emoţie. Sub privirile tot mai încruntate ale băieţilor
din horă, câteva fete, cele mai mândre, au fost
îmbrăţișate de străin. Pierdute ca într‐o vrajă, ele
au rămas pe margine privind spre bărbatul care în‐
vârtea pe rând alte și alte fete.

Când străinul a plecat, una dintre fete l‐a urmat
ca o umbră. Era Catinca, cea mai frumoasă din sat,
cu care el dansase de trei ori, și tot de atâtea ori o
sărutase fără să se ferească. Părul lung o învăluia,
buzele cu miros de frăguţă ardeau de dulceaţa să‐
rutului. Fata se îndrăgostise de străin. Zărind‐o, el
s‐a oprit, a mai strâns‐o în braţe o dată, apoi a plecat
fluierând, fără să‐i pese că ea îl urmează. Catinca s‐
a întors acasă abia când noaptea își cobora umbrele
peste case. Pe obrazul  palid, lacrimile îi curgeau tă‐
cute, liniștite, bob cu bob, fără să le poată opri. El n‐
o iubea, o alungase înapoi acasă. 

Dar nu știa Frumosul că mama Catincăi nu era o
femeie obișnuită. În tinereţe, fusese o vrăjitoare gro‐
zavă. Văzându‐și fata respinsă, suferind din dragoste,
ea s‐a înfuriat. Apoi a văzut cât de triste sunt celelalte
fete  din sat și s‐a înfuriat și mai tare pe omul acela.

‐Așa deci, a strigat cu durere, îţi baţi joc de fete?
Le furi minţile, apoi pleci? Stai, că te lecuiesc imediat,
străine!

Ce vrajă o fi făcut, nu se știe! Dar a apărut în faţa
Frumosului, care călca trufaș pe cărare. I‐a apărut

cu chip de zână învăluită într‐un
nor argintiu,  poruncindu‐i să se
întoarcă în satul din care plecase.
O singură dată l‐a privit și a fost
de ajuns. Frumosul a urmat‐o, cuminte ca un căţel.

‐Aici ai să locuiești de acum! i‐a spus cu glas as‐
pru, arătând cu degetul o casă părăsită de la margi‐
nea satului.

Frumosul a intrat înăuntru fără să spună nimic
și s‐a culcat pe un pat dărăpănat, ce stătea doar în
trei picioare. Când s‐a trezit, prin casă își făcea de
lucru o fată pe care nu o văzuse până atunci, dar
care i s‐a părut a fi cea mai frumoasă din lume. Au
stat amândoi acolo, zile, săptămâni, apoi luni. Într‐
o zi, la ușă a bătut cineva. Era fratele Frumosului
care îl căutase până îl găsise.

‐Vai de mine, frate! Ce cauţi în dărăpănătura asta?
s‐a mirat el, privind casa stricată, o scândură da și
una ba, iar prin tavanul spart curgeau păienjenii.

‐Eu sunt tare mulţumit de locul acesta, e un ade‐
vărat palat, a răspuns Frumosul, ridicându‐se de pe
un scaun  găurit ca să‐și întâmpine fratele.

Fratele s‐a mirat grozav, dar n‐a mai spus nimic.
La masă, fata le‐a pus în faţă coji de mămăligă uscată
și felii de ceapă.

‐Hai să mănânci cu noi aceste bunătăţi! l‐a poftit
Frumosul, arătându‐i masa cu gesturi de prinţ. 

Mânca cu asemenea poftă de parcă ar fi avut în
faţă cine știe ce mâncare grozavă. Fratele a ros o
coajă, cam în scârbă. Oare era mucegăită? Hm! Așa
arăta! Și‐a dat seama că nu e lucru curat în casă.
Când fata a plecat să aducă apă de la râu, fratele l‐a
întrebat:

‐Cine este fata aceasta care stă cu tine aici?
‐O, este iubita mea! a rostit Frumosul privindu‐l

pierdut, de parcă nu putea sta o secundă fără urâtă.
Draga mea e pe locul unu în lume, alta mai frumoasă
nu găsești!

‐Vai de mine! a strigat fratele. Nu știu ce este cu
tine, dragul meu, dar te rog, privește‐o cu atenţie!

L‐a întors pe Frumos cu faţa spre fata care se în‐
torcea de la apă. Ea scotea niște zbierete înfiorătoare,
care îţi încreţeau pielea și îţi ridicau părul drept în
sus.

‐Ce se aude? Ce zgomot e ăsta? a întrebat fratele
astupându‐și urechile.

‐Cântă draga mea, a răspuns Frumosul, ascultând
încântat.

‐Doamne! Ce răgete! Parcă zbiară un măgar! s‐a
plâns fratele.

PROZĂ PENTRU COPII
Catinca, cea mai frumoasă fată din sat

de Irene Postolache
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Spunea adevărul. Auzind asemenea triluri înfio‐
rătoare, câinii din satul vecin au ridicat coada băţ și
au deschis ochii mari de tot. Apoi și‐au zbârlit ure‐
chile și s‐au pus pe fugă, oprindu‐se tocmai în satul
următor. Din când în când stăteau și, ridicând botul,
urlau spre luna care nu răsărise încă. În urma lor, ca
să scape de asemenea cântare, veneau înșiruite
mâţele din sat. S‐a auzit mai târziu că au fugit până
și raţele și gâștele din apropiere și nu s‐au mai întors
până când fata cea urâtă nu a terminat de cântat.
Tot atunci a avut curaj să vorbească și fratele.

‐Of! Bine că a tăcut… Măi frate! Uită‐te ce picioare
crăcănate are femeia asta a ta! 

‐Ba nu, sunt cele mai drepte picioare pe care le‐
am văzut, a clătinat din cap Frumosul.

‐Nu vezi ce lungă și slabă e? E neagră la faţă și
tot timpul stă încruntată?

Frumosul a privit‐o drăgăstos.
‐Nu‐i adevărat! E frumoasă! E veselă și jucăușă

ca o pisicuţă!
Fratele a a privit mirat fata, dar și‐a întors privi‐

rea, înfiorat de urâţenia ei.
‐Chiar nu vezi că are capul ca o bilă cheală, i‐au

mai rămas câteva fire de păr pe el?
‐Cum poţi spune așa ceva despre părul  iubitei

mele? s‐a supărat Frumosul.
Urâta se apropiase și își privea încruntată musa‐

firul, bolborosind printre dinţi cu ciudă:
‐Pleacă de aici, mincinosule! Te‐am primit în casă,

te‐am invitat la masă. Iar tu ce faci? Mă vorbești de
rău? Nimic nu‐ţi place!

‐Acum o vezi, frate? Trezește‐te! l‐a zgâlţâit fratele
de umeri pe Frumos.

‐Da! E iubita mea! a răspuns Frumosul, privind‐
o plin de admiraţie. Uite ce dulce mă privește!

‐Dar e chioară! Se uită cruciș cu amândoi ochii
spre vârful nasului! a izbucnit fratele enervat la
culme. Oare cum de nu‐ţi dai seama?

‐Ascultă, frate! Ţi‐e ciudă că mi‐am găsit o fată
așa de frumoasă. Dacă nu‐ţi place, pleacă de la ușa
mea! s‐a supărat strașnic Frumosul. 

I‐a întors spatele și a intrat în casă trântind ușa.
Din tavanul stricat, un nor de praf a plutit lent spre
pământ.                                                  

‐N‐ai auzit? Ești surd? Ţi‐a spus să pleci! a șuierat
cu răutate fata cea urâtă, ajunsă fără veste chiar în
spatele lui.

‐Aoleu! Mi‐a sărit inima! a tresărit speriat fratele.
Ba nu plec!  Vreau să aflu ce vrăji i‐ai făcut Frumo‐
sului! a răspuns hotărât. Îl iubesc ca pe mine însumi,
așa că nu pot pleca fără să‐l ajut.

‐Ah! a strigat fata. Ai câștigat! Împotriva iubirii
adevărate nu ţine nicio vrajă... 

Spunând așa, s‐a ghemuit la pământ, încolăcindu‐

se cu braţele. Iar când s‐a ridicat de acolo, era însăși
vrăjitoarea. De spaimă, fratele s‐a dat înapoi câţiva
pași.

‐Cu vrăjitoarea v‐aţi pus, vrăjitoare aţi găsit! As‐
cultă! Ţi‐am pedepsit fratele pentru că și‐a bătut joc
de iubirea curată a Catincăi!  Ieși afară, Frumosule
fălos! a poruncit ea bătând cu piciorul în pământ.

Frumosul a ieșit din casa dărăpănată, privind în
jur cu uimire. Revenea ca dintr‐un vis.

‐Aoleu, oare ce caut aici? Cine e femeia asta?
‐Hai acasă! Vraja a încetat, a spus fratele.
‐Ba nu! a rostit apăsat vrăjitoarea. Puteţi pleca.

Dar vraja nu a încetat, ea nu va înceta niciodată.
Cine își va bate joc de o dragoste curată va fi pedepsit
să trăiască cu cel mai urât om. Acesta să nu‐i pri‐
mească iubirea și să nu o înţeleagă. Așa să fie cât lu‐
mea și pământul!
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„CEL CE-ȘI ARDE CORABIA”...
Virginia Dimofte‑Chiriac, Harfa de Țuţcani, excurs monografic,

Ed. Timpul, Iași, 2022
Virginia Dimofte‐Chiriac realizează o monografie

specială (dacă vreţi, înrudită cu monografiile reali‐
zate de către Muzeul Literaturii din Iași sau cu cele
care apar la Editurile Humanitas și Polirom, în care
personalităţi ale culturii noastre sunt prezentate
non‐conformist, dar… literaturizat), dedicată unui
poet și om de cultură, realizator de reviste de lite‐
ratură și arte, festivaluri literare, care a marcat isto‐
ria spirituală a Dunării de Jos (via Iași‐București).
Este vorba de Sterian Vicol, „Harfa de Ţuţcani”,
Ţuţcaniul fiind localitatea unde a crescut, unde a
îmblânzit balaurii când era băietan și codrii locului
îi cutreiera…

Autoarea, profesorul, istoricul și criticul literar
Virginia Dimofte‐Chiriac, scrie într‐un fel în
colaborare cartea, chiar cu poetul, apelând,
într‐un final, chiar și la albumul de fotografii
al familiei (rezultând o lucrare georgecăli‐
nesciană, măcar parţial, capitol pentru o
nouă istorie a literaturii române):

„Sterian Vicol vine în lirica actuală, pe că‐
rările de aur bătătorite de frumoșii nebuni
ai anilor șaizeci‐șaptezeci, o perioadă înno‐
bilată de spiritualitatea nonconformistă a
boemei literare, în frunte cu Nichita Stă‐
nescu, din a cărui stirpe intelectuală se trage
și poetul născut” la 9 mai 1943.

Așadar, poet „de actualitate”, dar și de pagini de
istorie literară, în această (și) biografie sui generis,
se destăinuie spectaculos (apropo și de viaţa ori re‐
perele medicale):

„Visul meu din copilărie a fost să fiu zburător, pi‐
lot. Drept pentru care am ales să merg în armată la
Medgidia, la aviaţie. Am zburat cu avionul, m‐am
lansat cu parașuta, dar din cauza supersensibilităţii
inimii mele, nu am putut să urmez drumul acesta.

Mă înfior când îmi aduc aminte că în perioada
aceea erau doi piloţi, fraţi gemeni, pe MIG‐uri zbu‐
rau, care se căsătoriseră cu două fete gemene, iar în
timp ce făceau antrenament pentru o demonstraţie
dedicată zilei de 23 august parcă, s‐au ciocnit în aer
și au murit. Nu știai care‐i unul și care‐i altul, a fost
ceva răscolitor și atunci mi‐am dat seama că nu‐s
pentru zbor.

Cu mîna pe inimă îţi spun că aș fi putut fi orice în
lumea asta, dar medic nu. Pentru că aici totul e spe‐
cial, nu ai voie să te joci pentru că este vorba de
viaţa cuiva.”

Zburător, în sens mitologic‐liric, Steran Vicol chiar
a fost, și opera sa o dovedește.

Cuprinsul este deosebit de ofertant și non‐con‐
formist, îmbinând partea istorică și analitic literară

cu texte literare propriu‐zise, unele fiind selecţii ale
criticului, unele traduceri (iarăși, în limba rusă, din
partea Virginiei Dimifte‐Chiriac), existând și un
poem inedit: I. Cronologie; II. Coordonate biografice;
III. Consideraţiuni critice (• Poetul vrăjit de jocul ie‐
lelor; • Lirismul reveriilor agreste; • Poetul reinven‐
tându‐și biografia); IV. Pagini alese din proza și me‐
morialistica Poetului; V. Reflecţii pe marginea unor
referinţe critice; VI. Confesiuni în interviuri (Dialo‐
guri propuse de: Daniela Gumann, Cornelia Vîju, Du‐
mitru Augustin Doman, Angela Baciu, Aurel Brumă,
Florina Zaharia); VII. Traduceri în limbi străine de:
• Virginia Chiriac ‐ limba rusă; • regretatul Constan‐
tin Frosin ‐ limba franceză; • Petru Iamandi ‐ limba

engleză; VIII. Corabia lui Sterian ‐ un poem
inedit; IX. Album foto de ieri și de azi (Foto
din copilărie, adolescenţă, familie, din acti‐
vitatea cultural‐artistică de‐a lungul timpu‐
lui, agape, prietenii, călătorii, etc.);  Premii
și distincţii.

Desigur, despre o viaţă de om, de scriitor
mai ales, de jurnalist și animator cultural,
director de reviste culturale, organizator de
festivaluri, om care „a prins” atâtea regimuri
politice (se naște în monarhie, dar și în plin
război mondial!), se pot scrie mai multe vo‐

lume, monografice sau nu, se poate scrie un roman
sau poate chiar două‐trei și probabil tot ar mai fi
loc de alte și alte scrieri. Volumul doamnei Virginia
Dimofte‐Chiriac este o bună, dacă nu chiar foarte
bună introducere la omul‐carte care este Sterian Vi‐
col, invocând, într‐un fel, chiar în poemul inedit, de‐
dicat lui Dumitru Radu‐Popescu, poate involuntar,
o arcă (ne gândim la Noe) care să salveze cât mai
mult din cuvintele‐clipe ale vieţii. Se invocă (în acel
poem, pp.180‐194) și totemul stejarului, important
în ansamblul operei (dar și în acest poem demn de
remarcat, promovat, o capodoperă fără doar și
poate), „Stejarul cel nalt, drept mândru catarg”, sursa
de inspiraţie fiind, mai mult ca sigur, un stejar din
fostul Pădureni devenit Ţuţcani: „În localitate mai
dăinuie încă singura mărturie a unor timpuri falnice,
un stejar de 500 de ani, marcat pe hărţile din Primul
și al Doilea Război Mondial, când a folosit ca punct
de reper pentru trupele care au trecut prin aceste
locuri. Într‐o tulburătoare „Confesiune” a poetului,
concepută în lumina unei mărturii de credinţă faţă
de actul creator, de‐o simplitate și de‐o seninătate
aproape divină, revine imaginea nepieritoare a bă‐
trânului stejar, într‐o simbolică reprezentare a le‐
găturii de consubstanţialitate între om și natură:
«Foaie albă unde scrisul meu/ e liber ca praful de
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ghindă/ sfărâmată, e doar o fâșie din/ pielea subţire
a stejarului/ despre care tocmai scriu,/ rugându‐l
să mă ierte!/ Dar un glas dintr‐un ecou/ mort,
mă‐ntreabă:/ Tu cine ești ?» (p.12)

Este un Stejar Nemuritor, un zeu al Spaţiului, din
care poate crea Corabia/ Arca, dar care poate fi și
Fiinţa la care Arca se poate întoarce, și cu toţi mem‐
brii familiei (de altfel, cartea începe cu un tabel cro‐
nologic în care primul an este 1880: „Se nasc în satul
Ţuţcani bunicii din partea tatălui: Ștefan și Sanda
Vicol (pe numele de fată Bușilă) care au împreună
șase copii: Dumitru, tatăl poetului, Teodor, învăţător,
Nicolae, preot și protopop, Victoria, învăţătoare,
Măndiţa și Mariţa, agricultoare. Tot în acest an se
nasc și bunicii materni: Nicolae și Sanda Racoviţă...”),
și ei evocaţi în pagini emoţionante sau pur și simplu
exacte, când este vorba de aspectul monografic.
Omul‐carte se preschimbă cu har și prin tensiuni
nebănuit în Omul‐Stejar‐Corabie, o treime a unui
spirit vitalist, atent la toate formele de existenţă și
evoluţie umană, în relaţie cu natura sau Destinul:
de la surpările caselor dintr‐o parte a satului ‐ parcă
suntem în Kenzaburo Oe, cu „Femeia nisipurilor”! ‐,
la iubiri năprasnice ca tornadele din Utah, nașteri,
nunţi, înmormântări; istoria literară (și nu numai)
trebuie să fie atentă:

„Numai în două decenii, o, doamne, aici la porţile
Orientului, unde Dunărea e veșnică, Prutul și Siretul
‐ două pumnale în trupul ei ‐ s‐au sinucis 11 poeţi.
Nici crengile, nici funiile de care singuri s‐au atârnat
nu mai sunt, numele lor intrând încet, încet în labi‐
rintul uitării. Rădăcină a propriului său cântec, pri‐
vighetoarea nu se vinde niciodată. Ea este mireasma
înaltei cetăţi pe care edilii o‐ngroapă pe rând. Unde?
în cutiile goale de conserve, în frigiderele abando‐
nate, sub tampoane de vată, oase și mai puţine, toate
răvășite de câinii vagabonzi, răvășite. O, dar sunetul,
rămâne sunetul învingător al pietrei peste ograda
orașului ne încăpătoare și, iată adie, glasul poeţilor
sinucigași prin harfele teilor și ei atârnând de un
singur semn. Am învăţat? N‐am învăţat nimic de la
ei.” (p.75‐ din paginile de jurnal selectate)

Rândurile de mai sus ne confirmă o altă faţetă a
scriitorului și omului: cultul prieteniei, dar și al grijii
pentru ceilalţi scriitori, confirmate de activităţile
sale diverse, în cadru instituţionalizat sau privat.
Care ori fi cei 11‐12 poeţi la o cină de taină, cine
sunt Ioanid sau Don Cezar, Dracsin (Romanescu pen‐
tru cunoscători, Ivănescu la fel, ș.a.m.d.)

