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editorial

Constantin
ARCU

1

Aparent fără legătură cu precizările din 
numărul precedent, sînt nevoit să răsucesc puțin 
datele de care dispunem pentru a vedea și o altă față a 
problemei. Despre ce-i vorba? De îndată ce am 
preluat revista Bucovina literară în august 2010, în 
mod firesc m-am întrebat de unde vine revista pe 
care o conduc, pentru a mă orienta pe ce traseu s-o 
îndrept în continuare. Nu știam prea multe despre 
aceasta, exista pe copertă sintagma din 2001 - 
„Prima serie a revistei a apărut în anul 1941 la 
Cernăuți”. În arhiva revistei nu deținem exemplare 
din vechea serie și nici în depozitul Bibliotecii 
Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava nu există (v. 
editorialul din B.l. nr. 1-2/2011). Iar prietenii din 
Cernăuți habar n-aveau de vreo colecție a revistei 
prin instituțiile de acolo. 

Consultînd unele lucrări de anvergură, ce am 
descoperit? În Dicționarul General al Literaturii 
Române (p. 676), este scris negru pe alb: 
„BUCOVINA LITERARĂ, supliment săptămînal al 
ziarului „Bucovina”, apărut la Cernăuți, cu 
concursul Societății Scriitorilor Bucovineni, între 11 
ianuarie 1943 și 27 februarie 1944.” În Enciclopedia 
Bucovinei, vol. II, p. 663, Suceava, 2004, autor Emil 
Satco & colab., stă scris altceva: „BUCOVINA 
LITERARĂ. Supliment săptămînal. Cernăuți. Apare 
cu concursul Societății Scriitorilor Bucovineni. Anul 
I, 1941 – februarie 1944; din iulie 1943, prim 
redactor: George Drumur.” Observăm de îndată că 
anul apariției revistei în cele două lucrări este diferit. 
În prima lucrare este indicat anul 1943, în cealaltă – 
1941, însă în ambele se menționează că apare „cu 
concursul Societății Scriitorilor Bucovineni”. 

În această situație nu știu de ce ar fi trebuit să 
schimb anul apariției revistei - 1941, care exista 
înscris pe copertă de un deceniu, chiar sub caseta 
„Colegiul director” din care făcea parte domnul 
Dimitrie Vatamaniuc! Am operat doar o mică, dar 
esențială modificare înlocuind verbul a apărea cu 

Răspuns la acuzele privind 
„aculturația din Bucovina de astăzi” (II) 

(episod cu final neașteptat)

verbul a fonda, aspect detaliat în editorialul 
precedent. Pentru orice om teafăr la cap e limpede 
totuși că nu m-am trezit într-o dimineață cu ideea 
fixă de a înscrie pe coperta revistei nu știu ce „falsuri 
grosolane”. Ce interes aș fi avut? Pentru că un „fals” 
se face cu intenția de a obține un rezultat fraudulos. 
Dacă nu există intenție, nu se poate vorbi decît, 
eventual, despre o „eroare”, o „greșeală”. Din nou 
admiratorul meu dovedește că nu are proprietatea 
termenilor pe care îi folosește. 

Dar lucrurile nu se opresc aici. În luna 
decembrie 2011 am primit o scrisoare de la dl. 
Dimitrie Vatamaniuc (data ștampilei, 03.12.2011, 
București), cuprinzînd un articol referitor la 
„întemeierea Bucovinei literare”. Este textul unui 
cercetător acribios, cu bun simț, care nu insultă 
preopinenții. Demonstrația conduce la concluzia că 
Bucovina literară n-a apărut în 1941, ci în 1942! 
Public articolul în paginile acestui număr, deși m-a 
nedumerit puțin. Încearcă să clarifice acum această 
chestiune, cînd sintagma cu privire la anul apariției 
revistei există pe copertă încă de la sfîrșitul anului 
2001, iar domnia sa, repet, a făcut parte din colegiul 
de redacție în tot acest răstimp. Nu am nimic 
împotrivă să se facă lumină în această poveste 
devenită peste noapte pasionantă pentru unii. 
Oricum, articolele publicate de admiratorul nostru 
nu aduc vreun element de noutate, decît insultele în 
care se dovedește neîntrecut. Poate fi sigur că ne-am 
pus aceleași probleme cu mult înaintea sa, că sîntem 
deschiși dialogului cu oamenii civilizați, încît titlul 
din Crai nou ce include aroganta sintagma „aștept 
opoziția” ne pare ridicol. (Mă rog, omul e cruduț la 
minte, nu știu dacă a împlinit 80 de ani.) 

Pe de altă parte, aiurelile agitatului fan 
înseamnă pentru actuala revistă Bucovina literară, 
într-o expresie celebră, mult zgomot pentru nimic. 
Dacă e să fiu sincer pînă la capăt, eu cred că sintagma 
de pe copertă e o simplă convenție și nimic altceva. 
Disputa în legătură cu anul fondării este lipsită de 
relevanță. Cu riscul de a fi acuzat de erezie, reiau 
ceea ce am afirmat în editorialul din nr. 5, mai 2011 al 
revistei, anume că vechea publicație de la Cernăuți și 
seria nouă apărută în 1990 la Suceava sînt înrudite 
numai prin denumire. Ele n-au același ADN. Spiritul 
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editorial

imprimat de fiecare grupare este total diferit. În seria 
apărută la Cernăuți publicau materiale îndeosebi 
scriitorii de acolo, cam acesta fiind scopul revistei. 
Lucrurile stau cu totul altfel după 1990. „Am preluat 
titlul unei mai vechi reviste din Bucovina nu pentru a 
afirma astfel că intenționăm să ne închidem în 
hotarele  unui  provincial ism r idicol  ale  
patriotismului local. (…) Ne propunem, ca parte a 
acțiunii noastre, să afirmăm și să luminăm, în 
contextul spiritualității românești, timbrul specific al 
subspațiului bucovinean”, se sublinia apăsat chiar în 
primul editorial al noii serii (nr. 1/1990). Se afirma 
ideea de deschidere, specificul bucovinean urmînd a 
fi pus în lumină numai „în contextul spiritualității 
românești”. Din această perspectivă, mă întreb dacă 
are vreo relevanță pentru noua serie momentul în 
care a fost fondată seria veche, atît timp cît între ele 
nu există nici o legătură! (Situația nu este aceeași, 
bunăoară, la Dacia literară unde ideea de 
continuitate a fost înscrisă programatic în noua 
serie.) Și nu am dubii (lucru confirmat și de alți doi 
foști redactori-șefi ai publicației), dacă redacția din 
1990 nu ar fi preluat titlul Bucovina literară, vechea 
serie ar însemna astăzi una dintre revistuțele apărute 
la Cernăuți între cele două războaie, de care mai au 
știință doar istoricii literari. 

Oricum, menționarea Societății Scriitorilor 
Bucovineni drept fondator și legătura care a fost 
întreținută de-a lungul anilor în mentalul colectiv 
între această societate și Bucovina literară a avut 
probabil și un rol de protecție. În jurul publicației au 
existat permanent grupuscule care doreau s-o înhațe, 
ba chiar există și acum. Prădători nesățioși stau la 
pîndă. Eu cred că viitoarea redacție ar putea să 
păstreze sintagma de pe copertă, cum la fel de bine ar 
putea să renunțe la ea sau să adauge altele, la voia sa. 
„Datele exacte n-au nici o însemnătate”, scrie 
Borges. Însăși literatura e o poveste, o convenție, iar 
„justițiarii” de soiul înfocatului admirator sînt 
stricători de plăcere. Nici vorbă de perseverare 
diabolicum (Seneca), însă acum chiar n-am chef să 
dau jos inscripția de pe copertă. Pun aici capăt 
oricărei discuții pe această temă.
 Din toată zarva asta se iscă însă o chestiune 
cu adevărat importantă. Precizam în editorialul din 
numărul anterior că hotărîrea de a marca în anul 
2011, prin unele manifestări, împlinirea a 70 de ani 
de la fondarea revistei fusese luată înainte de a fi eu 
ales președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni, 

pe cînd nu făceam parte nici din structurile sale de 
conducere. Ceea ce nu înțeleg acum este tăcerea 
fostei conduceri față de acest atac violent la adresa 
mea. Cu excepția lui Mircea A. Diaconu, ceilalți n-au 
dat nici un semn de solidaritate. Nici vorbă să ia 
careva atitudine. Ei par să nu aibă nici o treabă! Cu 
uimire, constat că sînt singur. Și pot fi insultat pînă la 
loc comanda.

În acest punct problema se bifurcă din nou: 
1. Mi-am depus candidatura la președinția 

Societății Scriitorilor Bucovineni cu intenția de a 
reforma această societate, transformînd-o într-o 
frăție bucovineană, o tovărășie cu mult peste o 
grupare scriitoricească. În acest moment nici nu are 
rost să mai dau alte explicații. Îmi dau seama că 
proiectul meu a eșuat. Acolo unde eu vedeam o 
însoțire frățească în care o normă statutară să se 
aplice deopotrivă de la președinte pînă la ultimul 
membru în ordine alfabetică, am descoperit o castă 
superioară care se bucura de privilegii și, separat, 
masa de rînd a membrilor. Încercînd să schimb 
lucrurile, m-am văzut înconjurat de ostilitate. Pe de 
altă parte, există printre unii părerea că dacă ești 
membru al societății în mod automat ai acces să 
publici oricînd și orice în revista Bucovina literară. 
În situația în care sînt întîmpinați cu vreun refuz, îți 
întorc de îndată spatele. Bunăoară, unui coleg din 
S.S.B. i-am publicat o povestire. Imediat am primit 
un e-mail prin care mă asigura de veșnică 
recunoștință, adăugînd că a pus berea la rece și 
peștele pe grătar. Sigur că n-a uitat să mai atașeze o 
povestire. Cînd i-am comunicat că noul text poate să 
apară numai peste cîteva luni, a băut berea, a mîncat 
peștele și răspunde înțepat la mesajele pe care i le 
transmit.   

Ar fi și alte lucruri importante de adăugat 
(subliniez pentru ca mai tîrziu alți admiratori să nu se 
bată cu pumnul în piept că ei au descoperit roata), 
însă nu e momentul să le dezvălui aici. Se pare că     
n-am reușit să reformez societatea, așa cum mi-am 
propus, astfel că îmi dau demisia din funcția de 
președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni. 
Țin să precizez că de unul singur m-am zbătut pentru 
sponsorizări și las această societate într-o situație 
materială destul de bună, deși am preluat-o la limita 
de avarie, cum se spune. 

(Continuare la pag. 77)



Liviu Ioan
STOICIU

jurnal comentat

Am avut și am încă necazuri cu felul meu de a fi. 
Până să înțeleg exact ce mi se întâmplă (și că n-am 
cum să mă schimb, să fiu pe placul „societății”), am 
suferit și sufăr încă enorm. Fiindcă eu trebuie să mă 
dau după societate, nu societatea după mine. E vorba, 
în principal, de singurătate, de căutarea ei cu orice 
preț, chiar și acolo unde ea trebuie exclusă: în familie, 
la o manifestare publică sau la serviciu. Nu s-a putut 
face cu mine nimic, peste tot și tot timpul am căutat 
singurătatea. Nu e greu de înțeles că la început, 
văzând cât sunt de îndărătnic și de „arogant” în a 
concepe viața, m-am învinovățit grav, și n-aș fi acuzat 
pe nimeni dacă m-ar fi trimis la psihiatrie să mă tratez. 
Așa a fost să fie, până la 39 de ani mi-am petrecut 
viața sub regimul totalitar comunist– și izolarea de 
societate era rău privită, ba chiar era un delict moral 
(adică dădeai dovadă că nu prea ești sănătos la cap). 
Curios, am avut tot timpul probleme cu autoritățile 
comuniste peste tot unde am fost angajat (de aceea am 
schimbat multe locuri de muncă, multe meserii și 
multe localități din țară; și în timpul stagiului militar 
și în timpul liber, dar mai ales din 1981, când mi s-a 
deschis dosar de urmărire operativă de către 
Securitate) și aveam eticheta de inadaptabil în 
societate, motiv să fiu marginalizat și considerat 
ultimul om, de plâns. Cu toate acestea, n-am fost 
internat cu forța la nebuni și n-am fost arestat pentru 
„parazitism” (în perioada mea de boemă, până la 25 
de ani; la 25 de ani mi s-a născut copilul și am renunțat 
pentru totdeauna la boemă, fiind conștient că trebuie 
să cresc și să educ fiul, care n-avea nici o vină că s-a 
născut; din 1975 mi-am regularizat viața, am avut un 
loc de muncă obligatoriu, dar asta n-a însemnat că am 
renunțat la singurătate, deși în acel an m-am și 
căsătorit). În condițiile în care până la 30 de ani (când 
am debutat editorial, în 1980) n-am știut că pot să 
merg pe drumul literaturii, mi-am blestemat zilele 
deoarece simțeam nevoia să mă izolez și nimeni nu 
mă înțelegea (nici soția, deși era și este prozatoare, nu 
mă înțelegea, nu mă înțelege nici azi de ce mă izolez și 
de ce nu avem prieteni cu care să ne simțim bine la 

sfârșit de săptămână, de exemplu, reuniți). N-am 
putut să schimb nimic de-a lungul vieții, am rămas la 
fel de singuratic, neputând să-mi explic de ce sunt așa 
cum sunt. Nici azi, la 62 de ani, nu pricep de ce trăiesc 
atât de izolat. Practic, îmi caut singurătatea – iar azi 
sunt resemnat la gândul că așa e normal să i se 
întâmple în general unui scriitor, care preferă să stea 
cu gândurile lui și să privească în gol, în loc să stea la 
gargară la nesfârșit cu prieteni, fie ei și scriitori. Vă 
dați seama, mi-a trebuit o viață să iau seama că sunt 
totuși un individ normal dacă-mi tot caut singurătatea 
și dacă mă izolez, chiar dacă par anormal celor din jur. 
Toată tinerețea m-am condamnat că sunt incapabil „să 
mă integrez în societate”, să am prieteni cu care să mă 
vizitez, să fiu ca toți oamenii, să mă bucur de viață; 
abia la prima bătrânețe am impresia că-mi dau șansa 
să fiu cum sunt.