Din interviurile reproduse, se poate înţelege și
filosofia de viaţă vizavi de literatură, de importanţa
acesteia în cadrul istoriei:

„Literatura rămâne dascălul nemuritor al unui
popor. N‐am să‐i uit niciodată pe cei care m‐au aju‐
tat, le port un respect fără margini, iar numele lor
vor rămâne în cărţile ce le‐am scris ca însemne ale
preţuirii mele.” (p.125)

Apropo de titlul ales pentru această cronică de
carte, este vorba despre un proiect literar al lui Ste‐
rian Vicol, amintit într‐un interviu realizat de Angela
Baciu (publicat în „Ex Ponto”: „Proiecte? O cărţulie
nu de versuri neapărat, intitulată Cel ce‑și arde co‑
rabia. Volumul va reuni în paginile sale file de jurnal,
reflecţii, viziuni, corespondenţe lirice, experienţe pe
suflet viu, trăiri etc. Peste ani și ani, fac pariu, chiar
dacă acest interviu va fi mai mult dinspre moarte
decât dinspre naștere, el, interviul va fi întrupat,
uite, în puiul acela de stejar (pe care‐l uda Bristena,
nepoţica mea), ce va scrie versuri cu ramurile sale,
cu puzderie de furnici până la vârf, către stele. Ver‐
suri pentru cei care nu vor mai fi pentru că sunt..”
(p.140), care ne sugerează într‐un fel că Harfa de
țuţcani este… Cel ce‑și arde harfa, un soi de tes‐
tament (care ne aduce aminte de cel arghezian), tes‐
tament‐provocare, precum cel al comandantului de
oști (care scrie poezie prin fapte) care debarcă și
pentru a‐și motiva luptătorii, chiar își incendiază
navele transportatoare: urmarea va fi, desigur, o
simfonie a păsărilor Phoenix care sunt întotdeauna
artiștii în general, artiștii cuvintelor în particular…

Influenţat de filosofia culturii a lui Blaga (ca și
de poezie, după cum arătam altădată; și nu numai
pentru că ziua de naștere ar fi aceeași și probabil
au crezut sau/și cred că veșnicia s‐a născut la sat,
Lancrăm sau Ţuţcani, sic!) poate răspunde lui Aurel
Brumă astfel:

„Poetul, poezia... Ce este poetul?... Cred că însuși
ţinutul unde a văzut lumina zilei își pune amprenta
pe cel care va fi poet, scriitor. Cel care va interpreta
fenomenele lumii, viaţa celor care vor fi cititorii unor
pagini semnate de un fiu al acelui loc. Și spun asta
fiindcă eu, dacă nu mă nășteam în ţinutul Ţuţcanilor,
dacă nu copilăream pe Râpa Zbancului cu ceilalţi de
o seamă și cu vitele, oiţele, nu aș fi putut să scriu ce
scriu. E un miracol pentru mine când mă întorc în
satul meu și văd fără să pipăi, și văd chiar dacă nu
văd rădăcinile acelea misterioase. La urma urmei
acolo am învăţat primele cuvinte despletite prin la‐
nurile de grâu, pentru că, pentru mine, lanurile de
grâu erau ca o mare. Satul meu nu avea ape dar avea
marea de grâu în care ne scăldam, ne rostogoleam
ca să creștem, să sărim în apa adolescenţei.”

Dacă ne amintim că volumul de debut al lui Ste‐
rian Vicol se intitula „Harfele grâului” și subliniem
asocierea sa a Holdei cu Marea, a holdelor cu valu‐
rile, înţelegem mai bine de ce există blânda obsesie
a Corabiei, și de ce, vrând nevrând, poetul (dintre
anumiţi poeţi) e ca un căpitan de corabie…

Revenind și la observaţiile Virginiei Dimofte ‐
Chiriac, aceasta observă:

„Poezia lui Sterian Vicol se hrănește din fantas‐
mele unui topos imaginar, cu rădăcini mitice și fa‐
buloase, adânc implantate în solul civilizaţiei ar‐
haice, înveșnicită în suflul nesecat al memoriei
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colectivităţii rurale. Coordonatele cadrului referen ‐
ţial sunt reorganizate în maniera conceptualizărilor
și decantărilor progresive, integrate unui act artistic
îndelung exersat, în direcţia reconvertirii cuvântului
comun, în grafemele simbolice ale inefabilului poe‐
tic.” (p.25)

Sau: „Jocul halucinant al ideilor, ielelor, tulbură
claritatea percepţiei și mobilizează resorturile unei
suprarealităţi, care se abandonează oniricului: „Am
visat că alergam într‐o seară/Prin ograda lui bădia
Napalion/zis Palișcă, acolo, alcoolul, fără margine,/
răsufla în cazanul cu ţuică”. („Ograda lui Napalion”)
În plăsmuirile fanteziei, atinse de aripa genialităţii
autorului, răzbat ecourile vibrante ale unui timp
pierdut în catacombele din Râpa Zbancului, toponim
cu sonorităţi aspre, reprezentativ pentru universul
prea puţin idilic al unei copilării ce‐și regăsește
esenţa în „picătura de sânge a ţăranului”, „pe faţa
apei”, „pe creanga pomului altoit” sau pe figura brăz‐
dată a ţăranului. Imaginile fragmentate în cioburi
de amintiri sunt restaurate de memoria adultului
nostalgic, generând o aglomerare năucitoare de im‐
presii, simboluri și senzaţii: „Între/ picioarele Mariei
și‐ale fetelor ei,/ flutură pânza vinului cel tînăr –
coamă de leu,/ de neatins ca și pânza copilului dor‐
mind –/ Eu mă joc în oglinda vinului cel tânăr/ și
lama cuţitului e roșie ca un trandafir/ strivit, lângă
mine e cineva fără umbră,/ umbra‐i chiar pânza vi‐
nului cel tînăr –// Ţâșnind puternic printre degetele
Mariei/ vinul cel tânăr pare un foc ce‐mi ademe ‐
nește/ trupul înnoptat, mirarea mea de‐a fi încă/
stăpân pe vinul cel tânăr cu pânza‐i pe ochi –// Și
totuși eu caut dincolo de pânza vinului/ cel tânăr,
caut zumzetul cenușii ce va fi/ ultimul din destră‐
marea focului, mai aproape/ de strigătul meu ca vi‐
nul fluturând la tine!” („Pânza vinului tânăr”)

Cultivându‐și geniul (da, geniul!) poate prea târ‐
ziu, neavând poate la început încrederea necesară,
fiind la umbra… marilor stejari, Sterian Vicol este…
polifemic (vede cu ochiul ocheanic! Precum altă dată
Caragiale, dar nu monstruos ori doar enorm!): „este
poetul trăirilor plenare, al debordantelor revărsări
de efluvii lirice, într‐un imagism senzaţional, halu‐
cinant și contrariant, intim consonant cu seismele
fiinţei sale, străbătute de teribile tentaţii, cu zbateri
și sfâșieri interioare, între atracţiile telurice ale tha‐
natosului și ascetice iluminări ale spiritului. Poezia
lui STERIAN VICOL este expresia vie a inaderenţei
sale la modele și la modelele timpului, virând sur‐
prinzător, pe căi singulare, într‐o zonă a complemen ‐
tarităţilor oximoronice, cu plonjări în realitatea ano‐
dină a locului comun sau în irealitatea evaziunilor
onirice.” (pp.30‐31)

Observaţiile Virginiei Dimofte‐Chiriac sunt de o
aleasă sensibilitate, cultura și pregătirea ușurându‐
i oarecum demersul (de a refuza, oarecum, împăr ‐
ţirea lui Marcel Proust dintre „eul superficial”, al bio‐

grafiei personale, și „eul profund”, care creează
opera):

„Adesea, parcurgând volumele de poezie semnate
de prestigiosul scriitor și om de cultură gălăţean,
STERIAN VICOL, am căzut pradă ispitei de a trece
dincolo de graniţa de fum a ficţiunii literare, pentru
a descoperi realitatea palpabilă a omului concret,
cu plămada sa de carne și sânge, din care se cerne
magma de pulbere stelară a duhului său poetic. Bio‐
grafismul autorului, disipat aleatoriu în poemele
sale inspirate din paradisul campestru al copilăriei,
luminează din unghiuri diferite profilul complex al
unei individualităţi eteroclite, marcate de oscilaţiile
contrastante ale naturii sale artistice, disjunsă între
aspiraţia zborului celest și tentaţia dezlănţuirilor
valpurgice ale deliciilor carnale.” (p.34)

Criticul observă diferenţele și asemănările dintre
Sterian, Terian, Terică și… Sterian Dumitru Vicol,
personaje, naratori, dar și Însuși Măria Sa Scriitorul
(și Cititorul), observându‐se și noua… veche dezor‐
dine amoroasă (tradiţională, dacă vreţi; complemen‐
tară simplei, dar și delicatei și complicatei în același
timp, scuzat să fie oximoronul!, iubiri dintre om și
divinitate; cu voia dumneavoastră dăm un citat mai
lung):

„Personajele emblematice evocate în operă
poartă pe chip pecetea străluminării arhetipale, care
le proiectează alura aristocratică în legendă. Oamenii
aceștia, descendenţi ai numeroaselor generaţii, călite
în încrâncenările istoriei, traversează capcanele ma‐
nipulatorii ale noii orânduiri, parcurgând etapele
unui proces de adâncire în spiritualitate, iar preotul
și învăţătorul satului sunt, mai mult ca oricând, re‐
pere imuabile ale verticalităţii morale, căci biserica
și școala continuă să rămână singurele instituţii care
și‐au păstrat nealterată credibilitatea în rândul
populaţiei rurale, în ciuda tuturor schimbărilor in‐
tervenite de‐a lungul timpului. Într‐o scenă memo‐
rabilă, petrecută „În pridvorul casei părintelui Pa‐
laga”, cei doi cărturari, corifei ai luminării maselor,
sunt antrenaţi într‐o dezbatere, pe marginea dog‐
melor creștine, care demonstrează, în esenţă, pro‐
fundă cunoaștere și preocupare de natură teosofică
din partea autorului: „Biserica ne învaţă, după cum
oricine știe, că există un singur Dumnezeu, adică o
singură Fiinţă dumnezeiască, cuprinzând într‐un tot
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei Feţe ale Dumne‐
zeirii alcătuiesc Preasfânta Treime”. În finalul roma‐
nului, năruirea bisericii, trăsnită de fulgerele mâniei
cerești, este semnul apocaliptic al instaurării anar‐
hiei și „al risipirii totale” a omenirii, în bezna scep‐
ticismului agnostic al noii stăpâniri.

Departe de a fi idilic, tabloul așezării umane din
Râpa Zbancului este prezentat în lumina unei viziuni
narative obiective, care exclude artificiul stilistic:
„La marginea zimţuită a satului, în partea de răsărit,
peste fostele drumuri de căruţe, au curs puhoaiele
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de ape, adâncindu‐le, încât acum sunt râpi în toată
regula, semănând cu degetele răsfirate ale unui uriaș
cu mâini nevăzute. Nisipul, pe care moș Mitrea, tatăl
lui Terică, îl suduia în fiecare vară‐toamnă, năvălea
în ogradă”, iar „după ploile care ţineau câteodată o
săptămână‐două, satul fiind ca o covată, valuri‐va‐
luri, pământul se rupea și aluneca la vale, ducând
cu ele și casele oamenilor”. Geografia nestatornică a
locului prefigurează în ansamblu, schimbările ca‐
tastrofale din viaţa comunităţii rurale.

În mediul acesta ostil, timpul pare a se goli de
sens, derulându‐se haotic, cu distorsionări și ambi‐
guizări ale ritmurilor biologice, cu influenţe nefaste
asupra parcursului firesc al dezvoltării individua ‐
lităţilor umane. Atmosfera de confuzie generală, de‐
teriorarea principiilor de viaţă și a relaţiilor dintre
membrii colectivităţii umane contribuie, în mare
măsură, la maturizarea forţată a lui Terică, alter
egoul autorului, care este silit să parcurgă un traseu
iniţiatic de‐o duritate extremă. La unsprezece ani,

el are primele experienţe erotice mijlocite de mătușa
paternă, asistă la amantlâcurile tatălui, este martorul
unui viol în grup etc. Imagini de‐o violenţă maximă,
proiectate din perspectiva unui naturalism atroce,
dezvăluie latura întunecată a acestei lumi, ce pare
să‐și piardă echilibrul în momentele ei de cumpănă.”

Bref, o carte mai mult decât necesară pentru toţi
cei interesaţi de opera și de biografia unui important
scriitor român, marcant nu numai pentru colţul de
Românie care l‐a consacrat. Exegeza doamnei Vir‐
ginia Dimofte‐Chiriac merită toată atenţia, este pia‐
tra de temelie a oricărui demers serios ulterior, care
ar putea începe… de la Emil Maur, „subiectul” lui
Sterian Vicol la examenul său de licenţă. Și s‐ar putea
încheia cu influenţa sa asupra generaţiilor ulterioare,
de la Florina Zaharia și A.G. Secară, pe care maestrul
declară că i‐a descoperit, până la Bristena Georgiana
Mantu, dincolo de încărcătura psihosintetică și new
new age a volumului său de debut.

Hadrian Sec. Ara

Pentru că totul începe cu Dumnezeu,

Preasfinţiile Voastre,
Eminenţa Voastră dle prof dr, Vasile Burlui,
Dle primar prin reprezentare,
Alteţele Voastre ale literelor și frumosului,
Minunaţi prieteni ai poetului GRIGORE HAGIU,
Suntem adunaţi astăzi la FESTIVALUL NAŢIONAL

al POETULUI GRIGORE HAGIU, din dorinţa de a‐i
asculta versul.

Trăim printre versuri când mama ne mângâia în
leagăn,

Trăim printre versuri învăţând ce înseamnă
mamă, ţară, muncă, imnul,

Trăim printre versuri când nepoţii ne spun că e
timpul să ne odihnim,

Trăim printre versuri când spunem ultima dată
AMIN !

Viaţa nu ar avea lumină, culoare, iubire, univers
– fără vers !

Am putea fi fiecare o literă în oceanul de vers și
împreună am putea revărsa magma prieteniei în
matriţa unei preafrumoase poezii ! Poezia noastră,
a celor ce ne cinstim poeţii, scriitorii, așa cum ne‐au
învăţat părinţii, învăţătorii și cei ce‐l iubesc pe DUM‐
NEZEU !

Vă îndemn să căutaţi să petreceţi mereu o zi la
Târgu Bujor, unde poeziile sunt pașii sufletelor noas‐
tre !

23.09.2022,Târgu Bujor

Preot‑Poet
Marcel MIRON

Cuvânt senin 
la Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu” de la Târgu Bujor

• La Școala „Grigore Hagiu”
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TINERI POEțI
Laureaţi ai Festivalului Naţional de Poezie 

„Grigore Hagiu”, Tg. Bujor, 2022
Ionuţ Alupoae

Văz(duh) de arămi

Lacrimi de greier, 
necuvintele toamnei în vămi
Prin psalmi de cicoare,
mai poartă inelul iubirii ṣi dă‐mi

O cruce pe trupul de smirnă
ṣi‐apoi ‐ Văzduh de arămi

Tu mâna beteagă să‐mi porţi
târziu, asternând  peste răni

Tăiṣ de condei ispăṣind
contururi de frunze,
drapele de nori clepsidrând

ecouri lehuze.

Căţuiele zării, 
tâlharele umbre bătând
piroane copacilor criṣti

rugini nechezând.

Spre pruncul cărunt…
Spre pruncul cărunt…!

împletind  sânul spin
sub giulgiul‐ 

Vameṣ  de sânge ṣi vin,
pe marea de frunze,

în  arca de muguri
Iubito…

Amin

Din gând în gând…

Spre nopţi în care m‐ai durut
Vin dimineţi cu sânii nuzi
Purtând zefir de nesărut
Pe sub aguzi.

Căci întunerici te‐au ascuns
Doar inima bătând tăceri
Îţi poartă chipul nepătruns
De nicăieri.

Ṣi‐n vaiere târzii de vânt,
Pe gura ta de cer flӑmând
În muguri frunzele se‐ascund
Din gând în gând.

Și strigă‐n mine, nu le‐aud
Timpanele mi s‐au răsfrânt
Reverberând din flori de‐agud
Un sunet sfânt.

Pe sub aguzi, de nicăieri
Un sunet sfânt în ochii muţi
Iubirea mea…, din gând în gând
Tu mӑ asculṭi…? 

Ecou tomnatic

Un fâlfâit de aripe deșarte
Și‐un cântec răstignit de‐un trist ecou
Întind simeza zărilor departe
Pe care suie‐al toamnei gri tablou.

Biet murmur lăcrimând dintr‐o vioară,
Un strigăt scris de‐un zbor în visul meu
Sărut încărunţit în nopţi de vară   
Pe gura stinsă‐a sufletului tău.

Și‐un dans împovărat de ritmuri goale
Doar pași înmărmuriţi de un tangou,
Trădaţi de zarea libertăţii sale 
De a se întomna într‐un tablou.

Căci port pecetea buzelor învinse
Bemol încondeiat în glasul tău,
Novisimă iubire‐a verii ninse
Rostind pustiul sufletului meu. 

Aceeași toamnă și același cântec 
Vuiesc tăceri peste cuvântul greu,
Înmormântând un străinez răsunet
A cărui oglindire am fost eu.

Și‐acum, când strigi iubirea mea departe
Beau vin din taina stinsului ecou,
Captiv în infinita libertate
De a mă sinucide‐n glasul tău…
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Familia în cultura tradiţională a rromilor este co‐
munitatea, prin sistemul de relaţii de înrudire cul‑
turală („phralipe”), drept pentru care o putem numi
familie comunitară. 

Căsătoria tradiţională la rromi se face prin con‐
sensul celor două familii „hanamik” (cuscre), fără ne‐
cesitatea unei oficializări externe. Numai prin căsă‐
torie „o ceavo” (băiatul) și „i ceai” (fata) intră în
rândul membrilor neamului devenind „rrom” (om
de‐al nostru, soţ, rrom) și „rromni” (femeie de‐a noas‐
tră, soţie, rromni). Căsătoria este o alianţă pentru
întreaga viaţă între cele două familii, relaţia de în‐
cuscrire fiind la fel de puternică precum aceea de
sânge, membrii celor două familii având obligaţia să
se sprijine reciproc în orice situaţie, să nu‐și refuze
nimic unii altora și să‐și acorde încredere deplină.

Așa‐numitul „preţ al miresei”, suma de bani plă‐
tită familiei fetei de către familia mirelui, simboli‐
zează, de fapt, cea mai importantă valoare a căsăto‐
riei rrome: virginitatea fetei. Banii sunt folosiţi
pentru inzestrarea noului cuplu. Garanţie a solidităţii
și durabilităţii căsniciei, a coeziunii încuscririi și
unui tratament bun al fetei în noua familie, „preţul
miresei” reprezintă recunoașterea valorii fetei și a
aportului ei material și spiritual în familie, după că‐
sătorie, protecţia viitoarei mirese în neamul soţului,
dar si garantul respectului reciproc („pakiv”), re‐
compensă de la părinţii băiatului pentru părinţii fe‐
tei, fără funcţie de schimb, ci de reprezentare, tra‐
diţional fiind în aur, nu in bani. 

Greșeala de a traduce în limba Celuilalt un con‐
cept profund ancorat în mentalul cultural propriu,
care nu poate accepta o traducere denotativă, ci nu‐
mai una conotativ‐etnoculturală o fac, deseori, chiar
rromii tradiţionali. Dacă un căldărar spune: „așa e
la noi, se vând fetele la căsătorie”, el traduce greșit
în limba română un concept rrom care nici pe de
parte nu înseamnă „a vinde”, el încearcă, de fapt, să
simplifice faptul ca pentru înţelegerea gagiilor, dar,
fără să vrea, le cântă în strună celor care înţeleg gre‐
șit situaţia și aduce argumente denigratorilor ne‐
amului rrom. Rromii nu folosesc termenul „bikinel”
(a vinde) când este vorba de căsătoria fetelor, ci „po‑
kinel” (a plăti), termen al cărui sens nu este numai
cel denotativ comercial, ci și conotativ, însemnând
„a preţui” virginitatea miresei, „a valoriza”, „a pune
preţ, valoare”, „a compensa”, a schimba simbolul pu‐
rităţii cu simbolul aurului, ambele valori de repre‐
zentare, onoare și prestigiu social în comunitatea

tradiţională de rromi. În acest
sens, sintagma mai apropiată de
adevărul culturii rromani este „preţuirea purităţii
miresei”, nicidecum „vânzarea fetei la căsătorie”.

Familia băiatului le oferă mirilor locuinţa, iar fa‐
milia miresei, mai exact mama și bunica fetei, pentru
a împărtăși responsabilitatea căsătoriei, trebuie să
contribuie financiar și simbolic la căsătorie cu zes‑
trea oferită miresei înaintea nunţii și care constă în
bijuterii de aur, obiecte de îmbrăcăminte (se reco‐
manda sa se ofere viitoarei neveste fuste pentru 10
ani), mobilă și obiecte de uz casnic necesare în gos‐
podărie.

Căsătoria la o vârstă destul de mică (fetele de la
12‐13 ani, băieţii de la 14‐15 ani), în cultura tradiţio‐
nală a rromilor (5 – 10% dintre rromi mai conservă
această cutumă), nu este altceva decât consacrarea
prin recunoaștere comunitară și bine cu vântare pa‐
rentală a unor posibile tendinţe firești pentru vârsta
respectivă. De altfel, când fata este luată din casa
părinţilor ei la o vârstă fragedă și dusă în casa viito‐
rului ei soţ, între cei doi soţi nu au loc multă vreme
relaţii maritale: din punct de vedere relaţional, fata
devine fiica soacrei ei ‐ „doarme la spatele soacrei”
‐ și sora soţului ei, ea este protejată și formată de
soacră, abia mult mai târziu, uneori chiar după câţiva
ani, preluându‐și rolul de nevastă. Este, de fapt, o
formă avansată de logodnă: fata devine „terni bori”
(noră tânără). 

În vreme ce, în culturile tradiţionale, accentul
cade pe binele comunitar, pentru care interesul in‐
dividual îngust poate fi cu ușurinţă abandonat, în
culturile moderne este accentuat aparentul bine in‐
dividual, în funcţie de care se regândește starea co‐
munităţii, deseori sacrificată în scopul realizării celui
dintâi. Astfel se explică libertatea individului în ra‐
port cu sistemul de constrângeri și recomandări ale
societăţii și acceptarea, relativ ușoară, fără complexe,
a întemeierii unei familii, fie ea și la modul potenţial,
doar prin relaţii sexuale, fără consacrare și recu‐
noaștere comunitară. 

Culturile moderne își asumă riscul dezechilibru‐
lui în comunitate, pentru că o asemenea schimbare
de statut, rămasă necunoscută familiei, reprezintă
mai mult decât pericolul unor alianţe nedorite, pier‐
derea coeziunii sociale și a coerenţei legice a exis‐
tenţei umane, ci poate însemna chiar și trăirea unor
traume, fizice și psihice, de către individul abandonat
factorului fortuit al iluzoriei sale libertăţi. Culturile

ESEU

de Dr. Delia Grigore

FUNDAMENTE ALE CĂSĂTORIEI 
ÎN CULTURA TRADIȚIONALĂ RROMANI 
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tradiţionale refuză acest risc prin implicarea ritua‐
lică permanentă în viaţa individului.

Căsătoriile timpurii au totodată rolul de a asigura
acomodarea psihologică, atât a membrilor cuplului
marital, cât și a membrilor celor două familii.

O altă cauză a căsătoriilor timpurii la rromi este
de natură istorică: în vremea Sclaviei rromilor (1385
– 1856), stăpânii de sclavi obișnuiau să‐și folosească
sclavele ca femei de iatac, aflate inclusiv la dispoziţia
oaspeţilor; în acest sens, erau preferate fetele vir‐
gine, așadar, pentru a le feri de un asemenea statut,
familiile rrome preferau să le mărite foarte repede.

Uneori, cele două familii care se vor încuscri, cei
doi „hanamika” (cuscri) se hotărăsc să se înrudească
prin copiii lor încă dinainte de nașterea acestora.
Acest angajament / legământ ritualic poartă numele
de „juruirea copiilor” (rr. „solahadimos e ceavenqo”;
„ame semas dine and‑o solah” = am fost juruiţi) și
este urmat de reuniuni succesive ale celor două fa‐
milii, în special la aniversările fiului și fiicei, pentru
ca cei promiși să se poată cunoaște, împrieteni și
acomoda, cu mult timp înainte de data căsătoriei.
Copiii devin astfel mai întâi fraţi de suflet, dragostea
maritală dezvoltându‐se în mod firesc, pe parcursul
anilor, ca un sentiment solid și profund, indus de
relaţiile strânse dintre părinţi și fundamentat pe
acomodarea reciprocă. Acest sentiment se află la te‐
melia durabilităţii căsătoriei rrome, pentru că de‐
pășește limitele pasiunii deseori trecătoare ce ar fi
stat la baza unei căsătorii moderne finalizate de
multe ori prin divorţ.

Există și alte forme de căsătorie în cultura tradi‐
ţională rromani. O nașimos sau căsătoria prin fugă
este considerată o formă maritală deviantă, dar ac‐
ceptată prin ritualuri reparatorii, din dorinţa culturii
tradiţionale de a include și repara orice deviere, în
loc de a‐i exclude pe aceia care au produs respectiva
deviere, așadar o dorinţă de păstrare a echilibrului
intracomunitar. 

Având în vedere complexitatea universului spi‐
ritual al comunităţilor de rromi, ne aflăm în faţa
unui model cultural bine închegat, în cadrul căruia
individul este parte a întregului reprezentat de co‐
munitate și se află în relaţie directă și indivizibilă
cu spaţiul transcendent.

Ceea ce contează este echilibrul intracomunitar,
atât relaţiile de rudenie, cât și cutumele de familie
servind permanent acestui scop suprem, dincole de
diferenţele inter‐personale și inter‐subgrup. Indivi‐
dul are un rol bine definit în familia și în comunitatea
căreia îi aparţine și, respectându‐și acest rol definit
de normele și structurile nescrise ale comunităţii
sale, el se simte totdeauna în afara oricarui pericol
de înstrăinare și de pierdere a identităţii autocon‐
stitutive.

Comunitatea tradiţională își dorește și, prin mijloace

specifice, și reușește să protejeze individul de traumele
conflictului de rol atât de pregnante în culturile mo‐
derne: omul este astfel o rotiţă într‐un ceasornic reglat
cu măiestrie să arate întotdeauna ora exactă.

În paradigma de interpretare modernă, puritatea
fetei la căsătorie este și o formă de protejare a să‐
nătăţii ei, pentru că relaţiile întâmplătoare, schim‐
bătoare și necontrolate de familie, așa cum sunt în
societatea netradiţională, conduc, de cele mai multe
ori, atât la boli cu transmitere sexuală, între care
chiar unele fatale, cât și la traume psihice dificil de
depășit. 

Ceea ce este cu adevărat important în cadrul con‐
cepţiei tradiţionale rrome despre structurile ritua‐
listice maritale nu se referă la vârsta căsătoriei, care
diferă mult de la comunitate la comunitate și de la
subgrup la subgrup, ci se fundamentează pe necesi‐
tatea purităţii miresei. Vârsta căsătoriei se poate
schimba, dar important este ca mireasa să fie pură.

Elita rromă ar trebui să ia în considerare acest
punct de vedere care cultivă, în continuare, norma
virginităţii fetei la căsătorie, în măsura în care își
propune să intervină în structurile cutumiare ale
culturii rrome tradiţionale, cu intenţia de a aduce
modificări semnificative și de durată, de pildă refe‐
ritoare la creșterea vârstei căsătoriei în vederea fa‐
cilitării accesului tinerilor rromi la educaţia școlară.
Pentru a‐și duce la bun sfârșit demersul, ţinând cont
de faptul că avem de‐a face cu nevoia unei mutaţii
culturale, există câteva condiţii obligatorii pe care
elita ar trebui să le respecte, în intervenţia sa în co‐
munitatea tradiţională: 

• Orice schimbare culturală reală și profundă se
face numai cu acordul, convingerea și consensul
membrilor grupului în cadrul căruia se dorește
schimbarea, altfel, prin măsuri coercitive sau puni‐
tive, schimbarea va fi resimţită ca și constrângere
din exterior, va fi superficială și, în orice moment,
reversibilă;

• Orice schimbare culturală reală și profundă se
face din interior, organic, în armonie cu spiritul res‐
pectivei culturi, nu împotriva acestuia, altfel, prin
măsuri pornite din exterior, la comanda unor factori
străini grupului, schimbarea va fi una de scurtă du‐
rată și de faţadă;

• Orice schimbare culturală reală și profundă se
face abia după cunoașterea și înţelegerea, în adân‐
cime, a fenomenului care ar urma să sufere mutaţii,
altfel nu se va ști ce, până unde și cum trebuie între‐
prinsă schimbarea.

Dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite și elita
lucrează cu sinceritate și cu credinţă în valorile cul‐
turii pe care o reprezintă, sunt șanse considerabile
de a produce o schimbare reală și profundă, dar care
să nu submineze fundamentele identităţii culturale
rromani. 
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INVITAțII REVISTEI

Catinca Goga
(Bârlad)

Uneori, mai simţitori

Uneori,  mai simţitori decât toţi 
sunt nebunii...

Nu te uita, 
sunt doar niște recipiente goale, 
niște reprezentări perfecte 
a ceea ce cândva numeam oameni;
și, mai ales, nu, 
nu le atinge! 

S‐ar putea să ciobești 
niște corpuri 
a ceea ce frumos și bun 
ar fi putut să fie, 
dar să fie nu a mai fost.

* * *

îmi făcusem din zare potir 
și‐n fiece zi fir cu fir îl
umpleam cu rouă străvezie 

aduni apă cu sita râdeau 
de mine trecătorii 
dar eu mă făceam că nimic nu aud
închideam ochii 
și‐mi lăsam visul să cânte 
asemenea unui pescăruș 
întinzând aripi spre drumuri 
nebătute în sus 

făr’ de oprire culegeam lichide scântei 
nopţile mi se terminau 
tot precum începeau 
până când într‐o dimineaţă 
am deschis ochii 
și‐am văzut cum albastră 
la fereastră‐mi înflorise o mare... 

stau răstignită pe plaja sticloasă la soare 
iar gându‐mi se duce departe ușor 
la ce bun o mare‐așa mare și‐albastră 
dacă n‐ai cel puţin un vapor

eu

două expresii diferite 

același chip 

aceeași fiinţă

sunt atât de geamănă cu mine 

încât dacă jumătatea mea tristă 

s‐ar vedea în cioburi de‐oglindă 

s‐ar contopi cu ea însăși 

atât de fericită ar crede că este 

când plânge

ca și când 

ei trag de cele două capete 

un soare și‐o lună 

un răsărit și‐un apus 

temându‐se nu că aţa s‐ar rupe 

ci ca și când fundul oceanului ar fi spart 

iar lumea ar curge dintr‐o parte în alta 

ca și când întunericul s‐ar disipa în raze 

gheaţa ar plânge de atâta lumină    

hăul ar absorbi nisipul și marea 

ca și când jumătatea cea vie ar călca 

pentru prima oară pe jumătatea ei trecătoare 

iar între cer și pământ nu ar mai fi 

decât o dusă și‐o venită 
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Recent premiata la Festivalul internaţional de
poezie și proză „Pana de aur”, de la Balcic, Bulgaria,
24 septembrie 2022, cu Premiul special al „Revistei
Grai românesc”, Mioara Baciu a fost distinsă cu acest
premiu și pentru volumul „Pe potecile gândului”, re‐
cent reeditat cu o nouă… jumătate de carte, în limba
italiană. Raportarea la cultura soră nu se putea face,
desigur, și fără o aluzie la simbolica Gioconda, o tră‐
sătură specifică volumului fiind și inserţia pamfle‐
tară (dar nu în exces!): „Necontenit zâmbește trist
Gioconda/ De nicăieri te devorează anaconda// Plă‐
tim prea des greșelile comise/ De ai pămânului mai
mari stăpâni/ Se sparg în cioburi visele promise/
Ni‐i veșnic tristă soarta de români// Copii noștri
nu‐și găsesc un rost/ În patria în care coatele și‐au
ros/ Și care nu le ste astăzi, adăpost/ Plângându‐și
neputinâa, dureors…// luptaţi s‐ajungeţi iute la pu‐
tere/ Să adunaţi în lăzi noiane de avere/ Uitaţi prea
lesne a poporului durere/ Vă lăudaţi cu lucruri care‐
s efemere// Cârmuitori se trec sau se vor naște/
Contează însă ce rămâne‐n urma lor/ Și dacă Rmânia
noastră va renaște/ Purtând în suflet mândru trico‐
lor!” (pp.43‐44) Poemul, finalizat la „28.05.2019,
ora 1:15”, se intitulează  „Ni‐i tristă soarta, dragi ro‐
mâni”, fiind un manifest practic anti‐calofil, dar de‐
bordând de emoţie, poeta considerând, probabil,
aici, că metafora în exces ar dăuna mesajului, si‐
tuându‐se într‐o direcţie de creaţie care poate să
înceapă de la declaraţia lui Tudor Vladimirescu,
poate cea mai lirică proclamaţie politică a începu‐
tului de secol XIX românesc, când Renașterea valahă
începe să răsune pe mai multe planuri spirituale!

Istoria este, de altfel, principală sursă de
inspiraţie, ‐ începându‐se cu Burebista! ‐, pe lângă
trările individualiste, firești oricărui poet, când
definiţia Liricului este cea care este! Atentă la con‐
temporani, nu poate să‐i uite pe „românii din dias‐
pora”, dedicaţia adresată Cameliei Gologan fiind de‐
osebit de emoţionantă, la Dunărea de Jos poemele
Mioarei Baciu înrudindu‐se firesc cu poeme semnate
de Vlad Vasiliu, Pr. Ionel Rusu ș.a.