M-a exasperat izolarea în care mă complăceam 
mai ales după căsătorie, în 1975, văzând că 
prozatoarea Doina Popa e altfel decât mine, își 
dorește să se distreze cu prieteni comuni, să se bucure 
de fiecare zi „ca toți oamenii”. Din păcate, nu puteam 
să trec peste mine. La reunirile de familie (zile de 
naștere sau nunți), la care toate rudele se distrau, eu 
mă plictiseam rapid și mă retrăgeam în lumea mea. 
Prieteni nu aveam, în schimb Doina avea un chef 
nebun de conversație, colegele ei de serviciu îi erau 
preferate, le invita acasă la noi. Eu eram „ursul”, care 
doar mormăiam, retras în altă cameră când aveam 
vizitatori, nu participam la dialoguri – și eram lăsat în 
plata Domnului, știind toți că sunt un… sălbatic. 
Descopăr azi în jurnal ceea ce uitasem: sâmbătă, 18 
iulie 1987 (aveam 37 de ani; Doina e mai mică decât 
mine cu aproape patru ani). Scriam atunci: Pun azi, pe 
peretele din fața biroului meu, în sufragerie, 
următorul citat: „De unul singur, chiar și inactiv, nu-ți 
irosești timpul. În schimb, aproape întotdeauna, îl 
pierzi de pomană în compania altora. Nici un colocviu 
cu tine însuți nu poate fi întru-totul steril. Ceva tot 
iese, trebuie să iasă, fie și numai speranța de a te regăsi 
într-o zi” – E.M. Cioran (tradus de Emanuel Marcu în 
Ateneu 6/1987). Un splendid aforism care justifică 
întristările și lipsa „prietenilor”. Un aforism ce va 
putea fi citit de toți cei ce vor intra în sufragerie, 
invitați ai soției în principal: poate vor înțelege ceva 
printre rânduri, de ce sunt eu așa cum sunt... un 
sălbatic, nesimțind nevoia să pierd vremea 
discutând… discuții. E un citat făcut din litere 
detașabile din „letraset”, lipite pe un carton lucios, de 
expoziție. Un citat ce va trebui să-mi aducă mereu 
aminte când voi rămânea singur în propria casă că mă 
comport normal căutând izolarea, de fapt, și că n-ar 
trebui să mă intereseze ce spun ceilalți. Acest minunat 
Cioran: numai citindu-i numele tresar.

Nu vă mai pierdeți
timpul
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invitatul revistei

George
ASTALOȘ

„Destinul a fost
de partea mea...”
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Vasile Tărâțeanu (Cernăuți)  – Domnule Astaloş, 
acest interviu este destinat revistei „Bucovina 
literară”, dumneavoastră fiind dintr-o familie de 
bucovineni.
George Astaloș - Da, familia mea e din Bucovina, 
mai exact din Vatra Dornei, unde ai mei, cei din partea 
tatălui meu, Gustav Astalosch, s-au stabilit cu câteva 
secole bune în urmă, noi fiind români de origine 
etnică germană.

V. T. – Ce le puteţi spune cititorilor noştri despre tatăl 
dumneavoastră ?
G. A. - Tata a venit în Bucureşti după Primul Război 
Mondial, ca cei doi fraţi mai mari ai lui, Heinrich şi 
Adolf Astalosch, făcând armata la aviaţie unde 
unchiul Heinrich era deja activ. Dealtfel, el l-a adus la 
Bucureşti şi l-a dirijat spre celebra armă a aerului, 
aflată încă în faşă după primul război.

V. T. – Studiind arborele dumneavoastră genealogic 
primit din Germania pe la sfârşitul secolului trecut, 
am văzut că sunteţi de viţă nobilă, cu particula de Von. 
V-aş ruga să ne spuneţi câteva cuvinte despre acest 
detaliu familial.
G. A. - Bucovina făcea parte integrală din Imperiul 
Habsburgic. Străbunicii mei erau Von Schönborn 
(bine născut). Făcând şcoala la Viena, străbunicul 
meu Johann Schönborn, s-a îndrăgostit de o 
domnişoară care terminase studiile şi s-a întors acasă 
la ea, domnişoara fiind din partea ungară a Imperiului 
celor două coroane şi anume, din Banat. De pe undeva 
de pe lângă Timişoara. Ca să poată sta pe teritoriul 
Coroanei de la Budapesta a trebuit să-şi ia o carte de 
flotant (de séjur, am spune astăzi). Or, ca să obţină 
această legitimaţie trebuia să aibă un nume unguresc. 
Dar ce contează un nume pe lângă o dragoste 
juvenilă? A luat numele unui unchi al iubitei lui care 
era de meserie măsar (care făcea mese – Astaloş care 
nu înseamnă ceea ce se crede astăzi, ci pur şi simplu 
măsar). Înaintaşul nostru n-a stat decât 24 de zile în 
Banatul unguresc, dar ne-a potcovit pe noi, urmaşii 

lui, cu numele impus de maghiarizare. Astfel am 
devenit toţi Astaloş. Până la tata, implicit, numele era 
scris nemţeşte: Astalosch, mama românizându-i 
caligrafierea când au venit ruşii, deportându-i pe 
românii de origine germană în lagărul din Donbas. 
Tatăl meu şi unchii mei au fost în acelaşi lagăr cu 
mama Hertei Müller, premiul Nobel 2009.

V. T. – Cum s-au cunoscut părinţii dumneavoastră, 
tatăl fiind bucovinean şi mama bucureşteană ?
G. A. - Tata îşi făcuse prieteni la Bucureşti şi unul 
dintre ei avea un regiment de verişoare. Aşa a 
cunoscut-o Gustav Astalosch pe Marioara Tănăsescu. 
Bunica mea maternă era şi ea de origine germană: 
Kremer.

V. T. – Aţi crescut 
în timpul celui  
d e - a l  d o i l e a 
război mondial. 
Ce v-a determinat 
să optaţi pentru 
cariera militară ?
G. A. - Atmosfera 
f a m i l i a l ă  c u 
un i fo rmele  de 
război. De mic am 
visat să fiu ofiţer. 
Şi iată că destinul 
a fost de partea 
mea.

V. T. – Ce grad 
aveaţi în 1964 
când, refuzând 
ideea de a intra în 
Partidul Comunist, aţi demisionat din cadrul activ al 
armatei ?
G. A. - Eram căpitan cu 5 ani vechime în grad. Intram 
în corpul ofiţerilor superiori şi adeziunea de intrare în 
partid îmi pica automat în raniţă. Am demisionat şi   
n-am mai lucrat niciodată, dedicându-mă exclusiv 
literaturii. Dar armata rămâne totuşi instituţia cu cel 
mai grav mod de interpretare a fenomenelor 
tangenţiale, dacă nu chiar secante, ce o intersectează. 
În 2009, la 150 de ani de la fondarea Institutului 
Geografic Mili tar,  conceput după modelul 
habsburgic, am fost avansat de Statul Major General 
al Armatei la gradul de colonel, figurând în volumul 
publicat cu această ocazie, printre primii 28 de ofiţeri 
ai armatei din 1859 până în zilele noastre. Data citată 
corespunde restructurării armatei române de către 
Alexandru Ioan Cuza, ale căror rezultate s-au văzut în 
1877.

Nominalizat la premiul Nobel pentru Literatură
în anul 2011

Scriitorul George Astaloș, tânăr ofițer în anii 50,
la câțiva ani înainte de a demisiona din armată pentru
a se consacra exclusiv literaturii în care a debutat cu
piesa de teatru „Vin soldații” la Teatrul Casandra din 

Bucureşti în stagiunea 1968/1969 (Foto Veronica 
Cristea, 1959).
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V. T.  – Când aţi 
debutat ca poet ?
G. A. - În 1948, într-o 
revistă școlară. Dar 
este de notorietate 
biografică: un poet 
debutează de mai 
multe ori. Vârsta 
mea din anii 50-60 
conducea direct la 
compromisuri, cum 
i-a condus pe toţi 
scriitorii generaţiei 
mele. Astfel se poate 
spune că adevăratul 
meu debut a fost în 
1968, când mi s-a 
montat în Bucureşti 

piesa mea de teatru Vin soldaţii, spectacol care m-a 
făcut mondial celebru. Printre altele, americanii au 
trimis o echipă de filmare de la canalul newyorkez 
NBC care au filmat spectacolul, dându-l pe post în 
mai 1969.

V. T. – Câte volume de versuri v-au apărut şi unde ?
G. A. - Nu le-am numărat, dar cred că mi-au fost 
publicate în jur de 12 volume, în Franţa, Italia, 
România – printre altele.

V. T. – Dacă vi s-ar cere o definiţie a poeziei, cum ar 
suna ea ?
G. A. - Nu există poezie fără sistem şi nu există sistem 
fără obsesie. Fraza figurează ca motto al volumului 
Aqua Mater.

V. T. – Aţi publicat câteva antologii de poezie 
românească printre care poezia bucovineană, 
basarabeană, israeliană şi din Voivodina. Spuneţi-ne 
câteva cuvinte.
G. A. - Seria de antologii face parte dintr-un program 
elaborat de mine în 2002 când mi-am propus să 
recuperez poezia românească din afara frontierelor 
noastre geografice şi lingvistice şi să le dau un 
paşaport internaţional traducându-le în franceză, una 
dintre cele două limbi oficiale ale Uniunii Europene. 
Anul trecut mi-au apărut 7 antologii în franceză, celor 
enunţate alăturându-se antologiile: poeziei române, 
poeziei scriitorilor români de expresie franceză şi a 
deţinuţilor politici români.

V. T. – Ce credeţi despre poezia autorilor din nordul 
Bucovinei care s-a afirmat într-un climat ostil creaţiei 
româneşti ?

G. A. - Poezia nu are frontiere nici atunci când e 
îngrădită de fluctuaţiile teritoriale ale istoriei, 
nefavorabile creaţiei paralele lingvistice. Tocmai   
de-asta poezia din nordul Bucovinei, supusă unui 
tratament agresiv ne apare ca cea mai pregnantă şi 
emoţionantă de pe harta lirică românească.

V. T. – Cum este văzută poezia română în contextul 
european ?
G. A. - Poezia nu se scrie, se face şi nu se vede, se 
aude!

V. T. – Am citit că aţi fost nominalizat pentru premiul 
Nobel de Literatură 2011. Câteva cuvinte asupra 
acestui subiect fabulos, vă rog.
G. A. - Nu e nimic fabulos! Pentru ca premiul Nobel 
să fie vivace, trebuie mai mulţi nominalizaţi. 
Întâmplător, sau nu tocmai, în 1982 preşedintele 
Comitetului Nobel de-atunci, Östen Jostrand, cu care 
m-am întâlnit la Congresul Mondial al Poeţilor de la 
Madrid, m-a întrebat dacă acceptam să-i prefaţez un 
volum de versuri ce urma să apară în Italia în paralel 
cu apariţia altei cărţi de poezie ce apărea la Paris cu 
prefaţa lui Pierre Emmanuel de la Academia 
Franceză. Pentru cei care se prefac că nu ştiu, 
reamintesc că în Occident în general, în Italia şi 

Părinţii poetului Astaloş
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s e m n ă t u r a  m e a  p e 
analizele critice era 
foarte căutată, dacă nu 
chiar cea mai căutată. 
Am acceptat, volumul a 
apărut în cea mai căutată 
editură (doar Östen era 
preşedintele Comitetului 
Nobel), cartea a apărut, 
ia r  eu  am fos t ,  d in 
prietenie, pus la curent 
c u  t o a t e  m i ş c ă r i l e 
d e c e r n ă r i i  m a r i i 
distincţii. Doar dobitocii 

cred că îi va atinge aripa lui Nobel! Într-adevăr am 
fost nominalizat.

V. T. – Pe ce scene s-au jucat piesele dumneavoastră 
de teatru ?
G. A. - Pe scenele tuturor marilor metropole din lume. 
Printre acestea se numără scenele câtorva teatre 
naţionale dintre care citez scena Teatrului Naţional 
din Washington (Ce ne facem fără Willi) şi a 
Naţionalului din Ankara (Domnişoara Helsinka).

V. T. – Într-unul dintre poemele din Poeme Retorice, 
dedicat tinerilor căzuţi în decembrie 1989, spuneţi: 
„Istoria e făcută să o învăţăm pe dinafară”. Cum s-ar 
putea interpreta afirmaţia în chestiune ?
G. A. - Interpretarea versului citat devine uşor 
descifrabilă dacă cităm şi versul următor: „Istoria e 
făcută să o învăţăm pe dinafară/ şi uneori chiar mai 
mult”.

V. T. – Poetul trebuie să fie un nonconformist ?
G. A. - Nu neapărat. Nonconformismul devine o 
glumă proastă dacă îl practicăm în afara vocaţiei 
protestatare. Poezia este: ori metafizică, ori 
protestatară. Lirica aşa-zisă, cu emfaza ignorantului, 
contestatară, ilustrează o falsă viziune poetică. 
Poezia, atunci când sancţionează puterea este 
protestatară, protestul fiind o certitudine proprie 
intelectualului. A contesta înseamnă a cere 
schimbarea celor sau celui care este la putere pentru a 
te instala în locul celui detronat. Din păcate, scriitorii 
noştri nu au dimensiunea sensurilor calificative.

V. T. – Ce credeţi despre înregimentarea poeţilor pe 
criterii de generaţii ?
G. A. - Această născocire nu face decât să-i dezvăluie 
cititorului complexul celor care nu ştiu că nu 
generaţiile fac creaţia, ci vocaţia poetului.

V .  T .  – 
Printre cele 
101 volume 
publicate în 
5  ţ ă r i  s e 
n u m ă r ă  ş i 
două volume 
consistente 
despre exilul 
dumneavoas
tră parizian, 
urmate de un 
t r i p t i c 
asupra celor 
3  m a r i 
dezrădăcinări 
f o r ţ a t e  d e 
încrengături
le istoriei: 
e x i l u l 
provocat de 
R e v o l u ţ i a 
F r a n c e z ă 
(1789),  de 
Revoluţia Bolşevică (1917) şi exilul de după cel de-al 
Doilea Război Mondial stimulat de extinderea 
comunismului spre aşa-numitele Ţări de Est. Cum de 
nu au analizat fenomenul şi alţi scriitori din Est sau 
din Occident ?
G.  A. - Cum o spun undeva în străfundul ediţiei a 
doua a Exilului meu: „Câţi exilaţi, atâtea exiluri”. În 
Memoriile unei memorii (Exil 1 şi 2) pun această 

întrebare. „Cum se face că nimeni nu şi-a pus 
vicisitudinile exilului în pagină” ? Vintilă Horia, cum 
ştim, pe la sfârşitul anilor `50 a scris Dumnezeu s-a 
născut în exil în care scrie despre exilul unui poet de 
acum 2000 de ani: Ovidiu. L-am întrebat: „Nu puteaţi 

George Astaloş şi Helene

Astaloş şi Ionescu

Astalos (Blue Jeans) 03
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exilat dintre cei din jurul dumneavoastră” ? Se pare 
că nu putem. Tripticul despre exil are o piesă cu 
titlul: Caviar, vodka şi bye bye care a fost în turneu în 
toate marile 
o r a ş e  d i n 
E u r o p a , 
A u s t r a l i a , 
A f r i c a  d e 
S u d  ş i 
America de 
Nord! Mai 
ştiţi o astfel 
de piesă în 
i s t o r i a 
t e a t r u l u i 
m o d e r n 
un ive r sa l ? 
Bineînţeles 
că nu.

V. T. – Cum 
a ţ i  f o s t 
în tâmpinat 
d e  e x i l u l 
r o m â n e s c 
aflat în Franţa dinaintea dumneavoastră ?
G. A. - Excelent. Toată lumea mă ştia chiar dacă 
nimeni nu mă cunoştea personal. Cu timpul relaţiile 
s-au cam topit. Faptul că am fost imediat publicat şi 
jucat a stârnit gelozie printre compatrioţii noştri din 
exil. Nimic mai firesc! Altfel ar fi fost anormal. Aşa 
este croit omul. Altfel unde am ajunge ?

V. T. – Cum vedeţi fenomenul migraţiei celor care 
pleacă să lucreze în Occident, împinşi de criză, dar 
mai ales de sărăcie.
G. A. - Din păcate oamenii, în general, nu ştiu care 
sunt categoriile de dezrădăcinaţi. Cei care pleacă să 
muncească nu sunt emigranţi, ci imigranţi. 
Emigrantul pleacă din ţara lui cu hotărârea de a se 
stabili pe alte meridiane. Explic toate astea într-un 
text amplu, apărut în Fie pâinea cât de rea tot mai 
bine-i la Paris.

V. T. – Una dintre cărţile domniei voastre aflate la a 
treia ediţie este cea intitulată Utopii. Cum aţi defini 
utopia ?
G. A. - Prin simpla frază: „Numai utopiile se 
realizează”.

V. T. – Scrieţi undeva în Utopii că prima poezie aţi 
compus-o la 7 ani şi că prima puşcărie aţi făcut-o la 
12 ani. Într-adevăr ?
G.  A. - Într-adevăr.

V. T. – Aţi făcut şi alte 
puşcării ?
G. A. - Nu. Doar câte un 
pic de arest sever în 
Ş c o a l a  d e  O fi ţ e r i . 
P u ş c ă r i a  m e a  d i n 
copilărie e un întreg 
roman.

V. T. – Timpul şi spaţiul 
mă fac să  revin la 
începutul interviului. 
Vă e dor de Bucovina 
familiei dumneavoastră 
în care aţi copilărit ?
G. A. – De Bucovina îi 
e s t e  d o r  o r i c u i  a 
cunoscut-o cât de cât, 
dară mie care îmi trag 
sângele din bogăţia ei 
globală? Când îmi e dor 

fac un salt la Vatra Dornei şi îmi pun ceasul 
emoţional la zi.

V. T. – Şi acum o ultimă întrebare: „Ce aşteptaţi să vă 
î n t r e b  ş i  n u      
v-am întrebat” ?
G. A. - Ce să 
mai fi aşteptat 
să mă întrebaţi 
când aţi mânat 
b a r c a 
interviului cu 
atâta talent ? Nu 
văd la ce m-aş 
m a i  fi  p u t u t 
a ş t e p t a .  V ă 
mulţumesc şi vă 
felicit pentru 
e x c e l e n t a 
provocare pe 
c a r e  m i - a ţ i 
s t r e c u r a t - o 
subtil pe atâtea 
pagini.
Pe curând în Bucovina !

Cu Vasile Tărâţeanu

George Astaloş în anul 2006, fotografie destinată 
volumului Blue Jeans din ciclul cu acelaşi nume 
scris de poet în anii `50 sub semnul protestului 

privind felul în care era tratat tineretul
român din anii dominaţiei roşii
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un bucovinean la Paris

Exilul ca 
aventură culturală

Matei 
VIŞNIEC

(note şi frînturi) 

De nenumărate ori, scriind în franceză, am avut 
senzaţia clară că acele pagini nu s-ar fi putut naşte în 
limba română. Mi s-a întîmplat, de exemplu, mai ales 
la începul aventurii mele francofone, să scriu scene 
sau piese scurte în care... procedam la abolirea totală 
sau parţială a gramaticii. De fapt rămîneau doar 
cuvintele şi tăcerea dintre ele. A fost o modalitate de a 
încerca imposibilul, efectiv un exerciţiu stilistic 
împins la extrem, minimum de mijloace şi maximum 
de efecte. Franceza m-a incitat la asemenea 
experienţe întrucît îmi opunea rezistenţă. Şi atunci 
căutam literatura nu numai în cuvinte ci şi în tăcerea 
dintre cuvinte... Iată o formă de tăcere pe care nu 
ştiusem să o ascult atunci cînd scriam în româneşte, 
pentru că aveam oroare de vid. Cînd scrii în limba ta 
natală deseori cuvintele sunt cele care te domină şi 
deseori limba scrie pentru tine. Într-o limbă străină 
începi însă să asculţi altfel cum sună fiecare cuvînt, 
începi să apreciezi ecoul cuvintelor, unicitatea lor, 
rezonanţa lor scoasă din context... Tot ce spun este 
metaforic, aş prefera să dau un exemplu. În piesa mea 
Povestea urşilor panda spusă de un saxofonist care 
avea o iubită la Frankfurt o femeie misterioasă îl 
învaţă pe un bărbat să vorbească doar cu un sunet, 
sunetul „a“. Scena se derulează cam aşa: 

EA - Spune a.
EL - a.
EA - Mai tandru… a.
EL - a.
EA - În şoaptă… a.
EL - a.
EA - Vreau un a dulce… a.
EL - a.
EA - Spune a ca şi când ai spune că mă iubeşti.
EL - a.
EA - Spune a ca şi când ai spune că n-ai să mă uiţi 

niciodată.
EL - a.
EA - Spune a ca şi când mi-ai spune că sunt 

frumoasă.
EL - a.
EA - Spune a ca şi când ai spune că eşti un 

dobitoc.
EL - a.
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EL - a.
EA - Spune a ca şi cum mi-ai spune rămâi.
EL - a.
EA - Spune a ca şi cum mi-ai spune dezbracă-te. 
EL - a.
EA - Spune a ca şi cum m-ai întreba de ce am 

întîrziat.
EL - a.
EA - Spune a ca să-mi spui bine ai venit.
EL - a.
EA - Spune a ca să-mi spui la revedere.
EL - a.
 Scena e mai lungă, actorul este pus în situaţia 

de a spune de vreo 40 de ori a, de fiecare dată altfel. 
 Ei bine, nu ştiu dacă aş fi scris aceste replici în 

limba română. A trebuit să mă lupt cu franceza ca să 
ajung la acest tip de stilizare, de „teatru sărac“ care 
degajează însă alte bogăţii... Întotdeauna m-au atras 
de altfel autorii care practică austeritatea stilistică, 
cum ar fi Bacovia. 

***

 Mă plimb pe strada Monsieur le Prince, nu 
departe de Sorbona. Trec printr-un şir de restaurante 
japonze. Le număr: unu, doi, trei, patru… patru 
restaurante japoneze unul lîngă altul. Mai fac cîţiva 
paşi şi începe altă serie. În total sunt vreo nouă pe o 
distanţă de nici o sută de metri. În 1987, cînd am ajuns 
la Paris, această stradă, aflată în apropiere de Sorbona 
şi de grădina Luxembourg, avea o cu totul altă 
înfăţişare… Caut o librărie unde răsfoiam cărţi rare şi 
o alta, cu literatură erotică… Îmi amintesc şi de un 
restaurant cu specific francez „une crêperie“, unde 
mîncam pe nimica toate clătite cu şuncă… Au 
dispărut. Pe această stradă, ca şi peste alte zeci de 
străzi, cum ar fi cele din  jurul Operei, a venit moda 
restaurantelor japoneze ţinute de chinezi. Altfel spus, 
Parisul se „mondializează“… 

Sunt de peste 24 de ani în Franţa şi încep să am 
unele nostalgii... pariziene. În primii ani am văzut 
cafenele tradiţionale care dispăreau fiind înlocuite cu 
McDonald's-uri sau cu alte stabilimente de tip fast 
food. Acum, am impresia că fiecare restaurant cu 
specific francez care dă faliment este înlocuit cu un 
altul oferind specialităţi asiatice. Citesc în ziare că 
lumea nu mai vine la cafenele ca altădată, că această 
veritabilă instituţie franceză, cafeneaua, este în criză. 

Nu sunt eu cel destinat să tragă un semnal de 
alarmă şi nici nu-mi place să mă dau mai catolic decît 
papa, să încerc să par mai francez decît francezii. 
Franţa mea este un ideal, un model mental şi cultural 
pe care l-am asimilat încă de la vîrsta de 10 ani, în 
România. Vorbind despre ce simt pentru Franţa, nu 
fac decît să spun adevărul.
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Generală numărul 4 de la Rădăuţi, încă din clasele 1-
4. Imi amintesc de o fabulă scrisă de un anume La 
Fontaine, se chema Corbul şi vulpea, figura în 
programa şcolară, dar era povestită în proză iar eu am 
versificat-o. Aşa am scris prima poezie, publicată 
apoi şi în revista şcolii. Lucru ciudat, lecturile mele de 
copil român au fost cam aceleaşi cu ale copiilor 
francezi. Numai că eu citeam în română, şi nu în 
franceză, Gargantua şi Pantagruel sau basmele lui 
Perrault. Nu ştiu cum a fost posibil, dar în biblioteca 
Şcolii Generale numărul 4 de la Rădăuţi puteau fi 
găsite zeci de romane de Alexandre Dumas. Primii 
mei eroi au fost d'Artagnan şi Contele de Monte-
Cristo. Primele mele mari călătorii le-am făcut 
împreună cu Jules Vernes şi Căpitanul Nemo, iar 
primele mele frisoane politico-sociale le-am avut 
graţie lui Victor Hugo şi a Mizerabililor. Repet, nu 
ştiu cum a fost posibil ca într-o ţară comunistă un elev 
să poată găsi în biblioteca şcolii toată marea literatură 
clasică franceză în traduceri admirabile… Anatole 
France, Balzac, Maupassant, Stendhal, Théophile 
Gautier… au fost tot atîtea porţi care mi se deshideau 
spre o ţară incredibilă, o ţară unde istoria, aventura, 
generozitatea, dragostea, galanteria, triumful binelui 
se amestecau cu eroismul, frumuseţea, grandoarea, 
visul… Ceva mai tîrziu, licean fiind, au urmat Camus, 
Sartre, Lautréamont… În timp ce România devenea 
din ce în ce mai nesuferită prin delirul ei totalitar, 
primul azil poltic mi l-au dat romanele lui Raymond 
Radiquet, Proust, Michel Tournier, Patrick Modiano, 
Louis Ferdinand Céline, Simone de Beauvoir… Da, 
primul meu model, ca tînăr scriitor, a fost Raymond 
Radiquet. Visam să mor ca el, la 21 de ani, lăsînd doar 
două romane memorabile în urmă…

Au fost ani cînd cultura franceză pătrundea în 
România prin toţi porii ei obosiţi. Filmele cu Jean 
Marais şi Louis de Funès, muzica lui Adamo şi 
Aznavour, cărţile despre impresionişti şi Napoléon… 
Mai tîrziu, devenit student la Bucureşti, am 
descoperit teatrul francez, începînd cu Molière şi 
terminînd cu un anume Ionesco, trecînd prin Cocteau 
şi Camus. 

Nu întîmplător, deci, cînd am ajuns în Franţa,   
m-am simţit într-un fel ca acasă, într-o casă a mea pe 
care o cultivasem cu grijă. Vizitînd Parisul mi-am dat 
seama că revedeam de fapt pieţele, monumentele, 
străzile. Nu le descopeream pentru întîia oară, mai 
fusesem pe acolo prin lecturile mele, trăisem acolo zi 
de zi cu Jean Valjean şi cu Bel Ami. 

Acum, nu îmi mai fac nici o iluzie. Franţa se va 
mondializa, se va anglo-saxoniza, se va asiatiza, se va 
arabiza, se va adapta, se va dezintegra… Presiunea 
este prea puternică, maşina integrării nu 
funcţionează, forţele care au rezistat pînă acum se 

uzează. Ca orice mare cultură, ca orice mare model, 
Franţa, care a dat lumii în primul rînd un stil de viaţă, 
va fi înghiţită de avalanşa barbariei moderne. 

Este în logica lucrurilor şi de aceea sunt optimist. 
Pentru că în momentul în care şi ultima cafenea va fi 
transformată în restaurant chinezesc sau thailandez, 
se va întîmpla ceva ciudat. Lumea va simţi absenţa 
Franţei. Oamenii vor resimţi un mare gol, un vid 
sufletesc, se vor îndoi de ei înşişi şi vor începe să 
reconstituie Franţa pretutindeni pe Pămînt. Franţa va 
renaşte fragmentar, pe bucăţele, în toate colţurile 
lumii. La Pekin, la New York şi la Moscova vor răsări 
mici „colţuri“ franceze, cîte o cafenea cu un lampadar 
în faţă, cîte o stradă întreagă reconstituind modelul de 
viaţă francez, cu cîte o brutărie cu baghete calde şi cu 
cîte o mică librărie cu cărţi rare şi stampe vechi. De-a 
lungul fluviilor care traversează marile capitale ale 
lumii vor apărea şiruri de tarabe cu cărţi iar cei care 
vor fi postaţi în spatele lor îşi vor zice buchinişti.