Orice familie care are membri plecaţi „afară”, pre‐
cum este și a subsemnatului, se va emoţiona când
se vor citi versuri precum acestea, din poemul „Îmi
este dor de un Crăciun cu tine, mamă”: „Din cei trei
prunci pe care i‐ai născut/ Îţi calcă pragul casei, azi,
doar doi/ Căci, unul, pașii‐n ţări străine și‐a pierdut/
Trăindu‐și, tainic, dorul pentru noi.// Pe tâmplele‐
ţi, ninsori s‐au așternut/ Ocean de lacrimi, chipul

ţi‐a brăzdat/ Dar, astăzi, e Crăciun
și ţi‐ai umplut/ Fereastra inimii,
la care‐am colindat.// Mai știi, că‐ţi eram prim co‐
lindător/ Când derdeluș deasupra gardului făceam/
Iar gându‐ţi bun, de‐a pururi călător/ Ne mângâia
al sufletului ram?// Mai știi, gutuiile zâmbind la
geam/ Pe care le păstrai, cu drag, pentru Ajun/ Și
ne erau al casei sfânt balsam/ Și globuleţe‐n pomul
de Craciun?// Îmi este dor de un Crăciun cu tine//
Îmi este dor de tot ce am avut/ Chiar dacă desfătările
erau puţine/ Ne bucuram că Pruncu‐n iesle s‐a năs‐
cut.// Îmi este dor, mereu, de un Crăciun cu tine,
Mamă!” (20.12.2019, ora 9:43), pp.120‐121.

Altă sursă importantă de inspiraţie este spiritua‐
litatea creștină, care este cât se poate de clară în
poeme precum „Jertfa, suprema iubire”, „Săptămâna
patimilor”, deosebit de subtil în „Râu de alb”, „Con‐
fesiune”, „Alături de îngeri”, „Curcubeu, legământ al
iubirii divine” (inspirat și de vizita papei Francisc
în România), „Ce‐a zămislit Dumnezeu, zămislit ră‐
mâne…” (poem‐eseu, cum mai sunt câteva în volum),
„Regina Cerului, Maria” ș.a., deloc întâmplător volu‐
mul închizându‐se printr‐o frumoasă rugăciune de
mulţumire care sună în final ca un cunoscut cântec
al lui Nicu Alifantis, de fapt parafrazare a unui model
greu de ocolit în lrica modernă românească, Nichita
Stănescu:

„Ceru‐și ninge clipele / pe altarul inimii/ și le
transformă în luceferi de gând.../ O nouă filă în car‐
tea destinului/ își flutură nemurirea/ în cântecul
sufletului .../ E lumină iar/ în primăvara viselor,/ în
murmurul gândului.../ E lumina unui nou început/
mai frumos/ cu fiecare filă/ a întâmplării că sunt/ a
bucuriei că‐mi exiști…” (p.124)

Natura nu este nici ea uitată, din Bistriţa până la
Sulina, din Moldova în întreaga lume unde bate
inimă de român, cu „parfum de crizantemă” (ce ne
aduce aminte și de Ţara Soarelui Răsare!), natura
umană fiind surprinsă de la general până la parti‐
cular, cu momentele unice de bucurie, „cântece ale
clipei”, de mulţumire, dar și dătătoare de sens, cum
este cazul poemului dedicat „miracolului numit Flo‐
rentina” („Ești curcubeu în frunzele de toamnă/
Fetiţa mea, ești înger pe pământ/ Ești raza mea de
gând, ești mare calmă,/ Buchet de fericire în cu‐
vânt…”, p.96)... Eminescian‐românește, pădurea, co‐
drul sunt în centrul atenţiei, chiar dacă i se dă și fa‐
cebook‐ului ceea ce este al lui: noua socializare! Ca
fapt inedit, ceea ce ne aduce aminte și de o carte de‐

GÎNDESC, CRED, DECI SCRIU… POEZIE! 
(SUB UMBRA ZÂMBETULUI TRIST AL GIOCONDEI)

Mioara Baciu, Pe potecile gândului/ 
Sui sentieri del pensiero, Ed. PIM, Iași, 2021



81

PORTO - FRANCO

dicată lui Fuego de sufletista scriitoare de la Man‐
galia, Alina Dora Romanescu, Simona Halep are ver‐
surile ei! Poemul dedicat ei, „Plămadă divină”, este
antologic din multe puncte de vedere:

„Plămadă divină, modestă și blândă/ Luceferi îţi
ţes angelice lumini în priviri/ Pe chipul frumos, soa‐
rele‐n voie îţi umblă/ În rama iubirii de neam așterni
împliniri!// Prin izbânda ta, se știe, astăzi, în lume/
Că românii sunt oameni harnici și demni/ Ce‐asudă
perpetuu, pentru‐al ţării renume;/ Simona, cât de
mult pentru noi, tu însemni! ‐ 13.07.2019, ORA
18,45”...

Un alt poem‐eseu este un adevărat omagiu adus
cărţilor, numite „culori ale sufletului”:

„Cărţile sunt aripi de gând îmbrăcate în cuvânt,
care ating buza pământului, ca, mai apoi, să‐
mbrăţișeze geana norilor, să cearnă clipa peste
așteptări și împliniri...

Cărţile intonează muzica pământului în culorile
sufletului, sărutând nemurirea secundei ....

Cărţile sunt foșnetul inimii, gânguritul frunzei,
parfumul dimineţilor, cu tine, duminici ale sufletelor
care știu să simtă, care adoră să sădească altruismul
iubirii în pântecul  copacilor fără pădure ...

Cărţile sunt aripi de soare, pe meandrele timpu‐
lui…” (p.111‐112)

Dar „Gândul la Poezie”, la ce trebuie să devină în
continuu Poezia, este, așa cum arată și titlul cărţii,
principalul punct de greutate al cărţii, de la „Sulina,
eternă poveste” (colţ de „Românie pitorească”!), „Mi‐
am proptit gândul/ pe braţul tandru/ al ancestralu‐
lui fluviu…”, p.57, la orice „Împlinire” (poem de la
p.105): „Fericirea unei clipe/ agăţată‐n fereastra ini‐
mii cerne fluturi de gând/ în necuvinte/ pe care le
îmbracă/ în mantia bucuriei/ ce‐și așterne pleoapa/
în splendoarea răsăritului/ în binecuvântarea di‐
vină/ a mamei împlinite/ prin roadele pântecului!”,
imn adus oricărei mame, prietenia sfântă nefiind
nici ea uitată: „Să nu lași amintirile să piară/ Cât ele

sunt al inimii balsam/ Așterne‐le, pe gând, și mai
trăiește iară/ Tot ce‐am trăit, când pașii vieţii îi val‐
sam.// Trăiește azi, prieten drag, nu mâine/ Ce n‐ai
putut trăi, cândva, la timp/ Și nu uita, că, viaţa‐i o
minune/ Cât timp străluce‐al Providenţei nimb!”
(p.109)

Desigur, chiar dacă este la ora primilor pași, lite‐
rar vorbind, Mioara Baciu „păstorește” elegant nos‐
talgii de toamnă: „Ce dor mi‐a fost de chipul tău, mi‐
reasă toamnă,/ Pe care, perle ruginii, fără odihnă, ai
tot brodat/ Grăbită, să săruţi cu poala ta, frumoasă
doamnă/ Fruntea pământului din care toţi ne‐am
întrupat.” (p.87)

Nunta literară pe care ne‐o propune Mioara Baciu
este una care te poate marca (și) filosofic: de la bob
de neghină la unicitatea universului, tunetul de timp
este la îndemâna autoarei, tainele pot desena „poteci
printre inimi”, Frumuseţea stării de desculţ, care a
făcut carieră nu numai la noi, prin Zaharia Stancu,
dar și la Neil Simon (a murit cam când Mioara Baciu
își scria aceste texte), în America, prin piesa „Desculţ
în parc”, este valorificată promiţător:

„Alergăm desculţi pe uliţele vieţii/ în povestea
timpului crud,/ traversat prin tăcerea dimineţile din
noi./ Arcul său se înfige în regatul minţii/ uns cu
ţăndări de cuvinte/ șiroind prin munţii
cunoașterii.../ Deschide orizonturi de‐așteptări/
pierdute în neguri de anotimp,/ în nespuse trăiri,/
adunate în franjuri de gând,/ descălţaţi în slove, în
vers, în cuvânt…” (p.23)

Candoare, puritate, rătăcire, suflet, daruri ale unei
anti‐Pandore care poate avea inima fluture, zâmbe‐
tul petală de bujor, inima izvor! Este începutul ori‐
cărei păsări Phoenix, care așa cum observa și una
dintre prefaţatoare, Grafita Jianu, poate învăţa zborul
prin timp! Desigur, cititorul trebuie să aibă „vise
pure și inimă de înger”!

Leon Barbar
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George  Tutoveanu – poet al Bârladului 
(150 de ani de la naștere) 

‑ 20 noiembrie 1872‑18 august 1957 ‑
George Tutoveanu, devenind diplomat al Școlii

de Institutori din București (1897), a ocupat pe rând
postul de institutor în mai multe orașe (Craiova, Ol‐
teniţa, Fălticeni, Focșani, București), stabilindu‐se
definitiv în Bârlad.

A deţinut mai multe funcţii: profesor
de limba română, istorie, filozofie și pe‐
dagogie la Liceul de Fete și la Școala Nor‐
mală de Băieţi din Bârlad; revizor școlar
al judeţului Tutova (1911‐1912, 1918),
director și profesor (pentru partea lite‐
rară) la Școala Medie din Bârlad (1913);
inspector cultural general la Casa Școa‐
lelor pentru Basarabia (1926‐1928); in‐
spector cultural al Fundaţiilor Regale
„Principele Carol”; prefect de Tutova
(1931‐1932) ș.a.

A fost membru‐fondator al Societăţii
Scriitorilor din România și al  Societăţii Literare
„Academia Bârlădea nă”, mulţi ani fiindu‐i președinte.

A întemeiat ziare culturale: „Răsăritul” (1911),
„Moldova” (1928) și reviste literare: „Făt‐Frumos”
(1904), „Florile Dalbe” (1919), „Graiul nostru”
(1925), „Scrisul nostru” (1929), în care a semnat cu
pseudonimul ce l‐a consacrat, dar și V. Gladiatoriu,
Onufrei, D. Pralea.

Unele creaţii poetice i‐au fost traduse în limba
germană de A. Flachs (1934), altele în limba fran‐
ceză, de G. Sălceanu și C.D. Zeletin.

Este autor de manuale didactice: Probleme și exer‑
ciţii de aritmetică pentru clasa a II‑a primară urbană
(ed.I, București, 1911, 75 p.) și, în colaborare cu T.
Popovici, Exerciţii de compunere (ed. a  III‐a, Bucu‐
rești, 1920, 100 p.).

S‐a căsătorit în București, la 15 decembrie 1899,
cu Zoe Marinescu/ Ionescu, fiica Mariei sin Barbu
Profir Zidaru (soră cu Ioan Barbu antreprenorul,
bunicul patern al matematicianului Dan  Barbilian
– poetul Ion Barbu) și al lui Marin Ionescu, de pro‐
fesie comersant, proprietar al caselor din str. Foișor
nr.1, București. Se cunoscuseră, la 15 septembrie
1898, în București, el fiind atunci institutor la Școala
primară de băieţi nr. 12, iar ea, la Școala primară de
fete nr. 17. După căsătorie, s‐au mutat în str. Popa
Nan nr. 24, mahalaua Delea Nouă.

Zoe a avut un frate, Pavel – avocat și ziarist, și
două surori, pe Eliza – pictoriţă, decedată la Con‐
stantinopol, în timp ce executa o lucrare, și pe Elena
– căsătorită cu Teodor Maiorescu, funcţionar CFR

(nepotul lui Petru Maior, corifeu al Școlii Ardelene).
Fiica acestora, Virgilia, căsătorită cu Gh. Dima, a avut
șapte copii: Romulus, Cornelia, Zoe, Clemansa, Ale‐
xandru, Gina și Elena. Primul, Romulus își va lua

pseudonimul de Dianu devenind un fer‐
vent publicist în perioada interbelică și
scriitor de talent și rafinament intere‐
sant. A făcut parte din cercul lui Pamfil
Șeicaru, pătimind multe obtuzităţi co‐
muniste, inclusiv ani de închisoare poli‐
tică.

Institutorii Zoe și Gheorghe Ionescu
se stabilesc, începând din anul școlar
1903‐1904, în Bârlad, găsindu‐și lo‐
cuinţă în str. Parcul, astăzi Bulevardul
Costache Manolache Epureanu, unde vor
domicilia până la sfârșitul vieţii, cu o în‐
trerupere, între 1913‐1917, când au stat

în altă parte a târgului.
Zoe și George Tutoveanu (pseudonimul literar

devenind nume civil) au avut cinci copii: Cordelia
(24 octombrie 1900‐19 noiembrie 1917), George
Polidor (2 mai 1903‐10 aprilie 1960), Alexandru (6
noiembrie 1904‐27 mai 1983), Ioan (22 aprilie‐?)
și Maria (5 octombrie 1913‐25 noiembrie 1915).
Cordelia și George Polidor s‐au născut în București,
iar martori‐declaranţi la Oficiul Stării Civile au fost
Marin Ionescu, „bunul copilei” și Pavel Ionescu, un‐
chiul acestora (act naștere 7241/1900 și 2932/
1903), în vreme ce la botezul lor făcut de Cailist I.
Botoșeneanu, preotul paroh al bisericii mahalalei
Delea Nouă, nașe au fost Smaranda Barbilian, mama
poetului Ion Barbu și respectiv, Maria Marinescu,
mama Zoii (certificat de botez 50/ 1900 și 51/
1904). Alexandru și Ioan (mort de copil) s‐au născut
în Bârlad, în locuinţa părinţilor din str. Parcul, de
lângă Grădina Publică, iar Maria în cea din str. Vor‐
nicu Alexandru Sturdza (astăzi Vasile Alecsandri),
în cartierul Munteni, pe care stradă a locuit institu‐
torul Vasile Crăescu, socrul inginerului Nicolae Ma‐
laxa, viitorul mare industriaș.

În casa familiei Tutovenilor și‐a găsit adăpost,
între 1911‐1914, Pamfil H. Popescu (1894‐1980),
viitorul mare ziarist român Pamfil Șeicaru, absolvent
al secţiei moderne a actualului Colegiu Naţional
„Gheorghe Roșca‐Codreanu” din Bârlad, promoţia
1914, cursuri fără frecvenţă, liceu urmat de Polidor
și Alexandru Tutoveanu, secţia modernă, promoţiile
1922 și 1923, cursuri fără frecvenţă. Ulterior, când
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Pamfil Șeicaru va deveni unul dintre fruntașii jur‐
nalisticii române, cei doi fraţi Tutoveanu vor fi re‐
dactori la gazetele acestuia, dar vor colabora și la
altele: „Adevărul”, „Ardealul”, „Cuvântul” ș.a. Ei au
practicat și avocatura, în Bârlad, însă puţină vreme,
după ce și‐au luat licenţa în drept (la Iași, 1928),
stabilindu‐se apoi la București. Nu au avut urmași
prin căsătorie.

La intrarea în eternitate, la 26 iunie 1940, a poetei
Zoe G. Frasin, alias Zoe Tutoveanu (supranumită
„Mama Zoe”), au scris cuvinte pline de adevăr și pa‐
tetism: Nicolae Iorga, Romulus Dianu, Tudor Vianu,
Dragoș Vrânceanu.

Zoe G. Frasin a colaborat cu poezii și articole
(Psihologia dragostei, în „Freamătul”, 1912), la pu‐
blicaţiile literare ale timpului: „Convorbiri literare”
(1919‐1940), „Falanga” (1910, 1926‐1929), „Semă‐
nătorul” (1910) și „Viaţa literară” (1926‐1930, 1938‐
1940), din București, „Licăriri” (1921‐1922), din Ga‐
laţi, „Freamătul” (1911‐1912), „Florile dalbe”
(1919), „Graiul nostru” (1925‐1927) și „Scrisul nos‐
tru” (1929‐1931), din Bârlad, fiind ajutorul nepreţuit
al soţului ei care le‐a condus cu pricepere. Avea o
sensibilitate și modestie inimaginabile, contribuind
la realizarea unui climat cultural de excepţie în fa‐
milie și societate, motiv să‐i dăm dreptate lui G. Tu‐
toveanu când a adnotat în articolul‐program din
„Scrisul nostru” faptul că fiecare generaţie are da‐
toria „de a ţine veșnic trează în mintea tuturor con‐
tinua spiritualizare a vieţii”.

Totuși, încă nu a apărut monografistul total al
Tutovei și al Tutovenilor, al Bârladului și al bârlăde‐
nilor, al tainelor și al tainiţelor (ne)academice ale
acestui ţinut al Ţării de Jos.

Academia Bârlădeană. Societate literar‑artistică,
a întrunit valori remarcabile ale timpului, de di‐
nainte și de după întâiul război mondial, ca Al. Vla‐
huţă, Victor Ion Popa, Gh. Vrabie, G.G. Ursu, Eugen
Bulbuc și alţii.

Este meritul fondatorilor ei, G. Tutoveanu, Tudor
Pamfile și Toma Chiricuţă, care alături de poetul V.
Voiculescu, Virgil Nitzulescu și Iuliu Niţulescu, filo‐
logul Petre Cancel, a imprimat o direcţie creatoare
care a fost validată de istorie.

Activitatea Academiei a animat decenii de‐a rân‐
dul intelectualitatea locală și nu numai, prin șeză‐
torile tradiţionale avute în localităţile rurale tuto‐
vene. Dar, ceea ce este important, a iradiat și dincolo
de limitele strictului provincialism însufleţind ener‐
gii spirituale ale bârlădenilor nativi ori adoptivi,
cum ar fi: Iacov Antonovici, Vasile Pârvan, N.N. To‐
nitza, Ștefan Zeletin, Pamfil Șeicaru, Dimitrie Bag‐
dasar, Ion Chiricuţă, George Constandache, Ion
Manta‐Roșie.

În contemporaneitate, prin prof. univ. dr. Con‐
stantin Dimoftache‐Zeletin (alias C.D. Zeletin), prof.

univ. dr. Cristian Dragomir, sculptorul Marcel Gugu‐
ianu, scriitorul Ion Hobana, poetul Cezar Ivănescu,
pictorul Corneliu Vasilescu, poetul Lucian Vasiliu, al
altor bârlădeni dăruiţi cu charisme, spiritul creator
iniţiat de G. Tutoveanu confirmă continuitatea la ni‐
vel naţional. 

Mircea Coloșenco

Notă: 
Poeziile ce le reproducem sunt reluate din anto‐

logia G. Tutoveanu. ALBASTRU. Poezii alese. Ediţie
alcătuită de Mircea și Sergiu Coloșenco.

Bibliografie de Al. Tutoveanu și C.D. Zeletin.
Volum apărut sub egida „Academiei Bârlădene”.

Editura „Sfera”, Bârlad, 2003 (304 pp.).

CUZA VODĂ

De câte ori fantoma pustiirii
Pe larg de zări stă gata să răsară
Cu strai cernit și pletele de pară,
Și‑n lunci plutește imnul răzvrătirii;

Se‑nalţă iar, din largurile firii,
Spre tine aceeași magică fanfară
Ce‑atâtea mii de glasuri ţi‑o cântară
În ceasul sfânt și mare‑al înfrăţirii.

Străjeri îţi stau, din vremi vijelioase,
Eroii triști ai brazdelor mănoase,
Și chipul tău de‑a pururi înflorește…

Și vei trăi pe veci în lumi senine, 
Că‑n fiecare primăvară crește,
Cu holda‑n văi, iubirea lor de tine…

ȘTEFAN  PETICĂ

Tu dormi, și‑n largul zării trec șiruri de cocoare;
Sosesc iar „solii păcii” și‑ai luncilor în floare;
Prin clipătul de‑aripe te cheamă din stihii,
Ca‑n vremurile‑apuse tovarăș să le fii.

Pădurea‑și reclădește nenvinsele‑i palate;
Sub bolţi cuvântătoare lumina când străbate,
De‑mbracă‑n flori de raze pierdutu‑ţi paradis,
„Fecioara‑n alb” te‑așteaptă cu ochii plini de vis.

Și când suspină tainic tilinca de la strungă,
De‑s câmpurile negre și codrii daţi în dungă;
Din freamătul de lozii s‑alege‑un cântec sfânt:
Sunt „fraţii” tăi, ce‑și tremur’ durerea‑n glas de vânt…

Tu dormi, uitării pradă, și iarna o să vie
S‑aștearnă pe mormântu‑ţi jalania‑i pustie;
Doar ea, cu mult mai bună, din negurile‑i reci,
Prin ţipătu‑i de‑arcușuri te‑a plânge în veci de veci.
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MOLDOVA  MEA

Moldova mea, tu singur‑ai vrăjit
Pe drumul vieţii mele călătoare
De când dormeam în codrul nesfârșit
În vis de flori, de cântec și de soare…

Și n‑a rămas o rază‑n asfinţit,
Și nici un zvon unda călătoare,
Și nici un strigăt de privighetoare
Să nu‑mi fi spus că și tu m‑ai iubit…

Când va suna‑ntr‑o zi și pentru mine,
Din turla veche, clopotul de‑aramă
Și voi porni spre zările senine

Și pe cer se va mai stinge‑o stea,
Să mă cuprinzi cu dragoste de mamă
La sânul tău cel cald, Moldova mea.

MA  MOLDAVIE

Ma Moldavie, ce n’est que tes beaux champs
Et tes fôrets sans bornes qui charmèrent
La route de ma vie si éphémère,
Au temps des rêves et des chants.

Pas un rayon du beau soleil couchant,
Pas un murmure de l’onde passagère,
Pas une de ces voix printanières,
Qui ne fît preuve de ton amour touchant.

Quand du vieux clocher le son d’airain
M’appellera vers l’horizon serein,
Et que du ciel, glissant dans l’infini,

Encore une étoile disparaîtra,
D’un maternel amour, accueille‑moi,
Dans suprême étreintre, ma Moldavie!

(Tălmăcire de Grigore Sălceanu)

Mulţumiri celor 

care sprijină 

manifestările 

Societăţii Scriitorilor 

„C. Negri” 

și ale 

Revistei de cultură 

„Porto‑Franco” !
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Revin în gara din Ercolano Scavi. Urc în trenul
Circumvesuviana, ca să merg la Pompei. Lumea, vădit
impresionată de faima muntelui ucigaș, comentează.
Unii formulează ipoteze, vizualizează imaginile fil‐
mate, alţii își manifestă entuziasmul sau,  dimpotrivă,
într‐o tonalitate variabilă de voci. 

Deși nu am fost niciodată aici, mă simt acasă,
parcă, dar într‐o altă epocă, în alte timpuri. O sen ‐
zaţie ciudată de deja‐vu mă cuprinde și cu dosul
palmei drepte îndepărtez ceva, o imagine, incon ‐
știent, parcă aș fi vrut să alung o fantasmagorie, o
nălucire din alte timpuri. 

Cobor la staţia Pompei Scavi, Villa Misteri și prin
Poarta Marina intru în Pompei, un oraș îngheţat, la
propriu, în timpul erupţiei vulcanice din anul 79
d.Hr.       

Pompei se află pe un platou de lavă vezuviană,
cu vedere la valea râului Samo, un port important
al ţării, un loc pentru comerţ, industrie și afaceri.
Cele mai vechi dovezi istorice indică originea ora ‐
șului între sfârșitul secolului VII și prima jumătate
a secolului VI, î.Hr.

În anul 80 î. Hr., devenind colonie romană, orașul
s‐a extins prin construirea de clădiri publice și pri‐
vate, în special, în vremea împăraţilor Augustus și
Tiberius.

În anul 62 d.Hr., un cutremur a lovit întreaga zonă
din jurul Vezuviului. Se făceau pregătiri în subte‐
ran… dar cine să înţeleagă… 17 ani mai târziu, Ve‐
zuviul, young, s‐a cutremurat din nou și a aruncat,
furios, cu foc, fragmente de lavă asupra a tot ce era
la poalele lui, tocmai când locuitorii din Pompei,
Her culaneum, probabil și Stabiae, ori alte localităţi
mai mici, situate la poalele muntelui, nedescoperite
încă, din vremea Imperiului Roman, sărbătoreau
Vulcanalia, sărbătoare dedicată zeului focului, Vul‐
can. 

S‐a dezlănţuit aruncând în atmosferă tone de
cenușă fierbinte, rocă și gaz. Lumina timpurie a zo‐
rilor a fost acoperită de un nor negru, prin care stră‐
luceau ca niște suliţe de laser fulgere puternice. Stra‐
turi lungi de flăcări luminau din toate părţile
Ve zu viului. Contrastând, lumina și strălucirea lor
erau mai vii în întunericul nopţii, deși se crăpase de
ziuă și lumina stăpânea necuprinsul albastru. Atunci,
acolo, era mai întuneric decât, un întuneric mai dens,
mai gros decât în orice altă noapte. Norul a ascuns
vederii perspectiva asupra portului Misenum și a
insulei Capri. 

Vizualizez toată această nebunie cu ochii con ‐

știinţei și nu înţeleg de unde îmi
vin imaginile. Explicaţiile din cască
sunt sumare, dar în imaginaţia
mea dezastrul se configurează
realist și terifiant, trăiesc, parcă, în două timpuri si‐
multan. 

O ploaie de cenușă a căzut pe pământ, ca o pătură
de zăpadă. Căderea de pietre și cenușă  a fost urmată
de un flux piroclastic. Două valuri piroclastice au
înghiţit Pompei, arzându‑i și asfixiindu‑i, pe cei rămași
în urmă. Vulcanul a eliberat  un nor mortal de mate‑
riale piroclastice și gaze la o înălţime de 35 de kilo‑
metri, evacuând lavă, piatră, cenușă, degajând o can‑
titate de energie termală de 100.000 de ori mai mare
decât cea din bombardamentul atomic de la Hiros‑
hima și Nagasaki,  se transmite la cască. 

După al treilea cutremur, în zori,  marea părea să
se rostogolească. Se produsese un tsunami. Simt
cum un val înalt care a acoperit cerul, trece peste
mine în timp ce piatra îmi arde tălpile. E doar o
senzaţie cumplită, îmi zic, nu e ceva real, mulţumesc
Doamne! 

Loviţi din toate direcţiile, din cer, din inima pă‐
mântului, din fundul rostogolit al mărilor care părea
să se deplaseze dincolo de  ţărmurile sale, cine ar
mai fi putut scăpa?  

În câteva ore, ne informează  ghida, ceea ce fusese
un oraș de coastă cu aproximativ 20.000 de locuitori,
citisem undeva despre 30.000 de locuitori, unul din‐
tre cele mai vechi din lume, a fost îngropat sub un
strat de cenușă gros de 6‐8 metri. 

Straturi de lavă, noroi, rocă vulcanică și tone de
materiale topite au acoperit străzile. 

La puţin timp, aproape nimic nu a mai rămas de
văzut și nimic nu mai amintea că acolo au fost
comunităţi înfloritoare, citisem în Scrisoarea lui Pli‑
niu cel Tânăr. Totul s‐a petrecut atât de rapid, că oa‐
menii nu au avut timp să evacueze orașul, iar stratul
de materie vulcanică a păstrat nealterat tot ceea ce
a fost acoperit.

În 1763, a fost descoperit, iar după 1860 arheo‐
logul Giuseppe Fiorelli  care, văzând că există spaţii
goale acolo, unde fuseseră materii organice, de
exemplu, trupurile oamenilor, a avut ideea genială
de a umple spaţiile cu ghips, obţinând mulaje după
poziţiile celor care au pierit, în ultimele lor clipe.
De exemplu, un copil dormind, un brutar scoţând
pâine din cuptor, un cal întins pe spate. Multe dintre
aceste mulaje se află la Muzeul de Arheologie din
Napoli, dar câteva sunt expuse și la faţa locului. 

CĂLĂTORIA CA O LECțIE

Cave ad populum (II)
de Caliopia Hodorogea
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Le‐am privit, m‐au întristat. 
Nu de puţine ori am înţeles că viaţă noastră se

joacă la ruletă de ale instanţe, unele lamentabile,
din preajma noastră, dar aici, aici a fost altceva…

Acoperit de un strat de 6‐8 metri de cenușă vul‐
canică (informaţiile variază, după alţii, între 5‐10
metri), s‐a conservat în mare parte, oferind o
priveliște unică din viaţa de zi cu zi a romanilor, iar
reconstituirea realizată în 3D  de specialiștii de la
Muzeul Virtual din Herculaneum oferă privitorului
de astăzi o mare surpriză, dar și multă tristeţe.        

Pompei era dezvoltat și înfloritor, un fel de
staţiune de lux.  Avea multe case private, luxoase,
somptuoase, cu decoraţiuni care surprind prin teh‐
nică, culoare, execuţie, și grădini elegante. În timpul
lor, cei bogaţi aveau chiar case de vacanţă de lux, un
fel de Monte Carlo, ori Nisa, pe unde bogaţii lumii
de astăzi, chiar și cei de carton, de la noi, își ridică
vile până la cer, uitând celebrul dicton latin… me‑
mento mori.

În acele timpuri, orașul se afla chiar pe malul mă‐
rii; astăzi, marea s‐a retras cam 700 de metri, și e
de înţeles de ce. Avea străzi pietruite, un forum, o
piaţă de unde puteau cumpăra alimente, lăcașuri de
cult, băi (foarte populare pentru romani), un teatru
mare și un altul mic, pentru spectacole și chiar un
bordel. 

Se ridică, totuși, o întrebare. Dacă a existat un
mesager care a cerut ajutorul pentru evacuare, iar
Pliniu cel Bătrân, un renumit erudit, de la care au
ajuns până la noi și probabil vor depăși timpul, pre‐
cum păsările în zbor nemărginirea, celebrele citate
In vino veritas sau Nulla dies sine linea (Naturalis
historia), victimă a curajului său, convins fiind că
norocul îi ajută pe cei curajoși, a trimis o flotă pentru
a salva populaţia, însuși mergând, singur, să‐și sal‐
veze o prietenă, iar nepotul său, Pliniu cel Tânăr,
care a fost martor la eveniment și a scris chiar două
scrisori, la cererea istoricului Tacitus care dorea să

afle cum a murit marele Pliniu cel Bătrân în Pompei
în timpul erupţiei, în care povestește, la 25 de ani
după dezastru, Întreaga lume murea cu mine și eu
cu ea, scrisori descoperite în secolul XVI,  documente
istorice inestimabile, se pune întrebarea:  de ce atât
de târziu au fost descoperite aceste orașe victime
ale erupţiei? Ce s‐a întâmplat cu cei care știau despre
dezastrul din timpul erupţiei?

Împăratul roman Titus, la vremea aceea, a aflat,
a venit, a constatat și a șters din memoria colectivă
istoria tragică a acestor așezări atât de înfloritoare!?
A fost dezastrul atât de mare și puterea administra‐
tivă atât de inaptă în raport cu urmările catastrofei?
Dar în secolele care au urmat? 

Sunt totuși câteva obiective care te pun pe gân‐
duri, astăzi, ca om, după 2000 de ani, și te fac să te
întrebi unde ar fi ajuns, la ce nivel de civilizaţie și
cultură romanii, dacă această catastrofă nu le‐ar fi
ars de vii speranţele, proiectele, planurile de mărire,
viaţa.

Situl arheologic Pompei a fost inclus în Patri‐
moniul Mondial UNESCCO, din 1997.

Mă deplasez încet, observ, analizez, constat. Mă
uit pe o hartă instalată, citesc câteva dintre edifi‐
ciile publice: Tempio di Apollo, Macello, Sacello
Larum Publicorum, Tempio di Vespasiano, Edificio
di Eumachia, Comitium, Basilica, Foro Triangolare
e Tempio dorice, Teatro scoperto, Teatro coperto,
Caserma dei Gladiatori, Tempio di Iside, Tempio
di Giove Melichio, Terme Stabiane, Terme del Foro,
Terme Suburbane, Tempio della Fortuna, Anfitea‐
tro, Palestra grande… 

Orașul este împărţit pe zone, Regio, I,II, III…IX,
iar pe hartă sunt precizate numerele și numele
proprietarului casei private. La numărul 1, Casa
del Chirurgo; 3.Casa di Apollo; 4. Casa di Adone…
10. Casa del Principe di Napoli… 12… Casa del

Poeta Tragico… 15. Casa del Fauno… 17. Casa dela
Regina Margherita… 23. Lupanare… 34. Casa del La‐
rario di Achille… 40. Casa di Venere… 50. Casa Reg.
I ins. 20, nr 4, etc. 

Are o alee principală care traversează Piaţa pu‐
blică (Foro) și se termină la Arenă (Anfiteatro).          

Este impresionantă arhitectura și viziunea lor,
pentru acel moment, dar și modul de administrare
a orașului. Aveau vocaţia marilor constructori și o
conștiinţă superioară. Au înţeles că viaţa este un dar
și trebuie trăită ca atare. Cine știe, poate gelos pe
ritmul trepidant al vieţii, al iubirii de la poalele sale,
gelos pe fericirea, opulenţa și eleganţa femeilor lu‐
mii, muntele i‐a înăbușit în câteva ore, acoperind
totul ca să nu se afle nimic despre ei, până într‐o
zi…

Forumul civil reprezintă centrul vieţii cotidiene
a orașului. Aici erau toate clădirile publice pentru
administrarea orașului și a justiţiei, pentru gestio‐
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narea afacerilor, pentru activităţi comerciale
(pieţe) și, de asemenea, aici erau principalele
lăcașuri de cult. Era locul în care se desfășurau
dezbaterile publice și manifestările religioase. 

În centru, se află statuia lui Apollo, care deve‐
nise cel mai mare centru religios al orașului. Era
cea mai venerată zeitate din Pompei, zeul zilei, al
luminii, al artelor și al profeţiei, protector al poeziei
și al muzicii, conducătorul corului muzelor și per‐
sonificare a Soarelui. 

O divinitate complexă, grec, venerat ca fiu al lui
Zeus și al zeiţei Artemis, văzut ca cel mai frumos
dintre zei, întrupare a conceptului de kouros (tânăr
nobil, atletic și fără barbă), Apollo a fost marcat
cu ambele atribute: un arc și o liră. Arcul simboliza
distanţa, moartea, teroarea și uimirea, iar lira pro‐
clama bucuria comunicării cu Olimp prin muzică,
poezie și dans. A avut multe relaţii amoroase deși
majoritatea cu final nefericit. Daphne, în efortul ei
de a‐l evita, a fost transformată într‐un dafin, arbo‐
rele său sacru; Coronis a sfârșit împușcată de gea‐
mănul lui Apollo, Artemis, când s‐a dovedit infidelă;
Cassandra i‐a respins avansurile și a fost pedepsită,
pentru tot restul vieţii, să rostească profeţii adevă‐
rate, dar să nu le creadă nimeni. 

A devenit cel mai mare centru religios al orașului,
până într‐o zi, când altă zeitate a început să fie ve‐
nerată. Odată cu instalarea cultului lui Jupiter, și‐a
pierdut  din importanţă. 

M‐au impresionat poveștile derulate la audio
guide despre modul în care se aplica justiţia în tim‐
pul romanilor sau cum și‐au dat seama arheologii
care era piaţa de pește: au descoperit oase de pește
în canalul de sub piaţă. 

Câtă grandoare, eleganţă și graţie! De la cons ‐
trucţii, la picturile din interiorul locuinţelor, ţinuta
vestimentară a femeilor, aspectul bijuteriilor, totul
e marcat de rafinament și estetică  vizibile până și
în forma modelată a unei pâini carbonizate la erup ‐
ţie, conservată și expusă în incinta muzeului din
Pompei. 

Casa del Poeta Tragico, numită și Casa Home‐
rică sau Casa Iliadică, casa nr 12, în Regio VI, Insula
8, partea vestică a așezării, cu vedere la Via di Nola,
una din cele mai importante străzi din Pompei, este
renumită pentru mozaicul cu inscripţia Cave Canem
(Atenţie la câini!) și pentru frescele care înfăţișează
scene din mitologia greacă. Are mozaicuri ca semn
al distincţiei, ca multe alte case din oraș ce aparţi ‐
neau romanilor bogaţi. 