Nu-mi fac nici o grijă, după ce şi ultimul francez 
va asculta de glasul raţiunii şi va renunţa la utopie, 
după ce şi ultimul francez se va „adapta“ 
mondializării şi modernizării pentru a dispărea în 
neant, după ce din Franţa nu va mai rămîne decît o 
nebuloasă de imagini şi sunete, oamenii o vor 
reinventa pentru că îşi vor da seama că nu pot trăi fără 
ea. Ca o oglindă spartă în mii şi mii de cioburi, Franţa 
va continua să reflecte, printr-un efect de renaştere 
fragmentară, acea nevoie profundă a fiinţei umane de 
a nu trece prin viaţă oricum. Iar toţi cei care vor reuşi 
performanţa de a reintroduce puţin gust, puţin stil, 
puţin rafinament şi puţină poezie în modul lor de 
viaţă, pentru a se recunoaşte între ei vor căuta un 
nume comun, şi negăsind altul mai bun îşi vor spune 
francezi. 

Vasile Anghel SIMINIUC
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Ioan
HOLBAN

cronica literară

A trăit în Iaşii secolului XVIII un cronicar pe 
nume Ioan Canta, mare spătar în vremea lui 
Constantin Mavrocordat; a lăsat posterităţii 
Letopiseţul Ţării Moldovei de la a doua şi pînă la a 
patra domnie a lui Constantin Mavrocordat (1741-
1769) şi câţiva urmaşi înstăriţi care au dat nume 
străzii Canta din Iaşul de azi unde, iată, trăieşte un alt 
cronicar, Nichita Danilov; ultima sa carte de poezie, 
Imagini de pe strada Kanta (Editura Tracus Arte, 
2011), nu doar poartă sonorităţile din numele 
trecutului, dar închipuie un alt fel de letopiseţ, al 
vremii dinlăuntrul fiinţei şi al disperării de a fi în 
strigătul tăcut al altui Iov: o obsesie e strada aceasta, 
mobilă, purtată cu sine printr-un oraş halucinant: 
„Tîrîndu-mă mahmur dimineaţa spre casă,/ cu vioara 
atîrnînd într-o mînă şi cu arcuşul sub braţ/ (tocmai se 
crăpa de ziuă,/ pe străzi, nici ţipenie de om): / cotisem 
din Podul de Fier/ pe strada Eternităţii, apoi pe 
Kanta,/ o stradă mobilă,/ străjuită de coroane şi si-
crie,/ ce părea să mă urmărească-ndeaproape/ (o 
luam la stînga şi ea se lua după mine,/ o luam la 
dreapta,/ şi ea, ocolind cîteva case,/ îmi ieşea înainte,/ 
coteam după colţ,/ şi ea cotea după colţ,/ în fine, nu 
insist, poate nu mă urmărea nici o stradă,/ eu însă 
trăiam cu acuta senzaţie/ că sînt urmărit!)”(…) 
„(Potopită de flori, strada Kanta/ s-a ridicat şi ea 
odată cu mine.../ Ce fel de stradă e aceasta,/ m-am 
întrebat, de ce mă urmăreşte?/ Poate că nu e stradă, 
mi-am zis, ci altceva, un gînd, o obsesie/ de care ar 
trebui să încerc să scap” (Nunta de cîini). Urmînd, 
adesea, scenariul unui rit păgîn sau invocînd numele 
Domnului, într-o profundă poezie de reflecţie 
creştină, textele din Imagini de pe strada Kanta spun 
poveşti, adoptînd o narativitate specifică, evidentă în 
regimul de folosire a verbelor - iar perfectul compus, 
timp al acţiunii încheiate în trecut, are un rol 
important - şi adverbelor („Atunci ne-am trezit din 
somn cu toţii/ implorîndu-te să nu-ţi întorci faţa de la 
noi,/ am căzut în genunchi/ şi am ridicat din nou ochii 
spre cer,/ dar cerul s-a răsturnat cu susul în jos/ şi am 
văzut căscîndu-se sub noi/ duşumeaua acoperită de 
mucuri de ţigară şi smocuri de păr/ de om, dar şi de cal 

Pustnicul din
deşertul Sketis
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chiar la poemul în proză, cum se întîmplă în Conul de 
umbră. E, poate, greu de imaginat o carte de poezie 
care să adune materialul şi materia unor volume 
masive de proză şi publicistică, precum Nevasta lui 
Hans, Apocalipsa de carton, Capete de rînd, 
Urechea de cîrpă, Tălpi, Şotronul, Maşa şi 
Extraterestrul, Ambasadorul invizibil; dar chiar asta 
se întîmplă pentru că literatura lui Nichita Danilov e 
ca o materie incandescentă care erupe, periodic, 
dintr-un depozit, ca să se întindă, apoi, pe diverşi 
versanţi numiţi poem, tabletă, pamflet, schiţă, 
nuvelă, roman.

În Imagini de pe strada Kanta, viziunea lirică se 
radicalizează în ceea ce poetul însuşi numeşte „urlet 
în tăcere”, păstrînd tonalităţile aspre, ultimative, din 
Apocalipsa după Ioan Teologul: „Şi morţii pare-se că 
mi-au ascultat glasul,/ căci am auzit ridicîndu-se de 
pretutindeni un murmur greu,/ apoi murmurul 
crescu, transformîndu-se într-un val de tunete./ Şi eu 
am auzit un glas de foc, rostit de mai multe guri,/ 
împletite într-o frînghie de flăcări: «Dacă ne chemi,/ 
o să venim!». Şi veniră asemenea unui stol de corbi/ 
aşezîndu-se de o parte şi de alta a braţelor mele,/ 
astfel încît la asfinţit m-am văzut înconjurat de 
morminte/ şi am auzit răsunînd în afara mea,/ un glas 
asemenea unei limbi de foc dansînd pe cabluri şi 
zicînd: /«Noi am venit, acum vino tu şi te aşează în 
locul nostru...»/ În timp ce ascultam, am văzut fiecare 
mormînt desfăcîndu-şi lespezile/ ca un sipet şi am 
auzit sufletele morţilor/ tînguindu-se în beznă şi     
m-am văzut şi pe mine/ întins în locul lor înfăşurat în 
beznă ca într-un scutec/ şi m-am trezit din reverie şi 
am strigat: «Morţii cu morţii şi viii cu viii...»” (Stîlpi 
de înaltă tensiune): un spaţiu, un oraş pustiu, unde se 
aude doar ţipătul înăbuşit, „susurat la ureche” al lui 
Iov, într-o tăcere apăsătoare, printre pietrele 
deşertului, nu ale Nordului, ca în lirica lui George 
Vulturescu: pietrele lui Vulturescu sînt ale stihiilor 
htoniene, în vreme ce pietrele lui Danilov sînt ale 
cerului: ele se roagă Domnului şi cu ele, în chip de 
ureche înlocuind-o pe aceea de cîrpă dintr-o carte 
precedentă, se pot auzi sufletele care vin şi pleacă pe 
drumul fără pulberi şi fără sfârşit: „Ar trebui să-mi 
lipesc/ o pereche de urechi de piatră la cele două 
tîmple,/ iar peste ele alte pietre,/ apoi alte şi altele,/ un 
şir întreg de pietre,/ ca să pot auzi tăcerea/ pe care o 
lasă în urmă/ sufletele care vin/ şi cele care pleacă pe 
ultimul lor drum...” (Lumina pe care o lasă sufletele).

De la dinamica pietrelor la mecanica fiinţei poate 
fi un posibil traiect de lectură a poeziei lui Nichita 
Danilov din Imagini de pe strada Kanta, unde 
marioneta şi manechinul sînt figurile-pivot dintr-un 
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de mişcare, lumini şi sunet, maşinist, dar şi 
protagonist; personajele lirice sînt chipuiri trase pe 
sfori, „coborîte iarăşi şi iarăşi pe scripeţi,/ înghesuite 
în vitrine sau pe galantar,/ în magazinul aflat la 
parter”, procesiunea lor pare o paradă a costumelor, 
un poem se cheamă Manechine „licitate” de sufletele 
care roiesc în jur, scena e vizualizată cu „lumina 
adunată în cutii de conserve”, poetul însuşi e o 
marionetă care (re)produce scene din (i)realitatea 
imediată: „Şi în mijlocul mulţimii - tu,/ îmbrăcat  
într-un pardesiu alb,/ lung pînă-n călcîie,/ cu ochelari 
fumurii pe ochi/ şi pălăria de fetru pe cap,/ stai 
nemişcat ca un stîlp/ acoperit de afişe şi reclame,/ cu 
mîinile înfundate în beznă,/ aştepţi ca mulţimea/ să se 
oprească în loc/ şi să se prosterneze la picioarele 
tale...” (Strada). Deseori, spectacolul are un singur 
protagonist, e un show cu sine însuşi; el e şi Celălalt, 
se sărută singur pe obraz, aşteptînd arginţii, e şi Iisus 
şi Iuda, primeşte aplauze, e trupul şi umbra lui,  îşi 
oferă sieşi o ţigară: o singură dată şi numai pentru 
cineva anume se desprinde de Celălalt, redevine un 
chip pe care îl trage de sfori Larissa, stăpîna: „Ai pus 
stăpînire pe mine, Larissa,/ cînd sînt un hopa-mitică 
bătrîn,/ cînd o păpuşă melancolică,/ cu toga 
mototolită şi săbiuţa de lemn scoasă din teacă.../ Mă 
ridici de pe podea şi mă scutur de praf,/ răsuceşti 
cheia  la dreapta/ şi spui:  «Pînă acum ai fost Hanibal, 
apoi ai fost Cezar,/ de acum eşti Napoleon 
Bonaparte!» / iar eu scot de pe cap un tricorn nevăzut/ 
şi îţi fac o reverenţă: trecînd/ peste nişte munţi 
închipuiţi, /clădiţi din maldăre de ziare şi de cîrpe,/ 
trag după mine hoarde întregi/ de călăreţi încălecaţi 
pe cai,/ pe elefanţi, dar şi pe girafe în flăcări” 
(Larissa).

Lumea marionetei e una onomatopeică şi 
interjecţională:  „Da, pe terasa blocului turn/ unde 
deja au fost aduşi paşii,/ astfel că se aude o 
leorpăială,/ un clipocit continuu (lip-lip-lip şi/ lipa-
lipa-lipa, ţur-ţur-ţur ş.a.m.d.),/ unicul scop al acestei 
mişcări perpetue/ fiind mişcarea însăşi,/ mişcarea în 
sine/ care dă naştere la nemişcare” (Chipuri); „A 
şedea, a gîndi, / a sta de veghe/ a te simţi cînd om, cînd 
fluture,/ cînd pasăre de noapte/ învîrtindu-se în jurul/ 
felinarului aprins/ ţinîndu-şi echilibru în gol.../ fîl-fîl, 
fili-fili,/ triluli-lula, triluli-lulu” (A mărşălui). Lumea 
din Imagini de pe strada Kanta e una în onomatopee 
şi interjecţii,  în sunete,  în (ne)articulaţii, o lume în 
geneză, care bolboroseşte cuvintele, le aproximează, 
le construieşte din te miri ce consoană sau vocală; e o 
semantică specială aici, nu doar „muzicalitate”, e 
cristalizare a sensului şi nu doar învelişul lui sonor; 
interjecţia şi onomatopeea, la Nichita Danilov, 

reprezintă semnificatul, nu doar semnificantul, ca în 
alte paradigme lirice. Oraşul surpat în sunete, cu 
străzile ornate doar de chipuri trase de sfori e bîntuit 
de o haită de cîini care, însă, nu scheaună, nu latră, nu 
urlă, nu muşcă: „poate că sînt morţi şi le văd doar 
spectrele”, spune manechinul mînuit de Larissa. 
Realul ia forma unor boturi de cîine care „luminează” 
preajma,  însoţind manechinul pe străzile pustii, ca o 
metaforă obsedantă. S-a vorbit, adesea, despre 
stranietatea spaţiilor din literatura lui Nichita 
Danilov; în Imagini de pe strada Kanta, ea provine, 
mai ales, din îngheţarea, pustiirea, mortificarea a tot 
ce e viu şi animarea, însufleţirea, ca într-un film mut, 
în alb şi în negru, a tot ceea ce pare nemişcat, 
pietrificat, fără glas, ivind figuri lirice care amintesc 
de poezia şi proza "generaţiei pierdute" a lui H. 
Bonciu, M. Celarianu, Geo Bogza, M. Blecher, din 
anii '30 ai secolului trecut:  un grup statuar se află 
„într-o spasmodică mişcare“, în apocalipsa 
declanşată pe străzi, vîntul, cu ochii întorşi şi mîinile 
tremurînde, ţine un joben, „Soarele adulmecă oraşul,/ 
aflat dincolo de orizont./ Luna se caţără pe acoperiş,/ 
lumina zgîrîie burlanele” (Afişe), copacul scheaună 
ca un cîine, reapare micuţul Hans, cu o gaură neagră 
în creştetul capului, strada se leagănă, un înger orb 
„îşi acordează vioara din raze de lumină”, iar soarele 
e un „obelisc negru de lumină”: fiinţa acestui spaţiu 
straniu, halucinant e căutătorul de gunoaie; „Grămezi 
de pămînt. Moloz. Tomberoane./ Saci de plastic, 
cărucioare,/ şi alături - căutătorul de gunoaie,/ 
îmbrăcat la costum şi cravată (toate luate de la 
Second-Hand)/ cu ochelari fumurii,/ citeşte Critica 
raţiunii pure,/ scoasă din tomberon. Răsfoieşte 
liniştit/ paginile umede, murdare de noroi,/ articulînd 
cu atenţie/ fiecare silabă, fiecare cuvînt,/ probabil în 
căutarea unui sens mai profund” (Imagini de pe 
strada Kanta).

Cealaltă fiinţă, din universul paralel cu strada 
Kanta e fratele Daniel, pustnicul din deşertul Sketis, 
cu trimitere directă la Proorocul din neamul lui 
David, rob la curtea lui Nabucodonosor, cu acesta 
închipuind poetul un dialog într-o lungă serie de 
poeme din ultimele două părţi ale volumului, Uşi în 
asfinţit şi Mulţimea vidă: fratele Daniel din deşertul 
Sketis şi, iată, celălalt Daniel, Stîlpnicul, poetul 
însuşi: „Adunam umbrele trecătorilor/ ce bîntuiau pe 
străzi,/ aşa cum adună vîntul/ snopii de grîu risipiţi pe 
cîmp./ În mijlocul pustiului/ înălţăm din ele un rug./ 
Mă legam singur de stîlp/ şi aprindeam focul./... În 
timp ce flăcările/ îmi acopereau tălpile,/ îmi ridicam 
ochii spre cer,/ cîntînd, tăcut, Osana...” (Rug de 
umbre). În pustie şi pe strada Kanta nu mai e loc decît 
pentru lucrarea pustnicului, în rugăciune şi poezie 
adevărată.
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 Născut în dulcele ținut al Bucovinei, la 
Ilișești, teolog de profesie, dar mai ales folclorist prin 
vocație, Simeon Florea Marian s-a aplecat întreaga 
viață asupra cercetării, culegerii și valorificării 
credințelor, ritualurilor,  miturilor, obiceiurilor 
poporului român, lăsând în urma sa o operă vastă, 
valoroasă tocmai prin faptul că în ea se regăsește 
însăși esența acestui popor remarcabil prin 
frumusețea și puritatea trăirilor, prin imaginația 
debordantă, prin felul în care a înțeles să-și 
armonizeze ființa cu rotirea anotimpurilor și cu 
ritmul naturii, dar trăind mereu într-o simbioză 
perfectă cu divinitatea. 
 Printre numeroasele sale culegeri de 
legende, de cântece, strigături, de poezii populare, de 
farmece și vrăji, de lucrări istorice și de studii 
etnografice, un loc aparte îl ocupă lucrarea intitulată 
Sărbătorile la români, dar care a rămas, din 
nefericire, neterminată. Structurată în trei volume 
amplu documentate, apărute recent la editura 
Saeculum I.O. sub îngrijirea lui Iordan Datcu, fiecare 
dintre ele constituind o mărturie vie și autentică a 
civilizației noastre, lucrarea cuprinde prezentarea 
obiceiurilor, superstițiilor, a farmecelor și 
credințelor legate de sărbătorile creștine începând cu 
Anul Nou și până la Înălțare. Așadar, intitulate 
sugestiv Cârnilegile (adică perioada cuprinsă între 
Anul Nou și începutul Postului Mare), Păresimile 
sau Postul Mare și Cincizecimea sau timpul scurs 
între Paște și Înălțare, cele trei volume sunt astăzi, 
mai mult decât la vremea la care au fost scrise, o 
încercare remarcabilă de recuperare a valorilor și a 
spiritului românesc cu rădăcini adânc  ancorate în 
creștinism, dar cu un substrat păgân deloc neglijabil. 
 De fapt, întreaga existență a românului 
pendulează între acești doi poli, care în mod 
paradoxal se suprapun și se completează reciproc. 
Organizându-și viața în jurul sărbătorilor creștine, 
românul nu uită să facă recurs la o recuzită de 
obiceiuri și credințe cu un substrat mult mai adânc 
din punct de vedere istoric și care amintesc de 

practici ancestrale ce stau la originea civilizației 
umane. Un fel de subconștient colectiv pare să anime 
așadar comportamentul acestui popor care a încercat 
să-și afle echilibrul și să-și explice sensul și 
finalitatea existenței prin acest mod de sacralizare a 
spațiului, a relațiilor interumane, a vieții însăși. 
Astfel,  Anul Nou și Boboteaza dar și Sfântul 
Gheorghe sau Paștele devin, în viziunea acestuia, 
excelente ocazii de prevestire a viitorului, de aflare a 
celui ales pentru fetele tinere, de farmece și vrăji de 
dragoste ori împotriva duhurilor rele. Marcat de un 
fatalism profund, românul se încrede în semne care 
în preajma sărbătorilor importante capătă o putere 
divinatorie mult mai mare decât în restul anului. 
Astfel, fetele nemăritate profită de aceste ocazii 
pentru a afla dacă se vor căsători în cursul anului sau 
nu, ori cine le va fi ursitul și cum va fi acesta, frumos 
ori urât, sărac sau bogat, îngăduitor ori aspru la 
vorbă, tânăr sau bătrân, leneș ori harnic. Cum va fi 
anul, cât de rodnic sau cât de nefast pentru poame, 
câmpuri sau animale, care vor fi lunile în care va 
ploua mai mult sau mai puțin, toate acestea românul 
le află observând cu atenție, sprijinindu-se pe o 
fantezie uimitoare și interpretând cu înțelepciune 
semnele vremii, ale copacilor, ale cerului sau ale 
dobitoacelor. Marcat de acest epicurianism profund, 
el are o percepție intuitivă și filosofică asupra lumii, 
pe care o simte și și-o explică într-un mod ingenuu și 
plin de sensibilitate.  Câteva lemne sprijinite de un 
perete, și însemnate câte unul pentru fiecare membru 
al familiei, îi indică dacă mai ajunge până la anul, în 
funcție dacă stă în picioare până dimineața sau nu,  
două fire de păr de porc puse pe cărbuni aprinși sunt 
suficiente pentru  a cunoaște dacă o fată se va mărita 
cu băiatul ales, la fel cum interdicția de a vorbi când 
se iese prima dată cu plugul primăvara asigură 
gospodarului o recoltă frumoasă fiindcă va fi ferită 
de păsări. Cei morți continuă să rămână prezenți 
printre cei vii și li se dă de pomană ori li se aprind 
focuri ca să se încălzească, dovedind astfel concepția 
senină și filosofică a românului despre marea trecere.
 Dar românul nu doar interpretează semnele 
naturii, ci are de fiecare dată grijă să primenească și 
să protejeze întreaga fire din care el însuși este parte 
integrantă: cu ocazia unor sărbători mai deosebite, el  
nu uită să stropească cu apă sfințită ori să ungă cu 
diferite pomezi vitele, copacii, câmpul, să aducă 
jertfe păsărilor cerului ori fiarelor pădurii pentru a fi 
feriți de acestea și a nu le aduce pagube. Fiecare 
individ capătă astfel o forță sacralizatoare asupra 
lumii pe care o recreează și o regenerează prin 
repetarea ciclică ce ilustrează însuși mitul eternei 



reîntoarceri. Un soi de animism pare să se degaje din 
aceste superstiții prin care românul își marchează 
existența. Ba mai mult, frunzele, rădăcinile, florile 
sunt folosite de fiecare dată în aceste practici și 
ritualuri, asigurând succesul acestora și ajutând, în 
concepția populară, alături de alte obiecte, la tratarea 
bolilor, ferirea de primejdii ori de deochi. Astfel, din 
element sacralizat, natura devine la rândul ei element 
sacralizator, printr-un fel de feed-back cu valențe 
arhaice prezent în subconștientul colectiv și dublat 
de preceptul creștin „Dăruiește și ți se va da.”
 Obiecte sacre precum busuiocul sau apa 
sfințită însoțesc de fiecare dată aceste practici 
magice care țin de imaginarul ancestral cu origini în 
antichitatea dacă, romană, greacă sau chiar mai 
îndepărtată, egipteană ori persană,  după cum 
ilustrează o serie de legende reproduse de autor și 
explicații ale acestuia, referitoare la ouăle de Paște, 
la Mărțișor, la Jujeu, la Sfântul Toader ori la Sfântul 
Gheorghe. Elemente de burlesc regăsim în obiceiuri 
precum cele practicate în unele zone în perioada 
Postului mare, cunoscute sub denumirea de „zilele 
nebunilor” și care constau în reprezentații ad-hoc 
date de așa-ziși comedianți ce se dedau la tot felul de 
nerozii pentru a stârni râsul publicului prezent.  
 Caracterul descriptiv al lucrării este dublat 
de valoarea sa documentară incontestabilă, cele trei 
volume fiind în același timp o culegere de mărturii de 
la locuitorii din sate, prin reproducerea de către autor 
a vorbirii dialectale autentice, prin transcrierea de 
poezii populare, urături, cântece, strigături sau 
formule magice folosite cu diverse prilejuri, de 
mituri și legende despre sfinți, despre originea 
sărbătorilor ori care încearcă să aducă explicații 
asupra unor practici magice folosite, fiecare dintre 
acestea cunoscând mai multe variante, în funcție de 
zona geografică. Mai multe legende, cu mici variații 
de la o zonă la alta sau chiar de la un sat altul,  sunt un 
soi de scurte hagiografii menite să informeze asupra 
semnificației sărbătorii respective,  dar care au în 
același timp evidente origini păgâne. De exemplu, 
frumoasele legende despre Sfântul Toader -  numit 
impropriu „sfânt”, el fiind mai curând un personaj 
mitologic -  și obiceiurile legate de această 
sărbătoare, relatează despre un tânăr chipeș călare pe 
un cal alb sau negru, asemenea unui Făt Frumos, care 
pedepsește fetele și femeile ce torc în această zi, 
ucigându-le în chinuri groaznice. În unele variante, 
această legendă, ca și cea a Dochiei și a Mărțișorului, 
se bazează pe seducția amestecată cu repulsie pe care 
o reprezintă metamorfoza,   ori mai curând hibridul, 
acest amestec de uman și animalic care atrage și 
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înspăimântă în același timp: astfel, grupul de tineri 
arătoși dar care lasă să li se ghicească dinții de cal 
atunci când zâmbesc și care își ascund cozile la spate, 
sunt de fapt niște sâmtoaderi, sau caii Sfântului 
Toader, care prind în mreje fetele ce nu respectă 
interdicția de a toarce într-o anumită zi a anului, 
pentru a le ucide. Alte legende reproduse de Simeon 
Florea-Marian în lucrarea sa sunt cele referitoare la 
Paște, la ouăle roșii și la pască, la Sfântul Gheorghe, 
la sfântul Alexie, la Lazăr ori la Baba Dochia, toate 
ilustrând îmbinarea elementelor creștine cu cele 
păgâne. 
 Bogăția imaginarului colectiv românesc nu 
reiese doar din aceste legende,  ci și dintr-o serie de 
proiecții cu caracter fabulos și cu trimiteri la 
ancestralitate, cum ar fi credințele despre țara 
blajinilor, acei oameni mici și pașnici, după cum 
indică și numele, ce umblă goi și se hrănesc cu 
poame, al căror stil de viață îl evocă pe cel al 
catarilor, și care trăiesc într-o țară îndepărtată unde 
nimeni nu știe cum se poate ajunge. Fiind și ei 
creștini, sărbătoresc Paștele, dar necunoscând data 
când cade această sărbătoare, românul, în milostenia 
sa proverbială, le face cunoscut acest   lucru 
aruncându-le pe apă ouă roșii din care aceștia se 
înfruptă doar cu această ocazie. Astfel capătă 
semnificație așa numită sărbătoare a „Paștelui 
blajinilor”, ocazie pentru fiecare creștin de a 
fraterniza cu această societate utopică. Magicul este 
așadar o componentă esențială a imaginarului 
românesc, populat de zâne, precum Tudorusaliile (al 
căror nume face referire la sfântul Toader și la 
Rusalii), strigoaice, diavoli ori alte creaturi ale nopții 
ce transformă satul românesc într-un spațiu al 
miraculosului și al supranaturalului.
 Pe lângă toate acestea, nu trebuie trecute cu 
vederea nici dragostea românului pentru frumos și 
plăcerea de a se veseli alături de familie și de 
prieteni, cu ocazia diverselor sărbători de peste an. 
Îndrăgostiți de frumos, românii lui Simeon Florea 
Marian, din păcate tot mai puțini în zilele noastre, își 
împodobesc casele și sufletele cu flori și voie bună, 
cultivă bunul simț și cumpătarea și își transmit ca pe 
cea mai de preț comoară întreaga moștenire 
spirituală de la o generație la alta. Cele trei volume 
sunt, pentru câteva clipe, o descindere în ținutul 
sacru al spiritualității românești, mai ales când  
cititorul, surprins și înfiorat, redescoperă prin hățișul 
cotidian, reminiscențe ale  acestui trecut, și care îl 
fac să exclame, convins asemeni lui Blaga, că 
„veșnicia s-a născut la sat”.   
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Adrian
ALUI GHEORGHE

Despre „istoricid”,
modele şi eroi 

1. „Fenomenul Piteşti” nu e, totuşi, un fenomen 
muzical
     În vremuri de război eroul e cel care apără o cauză, 
care moare pe cîmpul de luptă sau, în cel mai fericit 
caz, este cel care trăieşte după luptă în numele unui 
ideal colectiv. 
     În vremuri de pace eroul este artistul, cel care preia 
energiile unui neam şi le converteşte în artă, în iubire, 
în mitizarea vechilor bătălii, în descifrarea căilor 
pentru un ipotetic viitor. 
     Dar ce se întîmplă în vremurile nealese, în care 
războiul deschis este escamotat într-o pace strîmbă, 
cînd fronturile sînt închise, iar în vechile răni se 
răsucesc continuu săgeţile înmuiate în otravă? Dar ce 
se întîmplă atunci cînd arta este urîţită prin 
ideologizare, cînd artistul-erou este alungat din 
cetate, ostracizat, iar arta este maimuţărită în fel şi 
chip de ideologii calpe? Unde şi cine este eroul, în 
aceste condiţii? Poate trăi un neam fără modelele care 
l-au consacrat în istorie? Poate trăi un neam fără 
artiştii care i-au definit sensibilitatea, care au limpezit 
calea spre panteon eroilor naţiei? Poate trăi un neam 
fără religia care i-a dat o metafizică, fără calea care să 
arate duhului din om sensul ieşirii din „animalitate”? 
    La întrebările acestea şi la altele şi mai inspirate 
încearcă să răspundă cartea profesorului Petru 
Ursache, intitulată atît de ispititor Istorie, genocid, 
etnocid. Mărturiile despre perioada comunistă, 
despre şi din războiul de „desţărare” a României sînt 
multe, dar incoerente. Că aşa au fost vremurile şi 
contextele şi interesele politice post-revoluţionare. 
Profesorul Petru Ursache face, însă, un lucru 
extraordinar: pune în coerenţă mărturii, arată cum pot 
fi adunate aceste mărturii, scrise (şi trăite) pentru a da 
imaginea iadului prin care au trecut românii în 
perioada ideologizării forţate. Cartea aceasta, Istorie, 
genocid, etnocid, prin exemplaritatea modelelor şi a 
ceea ce reia ca probe din cărţile şi documentele 