Nu mi‐am imaginat că un poet la anul 79 d. Hr.
putea trăi într‐o asemenea opulenţă. 

De ce mă mir? N‐ar trebui! Talentaţii noștri scrii‑
tori care au creat câte zece cărţi într‐un an de zile la
închisoare, când au ieșit, s‐au întors în palate și mai
și…

Vizualizând o reconstituire în 3D, la Muzeul Vir‐
tual din Herculaneum, comparativ cu locuinţele altor
proprietari, casa impresionează prin decoraţiunile
interioare, nu doar ca număr, ci prin înalta execuţie
artistică, faţă de alte fresce și mozaicuri din Pompei
antic. 

Cave Canem a devenit o sursă de venit pentru
comercianţii de suveniruri din Pompei, Napoli, Sor‐
rento, Herculaneum, toţi vând renumitele plăcuţe
din ceramică încrustate cu imaginea câinelui și ce‐
lebra inscripţie.

Mă gândesc că am putea și noi, după modelul
Poetului Tragic, să punem tăbliţe la poartă, cu
inscripţii, dar cu un alt text, mai apropiat de realita‐
tea noastră, Cave ad populum, ori Cave quem vis
respondeam. Se poartă. În Napoli, peste tot erau
afișe cu celebra Attenti alle borse…

Casa del Fauno, casa nr. 15, una din cele mai
mari case din Pompei, cu un interior aproximativ
de 3000 de metri pătraţi, planul casei acoperind o
suprafaţă de peste 30.000 metri pătraţi, comparabilă
ca dimensiune cu palatele elinești, cu atrium și pe‐
ristil ( un pridvor continuu format dintr‐un șir de
coloane care înconjoară perimetrul unei clădiri sau
al unei curţi).Bogăţia și nivelul social al proprieta‐
rului sunt deja percepute de la intrare: trotuarul
poartă inscripţia de bun venit, HAVE!  în limba latină,
ușa maiestuoasă este încadrată de stâlpi cu capite‐
luri decorate, podeaua la intrare încrustată cu tri‐
unghiuri policrome în marmură galbenă, verde, roșie
și roz. Tot aici se află și celebrul mozaic din secolul
II î.Hr. cu bătălia dintre Alexandru cel Mare și regele
persan, Darius. 

Originalele mozaicurilor și ale statuii Faunului
sunt expuse la Napoli, tot la Muzeul de Arheologie.

Aici, totul e marcat de măreţie, lux, eleganţă, ra‐
finament, iar invitaţia HAVE! spune foarte mult des‐
pre proprietarul acestei locuinţe, de fapt, un palat.      

(va urma)
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Dansând modern și clasic cu stelele
Daniela Gumann, Ecoul stelelor, Ed. PIM, Iași, 2018

Stelele pot fi mereu sursă de inspiraţie, leit motiv,
cum s‐a întâmplat recent cu un alt poet marcant al
diasporei, Dorian Stoilescu, el cântând și jucându‐
se cu „cerul înstelat” al emisferei sudice, fiind stabilit
în Australia, chiar dacă duce dorul boltei instelate
și a nordului Stelei polare, Daniela Gumann privind
și numărând sorii… dintre România și Austria. Ca și
în cazul româno‐australianului‐canadian, nu putem
fi siguri că scriitoarea și jurnalista, omul de afaceri
Daniela Gumann a avut ca punct de plecare zicerea
celebră a lui Kant: „Două lucruri îmi umplu sufletul
cu mereu nouă și crescândă admiraţie: ce‐
rul înstelat de deasupra mea și legea mo‐
rală din mine.”

Cum observam și la volumul „Florile
cireșului tânăr”, „jurnalismul”, dragostea de
jurnalism a autoarei își spune cuvântul, ca
în cazul unor importanţi scriitori din istoria
literaturii române, Daniela Gumann fiind
atentă la tot ceea ce ţine de fiinţa așa numit
românească (după „sentimentul românesc
al fiinţei”, sintagma lui Noica!), individualul
fiind necesar generalului, regretatul Corio‐
lan Păunescu punând punctul pe… dor:
„Poezia Danielei Gumann este străbătută, de la un
capăt la altul, de dorul nostru ancestral, care poate
fi: dorul de ţară, dorul de fraţi și surori, dorul de
părinţi și prieteni”, mai exact, dorul de străbuni
(emoţionant poemul „Bunicii”, la fel de tușant ca și
„Amintiri din copilărie”, pp.18 și 19) și de aici, din
generaţie în generaţie, dorul de taina apariţiei su‐
fletului românesc, care este pretutindeni acolo unde
este „Ţara”, dincolo de timpuri și spaţii, adică dorul
de, cum spunea același Coriolan Păunescu, „sublimul
nostru suflet românesc”...

Există un poem numit „Dor de ţara mea”, iar în
„Tu, Patrie!”, citim: „Tu, Patrie!/ Ca firimituri, te port
în amintire,/ Te caut și te‐adun de prin ziare./ Cu
tăceri și doruri și distanţe/ Îmi creionez, timidă, fi‐
ravele speranţe.// Tu, patrie!/ Tu nu exiști sau crești
prin simplelel cuvinte,/ dar prin cuvinte, tu poţi fi
cântată./ Patria este pământul care nu se‐arată/ De‐
cât aceluia ce‐l simte.// Tu, Patrie!/ Ești dor și dorul
doare,/ Ești doina cânturilor noastre,/ Noi suntem
muritori,/ dar Patria nu moare,/ Că e născută din
fulgerări de astre.” (p.34)

De aici se poate desprinde clar ideea unei mistici
calde a neamului, implicit a limbii noastre dulci ca
mierea (după cum o spun alţi clasici), transfigurarea
apărând clar într‐o piesă demnă de orice antologie

a poeziei așa numit patriotice, absolut necesare în
unele momente istorice, cum este „Am apărut”:

„Lumina mă visează și sunt delirul plantei./ Cres‐
cută‐n oboseala sfârșitului de veac./ Pot fi contur
de soare, cu trupul de lumină,/ Iluzie de‐o viaţă, în
somnul de copac.// Am înflorit pe braţul luminii
adormite./ Am ochii de la frunză,/ Iar sufletul din
universul tern./ Din limpezimi verzui/ ca o himer‐
am răsărit./ Și‐am fost ţesută‐n visul/ Copacului
etern.” (p.35)

„Poporul vegetal” al Anei Blandiana, vorba vine,
este re‐interpretat cu sensibilitate, un
existenţialism (etnic) șoptind Istorii cu
„Speranţă”, „Renaștere”a spiritului mioritic
dictând:

„Am renăscut/ Din umbra nocturnelor
șuvoaie./ Mi‐am așezat balada/ Pe umerii
pustii/ Și am plecat hoinar/ În umbra pă‐
durii arămii./ Împovărat de veacuri/ Și‐
nveșmântat în ploaie./ Tăiș de sacrilegiu,/
Pumnal cu lamă arsă,/ Mi‐ai împlântat cu
strigăt/ În aripa plăpândă,/ Jertfind
eternităţii/ Această oaie blândă,/ Când soa‐
rele mă chemaă/ La flacăra întoarsă.”

(p.37)
Puţini fac legătura între Mioriţa și Mielul Sfânt,

semn clar al arhe‐creștinismului acestui neam, dacă
este să ne referim la o simbolistică necesară și ea,
în cadrul unei ideologii necesare și ea, într‐un atât
de firesc „omenesc, prea omenesc”!

Dar iată și poemul „Speranţă”, p.36:
„Am sperat la rodul vârstei/ Care trece prin li‐

vadă./ Am purtat pe aripi cerul/ Ca o pasăre înaltul./
Cu‐al meu trup în nemurire/ Pregătindu‐mă să cad,/
vai, asist surprinsă/ Cum se năruie iubirea în neant./
Spintecând din ea bazaltul,/ Am intrat în focul as‐
pru./ Din oglinda ce mă cere,/ Care poartă‐n sine
fructul/ Ca un soare strălucirea/ Și ce mândră‐mi
duc durerea/ Și cum port în suflet neamul/ Am spe‐
rat nemărginirea/ Adunând pe veci iubirea.”

Este nucleul liric dur, de cristal, de praf autentic
stelar, al cărţii, unde subiectivitatea este redusă la
maxim, „Un străin” (poem, p.38, conţinând elemente
existenţialiste, la modul general filosofic: „Eu astăzi
am privit un om./ A stat o clipă lângă mine,/ Dar a
plecat și nu mai vine./ Într‐un târziu am înţeles/ Că
altu‐i drumul tău, străine,/ Aș vrea să poţi veni cu
mine./ Dar m‐am pierdut în fumul des./ Al vieţii
tren gonea prin șes/ În noaptea fără de suspine/
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Destinele goneau destine/ Adevăratul înţeles./ Peste
priviri, așa departe,/ Doar un surâs pierdut în sine./
Urmează‐ţi calea ta, străine,/ În ceaţa care ne des‐
parte./ În voluptoasele câmpii/ Ale sensurilor tim‐
purii/ Mereu cu pașii lor târzii/ Ce năzuiesc să mă
cuprindă/ Atâţia oameni se perindă.”), poemul în‐
vecinat, „Iubind”, p.39, aducându‐ne aminte că acolo
unde nu este iubire, nimic nu este, în pofida tuturor
aparenţelor și a… iubirilor imposibile:

„Revoltă scurtă, ucigând durerea,/ În stări și în
iubire cuibărită;/ Și ochilor unde e e puterea/
Adâncă floare încă neivită?// În bezna sură urcă
nemișcarea/ Pământului ‐ un crater desfăcut,/ dar
printre noi alunecă, cărarea/ În care‐am plâns și‐n
care am crezut.// Și fără cruci ascultă începutul/
Ușoare umbre trec descoperind/ ucisa sferă‐a crun‐
telor contururi/ Și ne‐am tot dus iubind și iar iu‐
bind.”

Un surprinzător kafkianism punctează, p.26 (poe‐
mul „Gândacul”, care se încheie cu versul „Inima‐i
un sloi de geaţă”), un prolog de piesă de teatru vechi
grecesc anunţându‐se „Ce minune pentru om e
omul!” (p.42), dar vechii zei trebuie să‐și stie locul,
toate aceste trimiteri și referinţe întregind portretul
scriitoarei, care nu se sfiește, în pofida tonului ge‐
neral al cărţii, să acorde, cu decenţă, liricii erotice,
texte care încadrează în buna tradiţie a genului, poe‐
mele fiind și schiţe care pot fi eventual dezvoltate
în mici povestiri (Daniela Gumann fiind și o reduta‐
bilă prozatoare, fiind remarcată mai degrabă pentru
proză în ultimul timp de către critica de speciali‐
tate!), exemplare în acest sens fiind poemele
„Suferinţă” (p.43) și „Femeia” (p.44), dar și „Femeia”
de la p.55, din partea a doua a cărţii, „Sonete”.

Un cuvânt aparte merită aceste „Sonete”,
influenţate mai mult sau mai puţin de către Shakes‐
peare, căruia îi este dedicat, ca un ecou la Marin So‐
rescu, textul „Nemuritorul”: „Tu nu ești om, nici
nume, ești de toate/ Și spirit bun, și spirit infernal,/
Și sens și sex opus, diametral,/ Tot ce‐i de la om
într‐o unicitate.// Nimic din teatrul lui nu e teatral./
Conflictele, în forme variate,/ Se înfiripă cu intensi‐
tate,/ Eroii lui trăiesc firesc, carnal.// Oare‐a trăit
Shakespeare în carne și oase?/ Sau lucrul ăsat
importanţă n‐are/ Căci numai ţaţale sunt curioase/
Să afle și ce ai în buzunare./ Când dai esenţe tari,
miraculoase,/ identic ești cu cel ce moarte n‐are.”
(p.57)

Deosebit de emoţionant ultimul poem, „Prietenia”
(„Stând lângă telefon,/ Notez câteva nume…/ Într‐o
agendă aflată la‐ntâmplare ‐/ Poate amăgindu‐mă,/
voi spune/ Că am și eu prieteni,/ ca oricare…” (p.66),
care confirmă, într‐un fel, arta sa poetică, în ceea ce
privește lirica, înrudită în concepţie, cu ceea ce spu‐
nea cândva Simona Popescu, prin anul 1987, într‐

un articol intitulat „Sensul poeziei, astăzi”: „Poezia
realului nu înseamnă transcriere aseptică neimpli‐
cată a ceea ce se vede, înregistrare banală a faptelor
banale, nu înseamnă nici transcriere fidelă sau na‐
turalistă a cotidianului. Fidelitatea își are și ea
subtilităţile și strategiile ei (literare). Denotativul,
în modestia lui asumată, poate fi profund (și poate
într‐un mod mai rafinat) conotativ, eludînd cu bună
știinţă arsenalul de simboluri, trimiteri, sofisticare
metaforică. Nu înţeleg prin această poezie colectarea
de recuzită contemporană (televizor, tramvai etc.),
de decoruri și obiecte, contabilizare apoetică, ci un
efort vizionar de înţelegere a lumii ca organism viu,
și nu doar în anatomia ei, ci mai ales în fiziologia sa,
la nivelul funcţiilor și relaţiilor”.

Cu acest volum, care demonstrează liric
existenţa… ecoului „fiinţei românești” întru eterni‐
tate ( o eternitate care poate fi și de „poate mii de
veacuri”, conform poemului „Omenirii”, un omagiu
adus lui Miron Costin, p.27), Daniela Gumann își
consolidează premisele universului său liric, fiind
de așteptat o „revoluţie a realului”, o re‐împrospătare
a discursului, prietenii reali abia așteptându‐i noii
pași în arena Poeziei, ţinând cont și de schimbările
din viaţă, care o aduc, iată, în centrul „cultural” al
Galaţilor, prin activităţi diverse, dintre care activi‐
tatea salonului cultural‐literar de la „Casa Gumann”
(care are ca moto, printre altele, cuvintele „Fără li‐
teratură viaţa este un infern!”) se remarcă deja!

Hadrian Sec‑Halil
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În faţa mea statuia impunătoare a lui Vasile Lu‐
caciu născut în 1852 și mort în 1922, deci după Ro‐
mânia Mare. În spatele meu fântâna arteziană, iar
mai departe hotelul Dacia, care este în renovare.

Tot în faţa mea, ceva mai departe de statuie, Mu‐
zeul de Artă, pe care l‐am vizitat acum câteva minute.
Trei lei intrarea, cam nimic interesant, poate oare‐
cum expoziţia de fotografie de la etaj. În dreapta
mea, hotelul Aurora unde sunt cazat. În susurul apei
de fântână se aude grai unguresc. Sunt la Satu Mare.

Am aterizat aseară pe la ora 18.00 pe aeroportul
din Satu Mare. Am zburat cu o cursă a liniei Tarom
iar la aterizare am fost puţin speriat pentru că scâr‐
ţia, era o aeronavă mică de cursă internă. De la ae‐
roport până în oraș ajung cu taxiul, pentru că nu
sunt autobuze. Și totuși zilnic sunt două curse Bu‐
curești – Satu Mare. Tarif la taxi 2,90 lei până la in‐
trarea în zona metropolitană a orașului, unde taxi‐
metristul oprește și schimbă tariful la 2,20 lei.

‐ Colegul din faţă nu a schimbat tariful, îmi spune
taximetristul.

‐ Ciubucul lui, spun eu.
‐ Da, dar nu se face așa, îmi răspunde taximetris‐

tul meu corect.
‐ Vă pregătiţi de meciul cu Aktobe, spune taxi‐

metristul. Cum este stadionul Arena Naţional, tare
aș vrea să îl văd și eu.

‐ Este la fel ca orice mare stadion din lume, îi răs‐
pund.

Orașul arată a vechi, este ponosit, dar pare inte‐
resant. Se află la graniţa cu Ungaria la vest și cu
Ucraina la nord. Majoritatea populaţiei este română,
dar sunt și mulţi unguri și șvabi. Se vorbește ungu‐
rește la tot pasul. În treacăt am vizitat Catedrala Ro‐
mano catolică, Catedrala calvină, care este foarte
impresionantă, Catedrala Ortodoxă Sfântul Mihail
și Gavril.

Toate m‐au impresionat. Catedrala Romano‐ca‐
tolică seamănă foarte mult cu cele din vest.

Lumea este civilizată, dar pare cam ploștită. Am
văzut și sinagoga. Se pare că au fost în jur de 18.000
de evrei deportaţi de guvernul maghiar în lagărele
germane. Mă simt puţin ca în vacanţă. La arest că‐
mașa pe care am cumpărat‐o pentru clientul meu, a
fost număr mare. Satu Mare se află pe malul drept
și stâng al Someșului și este un oraș model de mul‐
ticulturalism. Plec acum către Turnul Pompierilor,
care se vrea a fi un mic Turn Eiffel. Am intrat pe un
gang, pe care se află Filarmonica de Stat Dinu Lipatti.

Multe licee bine întreţinute.
Urc în Turnul Pompierilor, care

se află într‐un parc părăsit, cu o fântână arteziană
rămasă de mult în nelucrare, cu dale de piatră roase
de ploile vremurilor. O babă la intrare. Intrarea trei
lei, ca la Muzeul de artă. Îmi spune că sunt 174 de
trepte. Le urc cu greu și ajung sus de unde se poate
vedea o panoramă interesantă a orașului. Să știţi că
am avut puţin senzaţia de Turn Eiffel. Cobor. Ajung
la ultima treaptă și îi spun babei:

‐ Sunt 175 de trepte, nu 174.
‐ Poate că aţi numărat‐o și pe cea de jos, ultima.
O iau la pas prin oraș. Ajung la Muzeul de istorie,

dar nu îl vizitez.
Acum sunt într‐un alt parc. O statuie cu leoaica.