Marginalii la o carte eveniment: „Istorie, genocid, etnocid”,
de Petru Ursache (Editura Conta, 2010)

comentate, prin semnalul de alarmă tras în ceea ce 
priveşte derapajul pînă la aneantizare a destinului 
unui neam, ar trebui să fie un manual de studiat 
obligatoriu în toate şcolile din România! 
     E plină aria curriculară educaţională din şcoala 
românească de după Revoluţie de materii parazitare şi 
nu avem un manual de istorie adevărată despre 
perioada comunistă. Cum şi cu ce să-i ferim pe bieţii 
elevi de azi de căderea sub istorie, dacă nu le arătăm 
limitele la care a ajuns umilinţa şi umilirea generaţiei 
bunicilor şi părinţilor lor? „Fenomenul Piteşti” poate 
să pară unui imberb de astăzi vreo experienţă 
muzicală sau altceva recreativ, în lipsa unei explicaţii 
directe, după mărturii. Acea celebritate diabolică, 
Eugen Ţurcanu, care a condus „fenomenul Piteşti”, 
cea mai dezumanizantă experienţă din Europa, de 
după război, ar rămîne, prin uitare, iertat de istorie. 
Iată ce spune profesorul Petru Ursache, reluînd 
informaţiile din mărturiile „subiecţilor” care au trăit 
direct experimentul: Ţurcanu transforma în derizoriu 
Istoria românilor, mai veche sau mai nouă, 
considerată fără eroi şi fără glorie, cu domnitori 
beţivani, trădători, desfrînaţi şi lacomi de avere. Să ne 
amintim că unii istorici postdecembrişti au înfăţişat şi 
ei pagini din trecut, în manieră derizorie, vorbind 
despre „firea românilor”, îndeosebi despre domnitori, 
beţivani fără pereche, intriganţi, criminali şi trădători.
     Nici religia nu era uitată la reeducarea de la Piteşti. 
Aici imaginaţia bolnavă era şi mai bogată. Iată cum 
este descrisă (după Grigore Dumitrescu, în volumul 
Demascarea) o seară de Crăciun în închisoarea de la 
Piteşti, cînd „Moş Crăciun” era „reeducatorul şef”, 
Eugen Ţurcanu: Pentru varianta Naşterii, realizatorul 
alegea chiar în seara colindelor doi tineri la 
întîmplare, fixîndu- le rolurile: „Dezbrăcarea! ordona 
el unuia. Tu eşti Fecioara Prea… iar tu (şi arăta spre 
altul) eşti preasfîntul Iosif. Vom demonstra acum cum 
s-a putut zămisli Fiul lui Dumnezeu, dracul să-l ia, 
dintr-o Fecioară rămasă de-a pururi Fecioară. Deci, 
fă, Mărie, pune fundul la bătaie!”. În altă variantă a 
Naşterii, păcatul cădea pe capul unuia care urma să 
mimeze chinurile facerii, în timp ce galeria 
bîtangiilor fremăta în delir. Genu (Eugen Ţurcanu) se 
mîndrea cu această invenţie scenografică proprie. 
„Mai trebuie şi îngeri imaculaţi, boi şi măgari, ca să 
fie legenda verosimilă. Toţi în pielea goală. Vreau o 
orgie, bă, cum nu s-a mai văzut. Eu, Dumnezeu, o 
ordon ca atotputernic! Şi o să vă iasă Dumnezeu şi din 
măduva spinării, nu numai din creierii ăia stricaţi 
(…). Apoi să treceţi pe rînd, să vă cuminecaţi (…). 
Dacă nu vă ajunge, aveţi tineta plină! Atenţie, 
Dumnezeu e de faţă, totul se petrece după voia mea şi 
să-mi cîntaţi mie slave şi osanale. Executarea!”.



15

cronica literară

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
ER

A
R
Ă 2. Sîntem pe cale de a deveni „oameni conservă”, 

ştampilaţi, „falsificaţi pe vapor”, chiar Bertolt Brecht 
spunea că după crimele directe şi colaterale ale celui 
de-al doilea război mondial nu se mai poate scrie 
poezie; dar după crimele şi după suferinţele neamului 
românesc, trecute prea uşor în uitare, se mai poate 
construi un traseu firesc în istorie? Oare bîlbele şi 
retardul nostru în ceea ce priveşte alinierea la 
civilizaţia Europei nu se datorează tocmai păcatelor 
nemărturisite din istoria apropiată? Nu cumva cei 
care au condus fenomenul de „desţărare” şi urmaşii 
lor luptă acum ca trecutul să fie uitat, minimalizat? Şi 
cum o fac? Reluînd în posesie, încă o dată, destinul 
unei ţări, ducînd-o spre zări fără orizont. Adică fără 
religie, fără cultură, fără educaţie definită, fără 
modele din sînul propriei evoluţii. Astfel, un popor 
rătăcit în ceaţă poate fi făcut victimă fără nici un fel de 
problemă, fără efort. Şi spune aici profesorul Petru 
Ursache, vorbind despre profitorii Revoluţiei 
Române, din partea ei nevăzută: Ea s-a şi ivit în 
balcon, în chip de „revoluţie”, radioasă şi numai 
zîmbet. Ca să se respecte tradiţia, listele au şi intrat în 
rol, dar numai albele; celelalte nu-şi mai aveau rostul 
pentru că, între timp, tribunalele poporului, 
securitatea (veche), închisorile, şantajele, denunţurile 
îşi încheiaseră misiunile încredinţate, cu vîrf şi 
îndesat. Trebuiau lansate alte formule amăgitoare, de 
acoperire. Beneficiarii albelor s-au numit măgulitor 
disidenţi şi elitişti. Ei aflaseră din vreme, în chip 
discret şi tacit, de o „anume schimbare”, mult dorită şi 
ca treaptă suitoare în cominternism, la înţelegere 
ruso-americană, aşa că au intrat în „opoziţie” mult 
înainte de „căderea” zidului care n-a căzut niciodată; 
adică au început să iasă în Vest, „cu voie de la poliţie”, 
să spună bancuri politice în grupuri mici şi verificate 
ori să se laude că ascultă posturi străine. Asta a fost 
esenţa „revoluţiei”. Rezistenţă la „nea Nicu”, după 
consemn. Pumnul lui Vîşinski şi hohotele de rîs ale lui 
Brucan din zilele întunecatului decembrie sunt notele 
distincte ale celor două momente ultradramatice din 
trecutul „recent”. Deşi s-a făcut multă acrobaţie, se 
ştie foarte bine „cine a tras în noi (şi) după douăzeci şi 
doi”. Ia să îndrăznească cineva să spună adevărul! O 
grindină de epitete dintre cele mai grele s-ar abate 
asupra lui: nostalgic, fascist, legionar, antisemit, 
român, naţionalist; listă revizuită şi adaptată după 
interesele aceluiaşi cominternism agresiv. 
     O interpretare a discursurilor „oficiale”, ale 
emanaţilor, pe care noi le credeam doar emoţionale (şi 
emoţionate) la Revoluţie, demonstrează că acestea 
erau, de fapt, purtătoare de mesaje între manipulatori, 
iar că biata noastră Revoluţie nu a fost decît o nouă 
„mînăreală” care nu trebuia să limpezească ceva, ci să 

dea un nou sens buimăcelii istorice: Cu alte cuvinte, 
„schimbarea” se impunea imperios, dar sensul ei real 
nu trebuia să fie accesibil pentru stupid people. Că a 
fost o înscenare din vreme gîndită şi pusă la punct, cu 
actori experimentaţi şi de marcă, o dovedeşte aşa-
zisul program al revoluţiei expus de Ion Iliescu, în 
zece puncte, în scena tragi-comică a balconului şi în 
faţa naţiunii. Prima propoziţie auzită de toată lumea a 
fost: „Ţara noastră nu mai are graniţe”. Ea avea dublu 
înţeles. Unul pentru sărmanii de noi: credeam că am 
scăpat de terorizantele restricţii la vamă şi că putem 
călători după dorinţă prin lume, prin locuri de mult 
visate. Dar nu pentru auzul nostru au fost rostite acele 
cuvinte, ci pentru ascultătorul nevăzut şi tăinuit, din 
„lojă”, care dorea să se încredinţeze că într-o 
împrejurare gravă şi solemnă s-a dat undă verde 
pentru o Românie fără hotare şi pe cale de 
dezmembrare.
     E drept, însă, dincolo de „revoluţia oficială”, în 
România au fost alte cîteva milioane de revoluţii 
individuale, duse sau neduse pînă la capăt, dar sigur 
dorite, trăite în parte. Lor, celor care au intrat fie cu 
inocenţă, fie cu disperarea umilitului în Revoluţie, li 
se adresează cartea profesorului Petru Ursache. E ca 
un „manual de iluminare”, ca o probă de luciditate 
maximă, ambele venite din calitatea de trăitor al 
istoriei descrise, de intelectual care a înţeles 
deformarea istoriei, de român care a suferit pentru 
fiecare nuanţă, pentru fiecare fibră smulsă din destinul 
altă dată năvalnic al naţiei române. Vor spune noii 
„filosofi ai socialului”, ai noii ordine sociale, că 
patriile şi noţiunile de neam şi de ţară, de cultură 
naţională şi de religie sînt perimate; că acum ne 
îndreptăm spre o unicitate a fiinţei, a unei patrii unice, 
a unei religii unice...! Ce ar însemna asta? Că sîntem 
pe cale să devenim „oameni conservă”, egali, 
ştampilaţi, cu termene de garanţie bine definite, 
eventual „falsificaţi pe vapor”, în manufacturi 
improvizate, laolaltă cu tenişii chinezeşti, cu 
conservele de peşte putrezit, fără identitate. Nişte 
monstruozităţi fiinţiale care mimează sentimentele 
doar, decupate după vreun nou „pat al lui Procust”, 
care pot fi aneantizate la comandă, cînd cineva care 
manipulează toată această operaţiune decide că s-a 
plictisit. Şi apoi: cînd a fost România pe valul istoriei 
europene? Atunci cînd şi-a definit cel mai bine relaţia 
cu propria istorie, cu propria cultură, cu Dumnezeu şi 
cu Europa. Adică după cele „două uniri”, în perioada 
interbelică, după ce participase activ la un război de 
independenţă şi la un război mondial, în care se 
implicase activ. Elita culturală românească, de la 
Brâncuşi la Cioran, de la Ionesco la Eliade, de la 
Noica la Nae Ionescu, ca să numesc doar cîteva 
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care cuprindea, evident, reperele „de conştiinţă” ale 
neamului românesc. Cum ar putea să se dezvolte în 
condiţii de decapitare a inteligenţei româneşti, de 
scoatere în afara discuţiei şi chiar a legii a valorilor 
istoriei şi culturii naţionale, un dialog despre viitorul 
unei „naţii române”? E o întrebare pusă sau nu, dar 
sigur implicită în textul cărţii Istorie, genocid, etnocid 
a profesorului Petru Ursache. 

3. Ce mai înseamnă sfinţenia, eroismul şi martirajul în 
vremuri nedemne?
     Pe acest fond, al unei lupte care se petrecea pe 
dedesubt, dusă cu mijloacele insidiozităţii şi ale unei 
experienţe „de istoricid” bine exersată în timp, apar 
însă şi eroii. Sînt cei care refuză ideologizarea, care 
refuză căderea, care refuză reeducarea, care nu pricep 
cum omul renunţă de bună voie la sacralitate pentru a 
se întoarce la „animalitate”. Sau care, chiar dacă 
pricep căderea celui de alături, nu înţeleg că şi ei 
trebuie să procedeze la fel. Ei rezistă, ei se ridică la 
nivelul condiţiei de om cîştigată în milenii de 
confruntare cu sine şi cu istoria. Aici este analizat 
„cazul Goma”, celebrul dizident român, semnatar al 
Cartei 77, un neîmpăcat cu istoria nici pînă în ziua de 
azi, un rezistent la schimbările formale după o 
deformare de substanţă a caracterului istoriei noastre. 
Dacă după Revoluţie, Paul Goma ar fi ajuns la 
„admirarea” lui Iliescu şi a grupului său de 
manipulatori, ar fi creditat manipularea. Rezistînd a 
rămas tot Paul Goma, un exemplu de „sceptic 
nemîntuit”. Iată ce spune profesorul Petru Ursache 
după ce a analizat omul prin prisma operei, după 
Patimile după Piteşti, mai ales: „Un lucru mi se pare 
clar ca lumina zilei: idealistul Paul Goma s-a trezit 
dintr-o dată singur, părăsit şi de marii săi colaboratori 
din Vest (oameni politici, somităţi literare şi culturale, 
edituri prestigioase), dar şi din Est, prieteni, mulţime 
de oameni care îi pronunţau numele cu mîndrie: iată 
un român care ne face cinste şi ne reprezintă cu 
demnitate.“

      Privind lucrurile de la distanţă, pare drama unui 
om de marcă şi atîta tot. În realitate, este drama unei 
generaţii, poate a unei epoci întregi, în neputinţă să 
judece lucrurile corect, curajos şi pînă la capăt. În 
schimb, Goma se arată de neînvins, dînd impresia că 
stă, acuzator şi neclintit, rezemat de coloana 
dumnezeiască şi fără sfîrşit a drepturilor omului. 
Întărirea îi vine din amintirea anilor de suferinţă, 
suferinţa ca pătimire „după Piteşti”, „după Gherla”, 
„după Lăteşti”. De partea parcursului sub semnul 
negrului, rezultatul s-a tradus în victime omeneşti; de 
partea cealaltă, a pătimirii şi a sfinţeniei albului, a 
izbîndit fiinţa umană, pe termen lung, în fibra ei cea 
mai pură. 
     Un alt erou al suferinţei, în războiul nevăzut dar 
simţit cu asupră de măsură este preotul Gheorghe 
Calciu - Dumitreasa. Opera sa, atît cea tipărită, cît şi 
cea „în lucrarea cu omul” este analizată de profesorul 
Petru Ursache şi pusă în relaţie cu ceea ce a însemnat 
credinţa pentru „învingătorii din închisorile 
comuniste”: „Un lucru este mai mult decît sigur (...) 
Prezenţa reală a lui Iisus Hristos şi, mai ales, vie, cum 
s-a văzut, a fost providenţială şi întăritoare pentru 
deţinuţii politici români, din toate categoriile 
profesionale şi din toate generaţiile. Din încercarea 
încrîncenată de infern dantesc şi de celular îndelung 
îndurat, depăşind cu mult meşteşugurile nebuneşti în 
cruzime (sadism, varietate de scenarii groteşti, 
tipologii umane negative), Crucea a ieşit biruitoare.“
     Nicolae Steinhardt a ieşit din închisoare şi a scris 
Jurnalul fericirii. Nici nu se poate izbîndă mai mare 
decît să ieşi după mulţi ani de temniţă şi tu să-i declari 
torţionarului că ai fost fericit, pe cînd el nu a fost decît 
o unealtă debilă în mîinile unei puteri satanizate. 
Evreul convertit la creştinism, în închisoare, devenit 
apoi „fratele Nicolae”, la mănăstirea Rohia, a vorbit 
printre primii de izbînda credinţei asupra suferinţei în 
lagărele de exterminare ale intelighenţiei şi credinţei 
din România.
      Părintele Iustin Pârvu a vorbit despre puterea 
rugăciunii în temniţă, despre faptul că nici la 
Ierusalim nu s-a auzit un „Hristos a înviat!” mai 
puternic şi mai fierbinte decît în „pîntecele 
pămîntului”, în mina de la Baia Sprie. Şi tot părintele 
Iustin Pârvu, cel care a stat vreo şaptesprezece ani în 
închisorile comuniste, în cele cîteva cărţi de dialoguri 
pe care le-am realizat împreună, spune (ca o concluzie 
şi ca o iertare tîrzie!) că totul a fost o încercare cu care 
Dumnezeu demonstrează (încă o dată) că iubeşte 
poporul român. Pentru că Dumnezeu îi ceartă şi îi 
încearcă numai pe cei pe care îi iubeşte: Aş putea să 
spun că, dintr-un anume punct de vedere, poporul 
nostru, România profundă a dobîndit mai mult în 
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au luat căruţele, caii, boii, dar oamenii au cîştigat o 
mare încredere în ei înşişi. A fost într-adevăr o 
perioadă sălbatică, dar e sălbatică în măsura în care 
înţelegem superficial răul acesta. Cînd vom judeca 
mai profund această perioadă, după ce vom uita ce-i 
de uitat şi vom ierta ce-i de iertat, după ce vom judeca 
ce-i de judecat şi vom înlătura ce-i de înlăturat, vom 
înţelege că a fost o încercare mare pentru poporul 
român ca să se regăsească pe sine. Cînd judeci istoria 
la o distanţă de cîteva decenii, altfel o vezi, înţelegi că 
acolo a fost şi voinţa lui Dumnezeu care te zgîlţîie ca 
să vezi mai bine lumea în care trăieşti. Au murit 
oameni nevinovaţi în închisorile comuniste, s-au 
sacrificat intelectuali pentru credinţă şi pentru patrie. 
Dar cîţi oameni nu mor zilnic, la fel de nevinovaţi, în 
accidente? Nu moartea e groaznică, groaznic e faptul 
cînd din ea nu înţelege nimic cel care rămîne în viaţă, 
cînd ea nu serveşte unei cauze. Moartea pentru o 
cauză, aşa cum s-au jertfit atîţia oameni în închisorile 
comuniste, n-a fost zădarnică. Dacă noi îi cinstim azi, 
dacă le aprindem o lumînare şi le preţuim gesturile şi 
sacrificiul, înseamnă că n-au murit degeaba, poporul 
înţelege ceva din martirajul lor şi ia aminte. Oamenii 
care mor în epidemii sau accidente mai sînt cinstiţi 
aşa cum sînt cinstiţi cei care au murit în numele 
patriei? De asta, cel care a scăpat din temniţa 
comunistă trebuie să depună mărturie în numele celor 
care au murit acolo. Moartea acolo nu a ales, acolo 
moartea a luat cum a vrut ea, pe cine a vrut ea, dar şi 
după cum a dictat Dumnezeu...! 
     Fiecare capitol al cărţii Istorie, genocid, etnocid 
este prefaţat de consistente fragmente ilustratoare din 
cartea Aiud însîngerat a lui Grigore Caraza. Evocarea 
acestuia, ca unul dintre cei mai inflexibili şi de 
neîngenuncheat  luptători anticomunişti şi nu din 
munţi, ci chiar din interiorul celulei sau a carcerei de 
la Aiud, îl determină pe profesorul Petru Ursache la o 
redefinire a noţiunii de erou a timpurilor de care nu 
ne-am despărţit încă decisiv: Eroismul este ca o 
dezlănţuire după îndelungă suferinţă şi aşteptare, 
omul purtîndu-l pretutindeni, dar cu neştiută 
înzestrare şi perfectă cunoaştere de sine; se afirmă 
spontan, imprevizibil, fie în celulă, cum s-a întîmplat 
adesea, fie pe întinsul spaţiu al socio-umanului, sub 
presiunea evenimentelor de mare solicitudine. 
Sfîntului îi este dat să fiinţeze, mereu, pe trepte 
suitoare, ca să reverse în jurul său lumina cea 
adevărată, anunţînd semne benefice pînă la distanţe 
tot mai mari. El este chemare şi promisiune, 
predestinate să conducă la împlinire. Cine crede, îl 
urmează. Eroul este numai zbucium. Salvarea îi vine 
din partea lui de sfinţenie, cu care este înzestrat prin 

fire, ajutîndu-l să se întărească în ideal, în credinţă şi 
în puterea de dăruire pentru cei neajutoraţi. Pe această 
cale, sfîntul, eroul şi geniul se întîlnesc în lucrarea 
comună pentru înălţarea în umanitate, sub jugul 
fericit întru Hristos. Martirajul îi însoţeşte oricînd. 
Deci: sfinţenie, eroism, martiraj. Un răzvrătit de o 
viaţă, fără odihnă, de nepotolit a fost şi este Grigore 
Caraza, eroul de la Piata Neamţ, de la Aiud, Văcăreşti, 
Jilava, Tîrgu Ocna, Răchitoasa (-Bărăgan); şi iar 
Piatra Neamţ, Aiud (-Zarcă)…  
     Referinţele nu sînt întîmplătoare. Pentru că 
„beneficiarul” a douăzeci şi unu de ani de închisoare, 
Grigore Caraza, a refuzat orice pact cu securitatea, cu 
oficialităţile comuniste ale vremii, a fost întemniţat la 
Aiud chiar şi în perioada cînd Ceauşescu anunţa 
omenirea că în România nu mai există deţinuţi 
politici, adică după anul 1965. Şi iată cum îşi exprima 
Grigore Caraza rezistenţa, răspicat, ca un creştin din 
perioadele străvechi, aruncat în groapa cu lei: „Pe 1 
septembrie 1976, am cerut ofiţerului de serviciu hîrtie 
de scris şi toc, anunţînd conducerea închisorii şi 
Ministerul de Interne că refuz să ies din temniţă, refuz 
să mai primesc un eventual pachet, scrisoare, vorbitor 
şi orice mici aşa-zise drepturi pe care închisoarea sau 
sistemul comunist mi le-ar da. Acest refuz se datora 
faptului că trecusem pe al 20-lea an de temniţă, într-o 
ţară unde nu făcusem decît numai bine şi unde familia 
mea, din moşi şi strămoşi, se jertfise pentru ţară...”. 
Lucruri ca acestea, pilduitoare, se regăsesc descrise 
de mîna anchetatorilor şi a securiştilor, tot români în 
cea mai mare parte, şi în cele cîteva zeci de tomuri de 
la CNSAS, care atestă încrîncenarea lui Grigore 
Caraza, în fond libertatea cîştigată prin suferinţă.  
Într-o societate sleită de puteri şi de voinţă, 
„deidealizată”, recuperarea eroului şi a eroismului 
este necesară. Iar perioada comunistă nu a produs 
numai activişti şi activism de partid, a produs şi eroi. 
     Scriitorul Paul Goma, preotul Gheorghe Calciu 
Dumitreasa şi „eroul popular” Grigore Caraza sînt 
cele trei tipuri de eroi care pornesc din zone de 
implicare diferite, dar care se întîlnesc în aceeaşi 
cauză. Resorturile intime sînt aceleaşi şi se referă la 
valorile consacrate ale unui neam. Modalităţile de 
acţiune sînt diferite, dar au aceeaşi încrîncenare, au 
aceeaşi disperată generozitate cu care vor să-şi 
salveze semenii de la cădere. Chiar dacă vocile lor au 
sunat o vreme în pustiu, ca ale unei Cassandre care se 
adresa unei lumi surde sau laşe, măcar ecoul s-a făcut 
auzit. Cartea profesorului Petru Ursache este ecoul 
acestor pilduitoare destine şi voci care, în plină 
prigoană inchizitorială, au avut tăria să spună precum 
Iov: „Căci acum dacă aş tăcea, aş muri“. 
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Bianca
MARCOVICI (Haifa-Israel)

„Două lacrimi
de cer”

 Poeta Valentina Becart, născută în anul 1961 
în jud. Iaşi şi-a făcut simţită prezenţa în spaţiul poetic 
(relativ târziu) în perioada matură a existenţei. După 
propria-i mărturisire – încercările de versificare încep 
în jurul vârstei de 9 ani. În perioada liceului a strâns 
câteva poezii într-un jurnal care s-a pierdut în negura 
timpului. Iat-o revenind cu energii, acumulări noi – 
după o lungă absenţă. În decurs de 6 ani a citit intens, 
s-a familiarizat cu noile orientări, stiluri din spaţiul 
cuvântului scris... reuşind să editeze volumele:
 Fata sihastra, ed. Timpul, Iaşi, 2005; Clipe 
arse, ed. Timpul, Iaşi, 2006; Două lacrimi de cer, ed. 
ALFA, Iaşi, 2007; Antologie de poezie şi comentarii 
becartiene (35 de poeţi), ed. Paneurop, Iaşi, 2008; 
Undeva, un poet..., ed. ArhipArt, Sibiu, 2010; Pe 
muchia instabilă dintre existenţă şi neant, ed. Stef, 
Iaşi, 2011. De asemenea, a îmbrăţişat poezia colegilor 
(mânuitori ai condeiului) şi cu dăruire (dar nu fără 
sacrificiu...) a adus în lumina tiparului antologiile:
 A n t o l o g i e  d e  p o e z i e  ( 5 5  d e  p o e ţ i 
contemporani), ed. ArhipArt, Sibiu, 2010; Antologia 
de proză Declin, ed. ArhipArt, Sibiu, 2010. În prezent 
are în lucru o altă antologie: 101 de poeţi 
contemporani şi romanul Viaţă furată. În această 
perioadă scrierile Valentinei Becart apar pe diferite 
site-uri şi în diverse publicaţii din care amintim doar 
câteva; revista Moldova Literară (fondată de Liga 
scriitorilor filiala Iaşi-Moldova) (unde activează ca 
redactor); revista Poezia apărută sub egida USR, Iaşi; 
revista Vatra-veche (Tg. Mureş); revista Singur 
(Târgovişte); revista Nou Horizont, Valencia, Spania. 
etc...  În anul 2011 primeşte Diploma de Excelenţă (la 
Gala  Premii lor  de  Excelenţă) ,  sec ţ iunea: 
pesonalitatea culturală a anului. (23 ianuarie 2011, 
Iaşi). Volumul Două lacrimi de cer, ed. Alfa, Iaşi, 
2007, (la care fac referire) cuprinde poeme de o largă 
varietate, acestea purtând amprenta modernităţii şi nu 
numai... întâlnim în paginile acestei cărţi (destul de 
voluminoase) un univers liric specific clasicilor 
literaturii române.
 „Abisurile sufleteşti, descoperite la vreme de 
o critică atentă, în poezia feministă a unei Magda 

Isanos, Maria Banuş şi Ileana Mălăncioiu, dar nu 
numai, sunt repere definitorii şi în volumul supus aici 
„analizei”. Arderile de „tot” se regăsesc ca un 
leitmotiv în unele poeme de dragoste visată, dar şi în 
accentele unei senzualităţi fruste.” {Prof. Mitriţă 
Creţu (Mitridate)... }.
 „Acolo unde timpul îşi află hotarul” poeta 
vrea să ridice o „biserică albă” unde să poată murmura 
o rugăciune şi cine ştie... „poate o stea se va aprinde// 
pe bolta întunecată // unde adevărul tăinuit // pare mai 
însetat de „sânge cald” // cu fiecare răsărit”. (Acolo 
unde timpul îşi află hotarul).
 Eul liric este vizibil marcat de curgerea 
timpului... fiind trecut prin „focul” mistuitor al 
întrebărilor fără de sfârşit. Liberă şi nestăvilită în 
drumul spre căutarea frumosului – conştiinţa-i 
creatoare face câte un popas la „ore de cumpănă” şi 
trece prin filtrul trăirilor hipersensibile întregul 
„arsenal” al realităţii înconjurătoare... Dar nu se 
mulţumeşte cu atât!  Spaţiul metafizic   pare a fi locul 
cu disponibilităţi multiple pentru spiritu-i reflexiv şi 
profund... spirit care pătrunde în invizibil cu 
încredere şi tenacitate... provăcând misterul. Un 
moment dintr-o zi caniculară de vară este redat  
printr-un limbaj limpede, clar, însufleţit de 
prospeţimea gândului către cea aşteptată:
 „razele soarelui îşi caută// strălucirea// în 
paharul tău.// Mi-e atât de sete!// Ars de dorinţă – beau 
până la fund –// ultimul strop... fără tine!”                                                  
(Băutura ta preferată – nectar).
 Stăpână pe mij loacele  de expresie ,  
mişcându-se cu dezinvoltură printre răsărituri şi 
apusuri, trăirile poetei  trec de la starea de linişte, 
calm aparent... la starea de angoasă, măcinare 
lăuntrică, nelinişte, înfrângere, singurătare 
apăsătoare... acestea căpătând valenţe grave, 
profunde  - străbătute de intensitatea fiorului liric:
 „Vai, mie!,// cerşesc azur// şi mistuit de sete,// 
muşc brazda caldă... pe ţărmul unde iele –// în seva 
mea se scaldă!”// „O, sfânt giuvaier// ţi-e ruga în 
zadar...// şi-azurul stins,// în ochi viclean de cer” 
(Cerşesc azur). Din „culorile luminii” într-un elan al 
naivităţii şi încrederii în orizonturi ondulatorii... 
împleteşte versuri suave, luminoase pentru a fi „Cu un 
pas mai aproape de cer”. Această stare de beatitudine 
nu durează – este ca un fulger ce despică întunericul în 
două. Viaţa (afirmă poeta) este „drum în lumină 
bătătărit de talpa aspră a suferinţei.// Cuvântul răsună 
în spaţiu// ce rămâne la fel de abstract.// Aleargă, 
aleargă!// Nu te opri... între viaţă şi moarte.//  
Izvoarele vor duce mai departe// taina începutului.” 
(Cuvântul răsună în spaţiu).  Întâlnim în unele poezii 
cuprinse în acest volum  o anumită simplificare şi 
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ştirbesc cu nimic din lirismul încărcat de emoţie, din 
valoarea poetică:
 „Şi totuşi, cum arată „gloria”?// „Nu ştii!”// 
mi s-a părut că-mi şopteşte la ureche //  ceva... //  venit 
ca dintr-un vis.// „Ascultă cu atenţie!”//  Mai întâi şi 
se va arăta sub forma unui chip...// Scăldat într-o 
lumină pură, binevoitoare.// Ochii vor fi numai 
zâmbete, ascunzând cu grijă // Marea Trădare” (Clipa 
de glorie).
 Poezia este o stare, o flacără ce izbucneşte din 
adâncurile sufleteşti ,  nu cunoaşte reguli . . . 
revărsându-se în albia imaginarului fără oprelişti... 
Poetul intervine, îngrădeşte, îndiguieşte doar atât cât 
expresia poetică să capete limpezime şi profunzime.
 Poeta Valentina Becart, neobosită căutătoare 

de expresii inedite... contemplă în zilele însorite 
„zorii scăldându-se ca pruncii // în lacrimi de fericire; 
Alte expresii ca; „pe buzele tale aprinse surâde 
abisul”; „de sângele uitării zace-acum pătată”; 
„rogojină împletită din doine strămoşeşti”; „toamnă 
bănuţi de aur pentru clipe de nostalgie”; „viaţa-mi 
sângera peste tot”... produc reverberaţii cu ecouri 
lăuntrice tentaculare.
 Însetate de transcendent, versurile caută 
liniile verticale în speranţa evadării din spaţuil strâmt, 
limitat al vieţii. Timpul este un adevărat „călău” ce 
urmăreşte tăcut fiecare pas al poetei.