Romane Virtuti in Dacie Redivivac Sacrum. Mai jos
pe statuie efigiile lui Traian, Decebal și Ferdinand. Nu
am mai văzut o așa asociere. În faţa mea impunătoa‐
rea biserică ortodoxă Sfântul Mihail și Gavril. Trec pe
lângă statuia lui Taras Șevcenko, poet ucrainian.

La arest, domnul D., subofiţer de serviciu la In‐
spectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare avea de
vânzare ţuică cu 20 de lei kilogramul. Parcările sunt
ca în occident, cum am văzut eu prima dată la Bar‐
celona.

Someșul este destul de larg. Am fost până la el,
dar a început să plouă. În partea cealaltă a Someșului
este zona industrială.

Drama arestatului cu tată natural este una inte‐
resantă. Părinţii au venit cu o altă cămașă, de data
asta una sfinţită cu mânecă lungă ca să nu se vadă
tatuajele, că nu dă bine în faţa judecătorului de drep‐
turi și libertăţi.

Curtea de Apel și ograda bisericii

Oradea. Cuvântul de ordine este impresionant.
Pornim dis de dimineaţă cu tatăl vitreg, mama și iu‐
bita către Curtea de Apel Oradea. Preţ de o oră și ju‐
mătate călătorim pe un drum europen. Parcările ci‐
vilizate, occidentale. Poţi să plătești și cu telefonul
mobil dând un sms la un număr de telefon în funcţie
de cât timp stai. Bravo. Curtea de Apel este într‐o
clădire insalubră, fosta poștă, pentru că Palatul de
Justiţie este în renovare.

Intră în sală arestatul nostru îmbrăcat cu cămașa
sfinţită albă. Chiar dacă este cameră de consiliu până
își dă seama judecătorul de drepturi și libertăţi, ră‐
mân în sală și apropiaţii, care stau cu mâinile la

CONSEMNĂRI FUGARE

De la Tribunalul Satu‑Mare 
la Curtea de Apel Oradea
(întâmplări neprevăzute)
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piept închinându‐se.
Concluzii de admitere a contestaţiei, și de înlo‐

cuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Rămâne în pronunţare, după ultimul cuvânt și un
mic plânset al arestatului preventiv. Soluţia se co‐
munică la arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţan
Satu Mare.

Ne luăm la revedere și plec la pas prin oraș cu
rucsacul în spate ca în vacanţă.

Oradea este un oraș care seamană mult cu cele
din vestul mai de la est, adică Austria, Cehia, Ungaria.
Oricum se află la distanţe egale de capitalele unor
state europene dezvoltate.

Sunt multe obiective turistice extrem de intere‐
sante. Am vizitat Caderala Romano‐Catolică, Teatrul
de Stat, Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Dom‐
nului, unde era multă lume deoarece astăzi se ţine
slujba pentru Buna vestire. Primăria este o clădire
impunătoare, aici pe 12 octombrie 1944 a fost ar‐

borat steagul tricolor al eliberării, iar mai târziu la
25 octombrie 1944 se eliberează și ultima brazdă
de pământ la Satu Mare.

Catedrala Romano‐Catolică se află în faţa Primăriei. 
Sinagoga impunătoare se afla în renovare. Dealt‐

fel multe clădiri se aflau acoperite cu pânză ceea ce
arată că se renovează, se recondiţioneză.

Parcul 1 Decembrie, Casa de Cultură a Sindicate‐
lor și  Biserica Evanghelică.

Crișul seamană puţin cu Sena, câteva poduri care
amintesc de podurile de pe Dunăre, Sena și Tamisa.
Are și o porţiune de promenadă pe mal.

Sunt profund impresionat. Se vorbește mult un‐
gurește, dar am auzit și italiană și în Satu Mare există
un consulat. Lumea civilizată, fetele și femeile mult
mai frumoase decât în Satu Mare. O zonă pietonală
ca în marile capitale europene.

Respinge contestaţia ca nefondată.
George Coca LOB

Spuneam cândva, că un oraș ca să fie nominalizat
pentru a deveni oraș turistic, mai întâi trebuie să fie
recunoscut în ţară dar, de ce nu, și în Europa, ca o ci‐
tadelă culturală. Fiindcă, după cum se știe, cultura
este stindardul cu care defilează o naţiune în lume.

Galaţiul, oraș la Dunăre, beneficiind și de două
râuri, Prutul și Siretul, având geografic vorbind, ca
judeţ de data aceasta, cele trei binecunoscute păduri
naturale, Gârboavele, cea de la Hanu Conachi și de
la Adam, locuri unde în mai toate anotimpurile, gă‐
lăţenii, și nu numai, își petrec zilele libere și de va‐
canţă, întru sănătate și destindere.

Capitala judeţului, Galaţiul, oferă iubitorilor de
frumos, prin instituţiile sale artistice, spectacole mu‐
zicale, teatrale, spectacole pentru copii și tineret etc.
Muzeele gălăţene, de istorie și de arte vizuale, îm‐
preună cu Biblioteca judeţeană V.A. Urechia, dau, de
asemena, greutate municipiului, dar și judeţului Ga‐
laţi, locuitorii de pe aceste meleaguri putând să ia
parte la actul cultural realizat de actori, muzicieni,
de scriitori și plasticieni, de alţi oamen de cultură și
artă. Toate acestea se pot realiza nu numai pe sce‐
nele teatrelor sau în saloanele bibliotecii și ale celor
două universităţi gălăţene, ci se pot derula cu succes,
de pildă, în Parcul Eminescu, în Grădina Publică, pe
Faleza Dunării în ambianţa lucrărilor de sculptură.
La aceste manifestări poate participa o masă mare
de cetăţen, tineri și vârstnici, atât din orașul marilor
compozitori, Iosif Ivanovici și Dimitrie Cuclin, dar
opt participa, urmare a unor afișe publicitare, și ce‐
tăţeni din Republica Moldova, Ucraina și, bineînţeles,
din România. Păcatul însă este că nu există o cola‐
borare creatoare și stimulativă în Consiliul Local, în

care membrii acestuia nu sunt solidari întru iniţierea
și votarea unor hotărâri, mă refer în primul rând la
cele din domeniul culturii și artei. Unii consilieri vo‐
tează, de exemplu, fonduri deloc neglijabile, pentru
unele formaţii muzicale și interpreţi din București,
artiștii gălăţeni, soliști, de toate genurile, dansatori,
de la teatrele noastre cât și de la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” nu sunt pe afișele unor manifestări
cultural‐artisitice, cum ar fi de exemplu la Zilele Du‐
nării și a Galaţuilui, dar și la alte manifestări locale
și naţionale.

De cele mai multe ori, cele două Consilii, judeţean
și local, aprobă fonduri nu pentru cei care fac perfor‐
manţă ci alocă bani grei unor amatori, mă refer în pri‐
mul rând la zecile de asociaţii sportive, și chiar la cele
care nu mai sunt în prim plan, precum echipa de fotbal
Oţelul care nu mai este ce a fost și totuși... Consiliul
Local a aprobat în acest an suma de circa 4.090.000
lei clubului Oţelul (care, se știe, e patronat de Liberty
Galaţi). Fără comentarii. Dar pentru cultura scrisă?!?!

Cât privește cartea și revista literară, între care
revista Porto‐Franco, ajunsă la numărul 315, unica
publicaţie din Galaţi care apare sub egida Uniunii
Scriitorilor din România ‐ Filiala Iași, revistă con‐
semnată în Dicţionarul General al Literaturii Ro‐
mâne (DGLR) editat de Academia Română, cunos‐
cută și recunoscută în ţară și nu numai, nu este
sprijinită deloc financiar. Ea, Revista literară Porto‐
Franco, în care sunt publicaţi scriitori, oameni de
cultură și artă gălăţeni și din ţară, dar și din alte
spaţii europene, reprezintă, domnilor edili, o carte
de vizită a municipiului și judeţului Galaţi.

Sterian Vicol

DOAGA STRĂZII
Câte ceva despre Galaţiul turistic (II)
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LITERATURA NON-CONFORMISTĂ, UN NOU EPISOD

George Coca‑Lob, Reflecţii cu lecţii: de la Mihai Bravu la Babadag,
Ed. Neverland, București, 2022

Spirit alert, ludic, lucid, atent la amănunt, dar și
la context (colonel în rezervă de justiţie militară,
avocat în baroul București, cadru didactic universi‐
tar, doctor în drept ‐ ceea ce ni‐l prezintă nu ca pe
un scriitor în vreun turn de fildeș, ci ca unul al
realităţii), George Coca‐Lob oferă o frumoasă sur‐
priză cititorului de non‐ficţiune sui generis, com‐
pletându‐și colecţia de cărţi de beletristică în care
se dă și gândirii, iubirii de înţelepciune ceea ce este
al Cezarului: primul său volum se intitulează „Gân‐
duri răzleţe”, al doilea „Impresii de călătorie…” (im‐
presiile fiind și ele gânduri puse pe hârtie sau nu!),
al treilea este „Gânduri cârpite”, al patrulea arată
niște gânduri răvășite, al cincilea este cu „gânduri
efemere”, cel despre care vom scrie astăzi fiind…
„Reflecţii cu lecţii: de la Mihai Bravu la Babadag”,
reflecţiile fiind, evident, tot niște gânduri!

„Gândesc, deci scriu!” este cartezianismul dom‐
nului George Coca, un om al raţionamentului, așadar,
care, printre rânduri de jurnal de pandemie, dar alt‐
fel de jurnal (veţi vedea de ce, deoarece sunt și niște
amintiri din armată în carte, ingenios și inedit inse‐
rate, tehnic transformând cartea într‐un experiment
demn de „Cu sânge rece” al lui Capote; dar criminalii
sunt mult mai mulţi la George Coca‐Lob!), realizează
o analiză curajoasă a României în veșnică stare de
criză și de tranziţie!

Multe dintre paginile cărţii sunt o descriere a
Confuziei totale ce parcă promite să se înstăpâ‐
nească peste… Tot… Românescul!

Par exemple, de pe prima pagină (exceptând
prefaţa regretatului Jenică Drăgan, prietenul și co‐
legul lui George Coca‐Lob!):

„Tragedia este mare, suntem o ţară în fundul gol.
Nu mai avem medicamente deloc, nici măcar spirt,
iar dacă graniţele se închid, ce facem? Suntem mai
izolaţi decât pe vremea lui Ceaușescu. Popor fără
conducători! Popor iresponsabil! Nu mai avem nici
cele mai mici posibilităţi de a ne autoapăra.” (p.10)
Data este: 13 martie 2020, cam în acea zi sau pe 15
martie se declară o anume stare, parcă! (sau, la p.22:
„Suntem un popor blestemat. În 30 de ani de zile nu
a apărut o mică clasă politică, câţiva oameni de stat,
naţionaliști care să își iubească ţara și poporul. Șase
milioane de români s‐au supărat pe România și au
plecat din ea. Au ajuns sclavii Europei. (...) Mândria
de a fi român a dispărut.” ș.a.m.d.)

Următoarea dată, 28 martie. I se scrie direct bo‐
lii:

„Dragă COVID‐19, în primul rând să știi că ești
rezervă pentru că ai numărul 19 pe tricou. (...) Sire‐
nele salvărilor ne îngrozesc zi de zi, izoletele sunt
pe retinele noastre, spitalele sunt pline de victimele
voastre. Ne‐ai luat sau restrâns libertatea mai ceva
decât măsurile preventive… (...) Morţii mă‐tii de CO‐
VID! Tușim în cot și ne doare în cot de tine.

Fă‐ţi partid! MBS (Moarte, Boală, Singurătate) și
participă la alegerile pentru distrugerea omenirii.
Să rămâi tu singur pe Pământ!” (pp.13‐16), patru
pagini în care, de fapt, i se scrie direct Morţii…

Peste ani, un secol chiar sau două, valoarea cărţii
ca document istoric va fi și ea extraordinară. Dăm
exemple din a treia însemnare (dacă vreţi, al treilea
capitol), data 30 martie 2020:

„În Școala Militară, la Sibiu, aveam un curs care
se numea ANM (armele de nimicire în masă). Aceste
arme de nimicire în masă, ca și COVIDUL, de altfel,
au fost folosite cu mare succes în Primul Război
Mondial. Și, fie vorba între noi, la Școala Militară, în
1981, noi tot asta învăţam.

Până în zilele noastre, ele nu au mai fost folosite.
(...) Sparanghel. Pleacă românii în plină pandemie
la cules de sparanghel. Noi avem legume mai gus‐
toase și mai mișto decât sparanghelul german. Nu
ni se explică nimic pentru că este o anchetă în deru‐
lare.

Așa făceam și noi pe vremea cealaltă. Când voiam
să înmormântăm o problemă, formam o comisie de
cercetare. Până se termina cercetarea, se rezolvau
și problemele.

Dacă voi, dragi parlamentari, nu sunteţi în stare
să îi ţineţi în ţară pe oamenii ăștia, duceţi‐vă la cules
de porumb, așa cum făcea armata pe vremuri.

Viaţa este o stare. Moartea este tot o stare. Stai
viu. Stai mort.” (pp.19‐20)

La ordin sau la recomandare, rugat frumos sau
obilagt, ce mai contează?

Sunt aluzii la diverse momente din istorie (istoria
pandemiei la români devine doar un episod, unde
misterioasa deplasare a unei armate de culegători,
când circulaţia oamenilor era interzisă, va declanșa
la orice om de bun simţ, destule semne de întrebare),
dar de o savoare aparte sunt cele legate de amintirile
din „armată”: adică Liceul din Breaza, Școala Militară
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de Ofiţeri Activi de Artilerie Ioan Vodă cel Cumplit
din Sibiu, inclusiv cu viaţa artistică de acolo: cor,
brigadă artistică…

Dacă ţinem cont de întrepătrunderea genurilor
literare din post‐post‐modernismul actual, mai că
am zice că avem de‐a face cu un roman‐jurnal‐pam‐
flet, în care, până la urmă, se întrevede și nota, se
aud notele de optimism:

„Ne dezmembrăm ca popor, ca naţie.
Ne supărăm pe unii dintre istorici, care fac mișto

de poporul român.
Și eu mă supăr pe ei, dar nu mă supăr pe poporul

român.
Cred în renașterea lui. Nu se poate altfel!” (p.25)
Un capitol, „Chemarea în judecată cu pretenţii”

(subtitlu de capitol, de fapt, deoarece este scris la
p.57: 24 februarie 2021. De Dragobete, la cabinet,
ora 12:20”) este monumental și la propriu și la fi‐
gurat: este cel mai întins din carte, are pagini de la
57 la 128, pârâţii fiind „Marea Adunare Naţională,
Parlamentul României, Guvernul României, Minis‐
terul Apărării Naţionale, Casa de Pensii a Ministe‐
rului Apărării Naţionale dinainte de 1989, Casa de
Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
dinainte de 1989”, pentru a‐i obliga la „stabilirea
numărului de ore pe care le‐am lucrat în M.A.N. după
orele de program în zilele lucrătoare, sâmbete, du‐
minici și sărbători legale, stabilirea cuantumului bă‐
nesc al acestor ore și actualizarea cu indicele de
inflaţie și dobândă legală, daune morale în cuantum
de 1 leu”...

Ce mai, parcă am fi în filmul „Brazil” sau într‐un
„1984” oarecum în răspăr, la un moment dat, brusc,
avem un flash cu o mineriadă, amintirile din copilă‐
rie fiind la fel de fascinante ca ale lui Nică a Petrei:

„Scăldat în Neajlov, sărit de pe podul construit
de nemţi în al Doilea Război Mondial, fotbal pe islaz,
seara barbut, furat de pepeni de la bostănărie și
multe altele.”, „chemarea în judecată” cuprinzând,
de fapt, memoriile din Liceul și Școala Militară, re‐
latate, cum se observă, non conformist, dinamic, cu
evident talent, recunoscându‐se, într‐un fel, că avem
de‐a face cu aventurile unui copil teribil:

„De la 14 ani am început să manevrez obiecte
periculoase. Am început cu pușca Geco (și ea este
letală) și am terminat cu pistolul mitralieră AKM în
anul IV. Eram un copil cu o armă letală în mână…”
(p.80) Suprarealist aproape, se ajunge la un război
cu… frizerii și frizeria:

„Atâta ură am avut pe frizerie și frizeri, încât
promoţia noastră a spart frizeria, a spart geamurile,

a violat domiciliul mașinilor de tuns, le‐a băgat în
priză și am tuns parchetul cu ele.” (p.82)

Cât despre Școala de la Sibiu, „a fost cea mai cum‐
plită… Un regim extrem de sever, totul era după
ceas.” La propriu: „Aveam pe pavilionul dormitoare
un ceas mare care se vedea din toate colţurile…”

Apropo de cor și de Sibiu, cu teribila școală:
„…singurul lucru benefic din școala militară care

ne mai deconecta era corul ostășesc și corul acapela
condus de marele dirijor Duculescu, ofiţer de mu‐
zică.

Eram bariton. Corul cânta pe patru voci, tenor 1,
tenor 2, bariton și bass. (...) Înainte de repetiţii, co‐
lonelul Duculescu ne punea să stăm cu capul pe
masă și cânta la pian.”...

Poate surprinzător pentru ceea ce am scris până
acum, există și momente de lirism. De  pildă, la p.43,
„Lacrima zâmbitoare”:

„Ce faci?/ De ce plângi?/ Nu plâng./ Eu râd cu la‐
crimi./ oamenii iubesc sau urăsc./ Și fac asta plân‐
gând,/ Zâmbind, râzând./ Când plâng?/ Atunci când
au necazuri./ Necazuri mari./ la moartea unui apro‐
piat./ Când sunt înșelaţi de apropiaţi./ Când râd?/
Când sunt fericiţi/ Alături de apropiaţi./ Fericirea
este mai mult decât râs./ Poţi să râzi ca prostul./
Poate fi fericit și prostul./ Și, totuși, sunt momente
când lacrimile râd./ Râd de fericire!”

Să fie oare un poem scris în clipele grele de ar‐
mată sau de pandemie? Sau, tot cu aceeași încărcă‐
tură satirică și ironică (observată atât de bine de Je‐
nică Drăgan!), poemul pentru saltele, oare cât de
întâmplător scris de… Ziua Femeii, „tot la Curtea de
Apel”!

Dar probabil apogeul este atins în „piesa de final”,
cu o barză, o barză din Balș care cam deranja o parte
a comunităţii, dar… vă lăsăm să descoperiţi acest
subiect demn de o nouă comedie precum „Nea Mărin
Miliardar” (film amintit în carte), în care miliardarii
nu mai vin din America ci din Uniunea Europeană,
în rolurile principale ale „Relocării” (așa se va numi
filmul) vor fi, nu barza, ci „Direcţia Biodiversitate,
Academia Română, Ministrul mediului, apelor și pă‐
durilor, Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale, RENEL OLT, Agenţia pentru Protecţia Mediu‐
lui Olt, personal împuternicit din cadrul subunităţi ‐
lor teritoriale de specialitate ale autorităţilor publice
centrale care răspund de protecţia mediului, mass
media, posturile de televiziune din Olt.”

Bref, un scriitor despre care cu siguranţă se va
mai auzi!

Hadrian G. Secară
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Cadou de Anul Nou
Deși nu este măritată,
Părinţilor, o fată mare,
Le‐a spus că e însărcinată...
Deci, semne, bune anul are!

Vasile Larco

Unei doamne cu picioare frumoase
Privind‐o lung îmi spun mereu,
Prins de‐o sublimă încântare:
Ce splendid ar fi versul meu
Să aibă‐asemenea picioare.

George Lesnea

Ofertă generoasă
Dau slujbă, masă, adăpost
Și daruri scumpe, zeci și sute,
Acelui ce‐mi va face rost
De‐o soacră și‐o soţie, mute.

Mihai Haivas

Rondelul Dunării
Pe Dunăre de‐ar curge vin
Doresc ca forul mondial
Să pună embargou, total,
S‐avem noi de băut, din plin,

Fără adaos comercial,
Chiar și la Pontul Euxin;
Pe Dunăre de‐ar curge vin
Doresc ca forul mondial

Să‐mi dea o casă‐n Severin,
Sau în vreun port pe liteoral,
Că‐n Iașul cel patriarhal
Să locuiesc ar fi un chin

Pe Dunăre de‐ar curge vin.
Constantin Iurașcu ‑ Tataia

„Traducere”
În Chișinău, la Uniune,
Prins Larco‐n mreaja blondei june,
Pot crede, prin deducere,
Că pune de‐o „traducere”!

Vasile Vajoga

Restricţie
N‐am mai trăit și vremuri bune,
Iar azi guvernul cel infam
Să strâng cureaua îmi tot spune...
Când eu nici pantaloni nu am.

Gheorghe Bâlici

Aleșii
Aleșii, după un scrutin,
Sunt curioși, ar vrea să vadă
Ce fel de oase le revin:
De pe la cap sau de la coadă?!

Ștefan Boboc

Portret
‑ Unui Redactor‑șef ‑

Harnic, cast, visând bacante,
Stil curat, nicicând prolix,
N‐are preţ pentru amante:
Își revarsă focu‐n pix!

Aurel Popescu

Orientare
Nu‐s pătruns de dogme dar rămân
La mentalitatea‐mi funciară:
Eu în Europa sunt român
Și european la mine‐n ţară.

George Petrone

Un curtean
În laudele mele, doamnă,
Atât de sus te‐am ridicat,
C‐ai ameţit și, mai pe toamnă,
Tu drept în braţe mi‐ai picat.

Filip Tănase

Revin rușii
N‐am scăpat de sub bocanc
Și mă umplu de necaz: 
După ce‐au plecat pe tanc
Vin pe ţevile cu gaz!

Mihai Sălcuţan

Clenciu
Românul are‐un clenci vădit
Și iată sensul lui ascuns:
El e mereu nemulţumit
Că nu e mulţumit de‐ajuns.

Ion Diviza

Lui Nicomah

‑ Pentru volumul 
„Ce mi‑ai pus fa nebuno în cafea!” ‑

Îngândurat ca un monah,
Arar trăgând din narghilea,
Îl roade‐un gând pe Nicomah:
O fi cianură în cafea?...

Mihai Batog‑Bujeniţă

UMOR PE VAPOR CU... MOTOR

Academia Liberă „Păstorel” ‑ Iași, la Galaţi
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DOAGA STRĂZII - ATITUDINI, OPINII, PAMFLETE, EPIGRAME, ÎNTREBĂRI
Moto:

(...) Creatorii au coborât în plan secund, 
escrocii culturali au luat cireașa de pe tort.

(Fănuș Neagu, Jurnal ascuns)

Epigrame‑pamflet
Provocate de un culturnic local

1. Cine‐i oare, după vorbă, după port,
nu‐i cel ce se vrea fără egal?
nu‐i cel ce‐a furat cireașa de pe tort
cum spunea Fănuș într‐un jurnal?

2. E cel de la Direcţia... fără direcţie,
de cultură anume dintr‐un judeţ din Sud,
pe unde veștile bune nu se mai aud
că parcă spiritul ar avea vreo infecţie...

3. El, dezinvolt, oho, poate oricând
cu capul sus că are și doctorat
(în istorie, mi se pare). că în curând
poate urca scărţia pe care‐i căţărat.

4. Lui, cată(trai)lin cum se zice,
nu‐i chiar cel din poveste, doamne, nu‐i,
de toate știe, nu?, chiar jocul de arșice
cu zgârciuri găsite‐n casa nu știu cui!

5. El fabrică atâtea diplome‐n Direcţie
pe care le împarte peste tot,
fie jandarm, fie o instituţie, drept invenţie,
cu sau fără ele pe el în doare‐n cot!

6. Interesant, nu, oare cine este el
și ce visează scumpu‐n viitor,
de‐alde el sunt doamne, fel de fel, 
fără har, suind scăriţa‐ntâmplător?!...

7. Eroul nostru din aste catrene,
vizat de timp, dar poate și de‐un gând,
are, desigur, pile și ceva antene,
ce vor rugini și pierde în curând!

8. Egoist dar și‐ngâmfat, măi frate,
cum n‐au mai fost pe‐acest meleag,
el defilează cu timpul nou, în rate,
ba la Dir, ba la Univ., ba la... cu‐același steag!

9. Pe scăriţa‐i care duce‐n sus,
el vede‐n jos și mereu vânează,
locuri calde pentru insul presupus,
că la el totu‐i pentru funcţie, contează!

10. O, pui de cuc zburând din pom în pom,
cum îl poreclesc tovarășii lui,
el pare în public un bonom
dar minte de cad icoanele din cui!

1. Mai bombardează lumea cu câte‐o conferinţă,
conferinţă, marca numitului N.G.‐Oiţă,
că‐nmărmurește și sala de muzeu
unde crede el că‐i cur‐cu‐beu...

A consemnat,
redactorul de serviciu

Pamflet
Ba cal, ba șa

‑ Unui autor care vrea să fie 
și politician, și scriitor ‑

Într‐o lume, așa și‐așa,
În care minciuna contează,
Viaţa e‐un cal fără șa
că șaua nici nu figurează

Ba șa sau poate ba cal
visează unii ca să fie,
să pască iarba pe un mal
de râu, lumea să‐i știe ‐

Ba cal (ori poate), ba șa,
nu‐i ce cred, doamne, nebunii
e‐un singur răspuns, așa,
să‐l poarte doar unii ‐

Într‐o lume, așa și‐așa,
unde nimeni nu contează
calu‐i cal și șaua‐i șa
când nebunul perorează!

Numai unul, uite‐așa,
umblă‐n lume fără frâu,
fără cal și fără șa
cu pilele la brâu!...

Că‐i ba cal, că e ba șa,
timpul nu e la vedere,
tot neamu‐i așa și‐așa
își ia azi la revedere?...

Un așa cal, așa și șa,
cine oare‐l călărește
cu‐așa cal, c‐un cal, așa,
Dunărea se‐mbolnăvește!

aug. 2022
Sterian Vicol



96

Nr. (318) 2022

Lui Emil Nicula

Rugă

„...O, cerul! Întuneric 

Se face‐n capul meu 

Și plouă cu cerneală 

Într‐un pahar mereu ”.

E‐o mare osteneală 

Să scrii. E foarte greu.

Dar plouă cu cerneală 

Într‐un pahar mereu.

Curată opinteală 

Cu‐aceste rime, zău,

Dar plouă cu cerneală 

Într‐un pahar mereu.

De plouă cu cerneală 

Într‐un pahar mereu,

De ce, la o adică,

Să nu compun și eu?!

O, Doamne! Ţie fală! 

Trimite‐mi mai urgent 

O ploaie de cerneală

În două cu talent! 

Lui Eugen Cioclea

Cioclisme

Am să cad din pod neapărat 
La un ghinion când n‐am să mor 
Și am să umblu zilnic fracturat 
Fie la un braţ sau la picior.

Eu sunt Cioclea și vă zic noroc!
(Nu port cârje, chiar de sunt calic) 
Sunt un fruct ce încă mă mai coc 
De când mă‐nnodase la buric.

Tu, mon cher, ce zici și ce mai faci? 
Ești rotund la corp și te petreci? 
Mănânci pâine albă și colaci, 
Frigărui de porc și de berbeci?

Te văd zilnic fericit că vezi 
Burta‐ţi afundată în plăceri... 
n‐am mâncat de‐o lună și mă crezi 
că‐i de ajuns să gust din primăveri. 
Beau otravă zilnic și atât 
Și mă spânzur de trei ori pe zi.
Ce frumos e timpul cel urât 
Cu‐ntrebări de‐„A fi sau a nu fi!”

Noapte e. Vă‐aduc un felinar ‐ 
Pe lumină sunt numit adjunct.
Hai, prieteni! Sus acest pahar! 
Pentru viaţă! Pentru moarte! Punct!

UMOR PE VAPOR CU... MOTOR

Dumitru Marian
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PREMII ȘI DIPLOME, AFIȘE - MANIFESTĂRI 2022

La Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, ediţia XXXI

Premiaţii Festivalului bujorean

• Festivalul Internaţional al Aforismului, Tecuci, 2022

• Laureaţii Festivalului 
tecucean •
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Pianista Andreea Bratu s‐a născut în Galaţi și a
absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București
fiind licenţiată a Universităţii Naţionale de Muzică
din București (2001) la clasa de pian a prof. univ. dr.
Sandu Sandrin și clasa de muzica de cameră a prof.
univ. dr. Șerban Dimitrie Soreanu.

Între anii 2002‐2004 urmează specializarea bie‐
nală postuniversitară în Muzică Vocală de Cameră
la prestigiosul Conservator „Giuseppe Verdi” din Mi‑
lano – Italia. Desăvârșirea studiilor pianistice se con‐
cretizează prin frecventarea unor prestigioase Mas‐
ter‐class europene conduse de mari maeștri ai
pianului: Evgheni și Olga Moguilevsky (Belgia‐1988)
Paul Badura‑Skoda (Elveţia‐1999) Roberto Szidon
(Elveţia–1999) Alain Planès (București‐2000) Hel‑
muth Deutsch și Maria di Francesca Cavazza (Italia‐
2002) Bruno Canino (Italia‐2003) Andrea Lucchesini
(Italia 2003) Eric Battaglia (Italia‐2004). Participări
la concursuri naţionale și internaţionale (Premiul
Criticii Muzicale în cadrul Concursului „Mihail Jora”
din București), la festivaluri în ţară (Festivalul In‑
ternaţional al Muzicii și Dansului ‑ TNOB O. Danovski
Constanţa) și în străinătate (Orchestra Giovanile
Trentina ‑ Alto Adige Italia 2014; MozartWoche –
AMI Italia 2015, Settimana Mozartiana di Terracina
Italia 2016, GK Festival ‑ New York 2017 ș.a.m.d.) în
proiecte artistice individuale sau alături de apreciaţi
muzicieni români și străini în formaţii camerale de
duo și trio.

În iunie 2017 este invitată să susţină recitaluri
de pian în New York (SUA) în săli de concerte pres‐
tigioase precum CARNEGIE ‐ Weill HALL, Engelmann
Recital Hall ‑ Baruch Performing Arts Center. În sep‐
tembrie 2021 este invitată pentru a susţine un reci‐
tal în duo cameral, în a 25‐a ediţie „O istorie prin Iu‑
bire” din FESTIVALUL INTERNAŢIONAL GEORGE
ENESCU.

Din 2005 desfășoară o constantă activitate di‐
dactică ca lector doctor universitar al Facultăţii de
Arte ‑ Universitatea de Stat “Ovidius” din Constanţa,
profilul Muzică, obţinând titlul de doctor în Muzică
cu Magna cum Laudae la Universitatea Naţională de
Muzică din București (2010). Multiple premii na‐
ţionale cu elevii îndrumaţi în cadrul concursurilor
de pian. Publicaţii teoretice, crestomaţii și traduceri
adnotate critic (literatură muzicală de specialitate)
la Editura Muzicală București și Editura Artes Iași,
România. Membru al Fundaţiei Internaţionale
„Alink ‑ Algerich” (Haga).

Din 2011 este invitată în fie‐
care an de către instituţii muzicale
de grad superior din ţară și din
străinătate pentru susţinere de
cursuri de perfecţionare pentru studenţi (Master‐
class) individual (ex. aprilie 2019 Masterclass de
pian la „Santa Cecilia” Conservatorio, Roma, Italia)
sau alături de profesori universitari din ţară / maeș‐
trii internaţionali ai cântului liric. Din 2015 colabo‐
rează cu prestigioase Societăţi Internaţionale de
Concerte (Associazione Nazionale „W.A.Mozart” AMI
‑ Italia, American Concert Alliance ‑ USA). Membru
în jurii naţionale și internaţionale ‐ competiţii pia‐
nistice de anvergură (ex. 5th Ed. Piana del Cavaliere
International Piano Competition, Italia ‑ Alink‑Arge‑
rich Foundation®). Director artistic la „Young Artists
Piano Festival” România.

De peste 10 ani Andreea Bratu menţine o con‐
stantă și bogată activitate concertistică concretizată
în recitaluri de pian și muzică de cameră cu parte‐
neri din România sau străinătate în stagiunile na‐
ţionale și internaţionale (România, Belgia, Elveţia,
Franţa, Italia, USA). Iniţiator și sponsor al Premiului
Special de Interpretare Pianistică „Lucia Teodorescu”
al Concursului Internaţional de Pian din Constanţa ‑
Young Pianists (ediţia I 2018 și a II‐a 2019, ed a III‐
a 2020). În ultimii cinci ani introduce în repertoriul
de concert pentru prima dată în România piese in‐
strumentale pentru pian de Richard Wagner, Charles
Valentin Alkan, Alexander Glazunov, Francis Poulenc
sau ‐ în premieră absolută ‐ creaţii camerale sau so‐
listice compuse de Alexander Williams, Dan Bălan,
Olivier dos Santos, Daniela Cojocaru, Ioan Dobrinescu,
Vicenzo Napoli, Gaby Kapps, etc.

Menţionări și Cronici despre prestaţiile artistice
muzicale din concerte în presa naţională și interna‐
ţională, în revistele de specialitate naţionale „Actua‑
litatea Muzicală”, „Plai Străbun”, „Ex‑ Ponto” și inter‐
naţionale ‐ revistele „Musica”, „Music Voice‑Online”
(Italia). Este solicitată să participe, în calitate de in‐
vitat sau musician ‐ profil profesional în cadrul pro‐
gramelor de televiziune românești și din străinătate
(Televiziunea Română Naţională ‐ TVR ‐ „Serata Mu‐
zicală“ ‐ critic Iosif Sava, 1999; Radiofuziunea Ro‐
mână ‐ critic Rodica Sava, TV Neptun ‐ ArtTV, 2009,
Antena 1 Constanţa, 2012, 2017 Tv Neptun ‐2013,
2016, Tv National, N24 plus 2014, Radio Mozart Ita‐
lia ‐ interviu 2015, TEDx Romania 2017 ‐ speaker,
Business Circle Romania ‐ speaker motivaţional etc.)

PROFIL DE ARTIST

Pianista ANDREEA BRATU
• Un concert la miezul nopţii, oct. 2022, Tecuci •
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PREMII ȘI DIPLOME, AFIȘE - MANIFESTĂRI 2022

Mulţumim tuturor celor 
care sprijină 

cultura gălăţeană, 
manifestările 

Societăţii Scriitorilor 
„C. Negri” și ale Revistei

„Porto‑Franco”!

• Lansarea
cărţii 

„Inner 
Callings ‑ 

a pilgrim's
diary” 

la Londra •
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• Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, Tg. Bujor, sept. 2022

• La Biserică • La Școala „Grigore Hagiu” • Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”

• La Școală • La Biblioteca 
„Grigore Hagiu”

• Copii în recital

• Participanţi la Festival • Elevi în spectacol
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• Scriitori • 2022

Tg. Bujor
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• Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, ediţia XXXI •
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• Manifestări Literare Porto‑Franco, de ieri și de azi •

• La Suceveni • La Tg. Bujor, în Biblioteca „Grigore Hagiu”

• La Ipotești, 2013

• La Școala „Grigore Hagiu”

• La Galaţi, 2009 • La Biserica din orașul Tg. Bujor

l ALBUM FOTO l PORTO-FRANCO l GALAțI 2022 l