 „Mi-am cioplit propriu-mi chip// pe inimi de 
vânt// pe strigăt de lună// pe izvoare fără hodină...// 
cum să-l mai adun// într-un „umn de nisip”?!... şi 
concluzionează fără a cădea în patetism lamentabil: 
„Zadarnică trudă// să-ţi făureşti un chip// pe retina 
timpului// pe zborul clipelor// şi sfâşietoarea rugă... a 
nenăscutului.” (Sfâşietoarea rugă a nenăscutului).
 Devorată de iluzie şi destrămare - poeta îşi 
condensează trăirile în  nenumărate titluri de poezii 
care-i nuanţează neliniştea spirutuală, nelinişte cu 
reverberaţii semantice, estetice în spaţiul poetic. Iată 
câteva: Zidit de viu în temniţa tăcerii; Înfăşurată în 
toamne şi amurguri; Înşelătoarea pâine a zeilor; 
Iubirea-n pietre zăvorâtă; Marele strigăt; bezna m-a 
cuprins cu braţele-amândouă; o coasă a trecut ca un 
gând; pe crucea destinului; şi mai căzu un cuvânt 
tremurat... acestea fiind câteva din cele 239 de poeme 
cuprinse în volumul Două lacrimi de cer. Iubirea, 
tristeţea, resemnarea, zborul, visul, dorul, viaţa 
răsărind „timid” dintre ruine... toate şi-au făcut loc în 
versurile poetei Valentina Becart a cărei lirică este 
străbătură de mari frământări şi sfâşieri interioare ce 
duc în final... la o adevărată confesiune existenţială. 
Poetă complexă - cu un spirit ascuţit în ce priveşte 
conştientizarea vieţii - cu toată multitudinea 
aspectelor ei coloristice – transcrie într-un ton grav 
latura perisabilă a existenţei...  supusă degradării... Şi 
cum altfel ne-o putem imagina decât trecând de la o 
stare la alta: uneori pasională, tandră, melancolică ... 
şi nu peste mult timp aflată  în cealaltă extremă: 
r evo l t a t ă ,  dezamăg i t ă . . .  pu r t ând  pova ra 
„necunoscutului” ca pe o rană mereu sângerândă... 
sufletul fiindu-i înfăşurat într-un straniu sentiment al 
„iernilor timpurii” cu vânturi polare... Pendulând 
între revoltă şi reverie reuşeşte să asculte ecoul 
„marilor chemări” ce vibrează în structura sensibilă 
şi rafinată a trăirilor sale poetice, trăiri regăsite în 
stihuri expresive încărcate de semnificaţii :
 „să curăţăm pământul de ruine...// şi 
să'nălţăm altare//  de „rugăciune pline”.// În fiecare 
clipă trecătoare// să'nnobilăm al vremilor noroi.// În 
pulberi să aprindem stele,// şi-n fiecare zi// slăvi-vom 
dimineţi,// scăldate-n auritul soare”. (Să'nălţăm 
altare).
 Titlul volumului Două lacrimi de cer          
(adevărată metaforă)… deschide căi spre inima 
cititorului care poate descoperi aici (în volum) poezii 
cu o paletă variată de stări având o încărcătură 
emoţională  vulcanică, incandescentă…
 Vă invit la lecturare  şi delectare  spirituală!

Mihai PÎNZARU PIM
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Mircea
DINUTZ

Poezia – o eternă
provocare

Aceasta ar fi cea de-a treia carte de poeme a lui 
Dan Petruşcă, Şi celelalte cuvinte (Iaşi, Editura 
Universitas XXI, 2011), remarcabilă şi ca obiect 
estetic, rod al unei faste colaborări cu artistul plastic 
Mihai Chiuaru, ca şi în cazul primelor două succese: 
Poezia îmi stătea pe genunchi (2005) şi Toate-s cam 
de pe când (2008). Dacă în primele două volume 
autorul prefera spaţiul domestic-familiar incert 
conturat (odaia, biblioteca, oraşul de provincie), 
momentele de confesiune şi revoltă, de unde nu 
lipseau – absorbite – elementele biografice şi cele 
epice, imprevizibilele glisări între real şi imaginar, 
imaginile auditive, vizuale, sinestezice, pregnante 
prin dinamica lor obosită, proiectând poezia ca pe o 
sărbătoare a voluptăţilor interzise, volumul de faţă 
este o sinteză a temelor şi motivelor fundamentale, 
dar, în parte, şi a procedeelor cunoscute nouă din 
experienţele anterioare, cu o extindere a spaţiului 
(moral) la dimensiuni levantine, în sfârşit, cu o 
viziune sensibil mai generoasă şi nuanţată asupra 
relaţiilor dintre poet şi univers (aflat în plină 
disoluţie), dintre creator şi creaţia sa, dintre acesta şi 
cititor, la care se adaugă relaţia funcţională dintre 
realitatea imediată, cea virtuală şi cea mitică, aceasta 
din urmă situată în atemporalitate. Înainte de toate, se 
cuvine să înregistrăm biruinţa lirismului asupra 
epicului şi dramaticului, la nivelul întregului său 
discurs. Mai apoi, să spunem că această carte se poate 
citi ca o savuroasă şi complexă artă poetică, ca un 
vibrant poem de dragoste, ca o pledoarie pentru 
întoarcerea firească a omului spre natură, frumuseţe şi 
simplitate, nu în ultimul rând, ca un protest energic în 
faţa civilizaţiei tehnologice, agresive şi exclusiviste.

Sentimentul de solitudine înfricoşată apare de 
la primul text (Trebuie să trăim cu barbarii), cu 
atingere aleatorie la spaţiul bacovian: Târgul acesta 
de provincie este / parcă un fel de Bacău / ştiu de mult 
că dacă nu sunt atent / cad în hău, unde circulă veşti 
stranii despre Frumuseţea Ei, cântată, adorată, 
contemplată cu neclintită uimire, doar că rapsodul de 
azi, ipostază degradată a celui din mit/poveste, nu mai 
este sortit a înălţa cânturi de slavă fiinţei divine, ci 

doar poate să măsoare, împiedicat, cursul unui veac 
bântuit de barbari şi fetişuri, atins de tristeţe şi 
maculat de noile realităţi vidate de sacralitate. Aici, ni 
se spune, chiar şi dinţii frumoşi ai zeiţelor au carii. E 
un adevărat limb, dacă vrem să discutăm în termeni 
danteşti, ori, mai curând, un text-avertisment menit a 
familiariza cititorul cu această lume-infern-
purgatoriu pe care trebuie s-o străbată. Ea este 
speranţa, şansa de a ajunge, în cele din urmă, la mult 
râvnita stare de graţie.

Numai că Beatrice, din acest spaţiu copleşit de 
beton şi termopan, unde oamenii se acoperă cu vălul 
Mayei, renunţând la memorie şi candoare, se stinge 
încet şi ireversibil, uitând, se pare, că divina sa 
misiune este să-l conducă pe Poet sub luminile 
Paradisului, din ce în ce mai îndepărtate: înţeleg că 
ea/ încă mai doarme într-o amintire/ foarte subţire/ şi 
foarte/ aproape de moarte. Nu rareori planurile se 
amestecă (virtual/real; poezie/proză; celest/prozaic), 
făcând din ce în ce mai dificilă căutarea, între cele 
două extreme, a celui refuzat de verb/ că ea mă duce 
iar de nas/ la discotecă prin Parnas/ mereu e muză 
dinspre cer/ când flecărim pe messenger (după cum se 
vede, asistăm la o dublă pierdere a identităţii). Este, 
de fapt, ceea ce sugerează foarte bine textul Spaţii 
confuze, unde cărţile ardeau cuminţi, în timp ce Ea 
(ispita de fiecare zi) dormea uitată-n hard-disk. 

Levantul, un spaţiu simbolic, cutreierat de eul 
liric petruşcian, presupune, pe de o parte, o lume ce se 
aşază nesimţitoare sub privirile noastre, asaltată de 
barbari – actori ai unui spectacol lasciv şi degradant, 
iar pe de altă parte, un rapsod, a cărui imagine riscă să 
se degradeze sub presiunea realului imund, 
contemplativ, amestec inextricabil de mâhnire şi bună 
dispoziţie, încercat de plictis frumoaso/ pentru un 
cântec vezi tu sunt plictisit/ de cuvinte şi aproape 
convins/ că paradisul dacă va fi fost se destramă, cu 
condiţia să observăm că imaginea blagiană (un 
oximoron) constituie un moment de intertextualitate, 
nu singurul, şi că plictisul are încărcătura semantică a 
spleenului englezesc: melancolie, tristeţe, plictiseală 
şi dezgust. Trimiterile la prezent şi la personaje 
contemporane sunt mai mult decât explicite (Trebuie 
să trăim cu barbarii, Zvon din Levant, Aşa cum e, O 
propunere de). N-avem de ce ne mira că, în câteva 
texte, întâlnim tăişul pamfletului: nişte tipi frenetici şi 
fără anamneză şi fără inhibiţii, dar cu discrete 
trimiteri la universul barbian, rătăcit la mijloc/ 
undeva între rău şi bun, motiv pentru care păstrează 
conştiinţa neîmplinirii şi a frustrărilor dureroase: 
trăiam din plin pe jumătate, atâta timp cât crede că 
poezia un cântec încăpător ar trebui să fie (o altă 
trimitere la autorul Jocului secund).
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romantică, grav rănită de supremaţia (aparentă) a 
universului Google, de valul de crize şi accize, de 
insolenţa noilor parveniţi (după nuntă doar la Miami 
se pot bronza), într-o realitate virtuală în care 
frumuseţea/ideea pură se rătăceşte pe facebook, 
spam ori trash, iar el se vede nevoit să-şi conserve 
puritatea prin exerciţii de imaginaţie, re-inventând 
jocul, starea de copil, ori cea de veşnic îndrăgostit, din 
care se hrăneşte poezia, prin izolarea (autoimpusă) 
într-un alt veac, cu auzul încordat spre o străină gură/ 
care face din ziua mea/ de ieri literatură, cu aceeaşi 
plonjare disperată în adâncurile fiinţei de unde mai 
află că timpul/ mort şi-ntinde trupul/ şi nu se face 
istorie/ timp de fapt nici nu e/ ci doar memorie. Vocea 
interioară şi-a asumat, de data aceasta, momentul 
eminescian de intertextualitate. 

Într-un atare univers, îngerul estropiat, vidat de 
funcţiile sale sacre, bântuie universul lepădat, cu o 
singură aripă/ cu un picior mai scurt mai/ subţire de 
lemn sau de ghips, făcut parcă din rebuturi. Despre el, 
ne spune poetul, în descendenţă nichitstănesciană, că 
frunzăreşte câteodată o carte/ şi-n cele din urmă se 
aşază/ orgolios pe o copertă. O poetică a ambiguităţii, 
întreţinută cu abilitate, îşi propune să limpezească 
relaţiile eu – lume. Primul, zălud/ şi-aproape ud/ 
bătrân pe-o parte şi cam crud, pe când lumea 
(paradis în destrămare) reprezintă realitatea groasă, 
ce-şi refuză starea de graţie. Între aceşti doi termeni 
ai ecuaţiei se află Ea, realitatea sensibilă, negată de 
Parmenide. Distanţarea voluntară facilitează 
contopirea contrariilor, ceea ce trădează aspiraţia 
Creatorului spre unitate. Arderea, extazul erotic – prin 
intensitate – conduce la depăşirea senzualului spre 
intelect, ideal, esenţă, într-un text în care poetul lasă 
impresia că s-a îmbătat de propriile sonorităţi: trupul 
ei e-aproape gata/ să ia foc de la buric/ dintr-o dată 
din nimic/ geme-n colţul ei de rai/ latră sau îmi zice 
hai..., iar Iubita-Moartea îşi acceptă jertfa: e toată- 
ascunsă în oglindă/ în gheare-albastre să mă prindă/ 
şi vrea să-mi ia deja din ort/ pândeşte-n orişice 
secundă pe rapsodul care este ceva-ntre geniu şi 
nerod.

Ironia, adesea autoironia, vizează fie lumea 
virtuală cu toate ispitele ei (o floare carnivoră ieşea/ 
prin sticla monitorului/ spre mine ispitindu-mă), fie 
frumuseţea trucată, artificială (s-ar zice că 
înţelepciunea sau/ chiar frumuseţea cum e ea în 
bikini/ şi cu sânii umflaţi de silicon/ vine pe bloguri), 
texte însoţite de o reală tensiune poetică, în care 
metafizica abstractă este transfigurată. Ca şi arderea, 
goliciunea exhibată are semnificaţia purităţii 
dobândite: înăuntru erai o proscrisă/ când la răsărit 

la apus te dezbrăcai/ plină de har/ în oglindă sau în 
altar. Cartea se naşte, printr-un proces complex şi 
contradictoriu, din poveste, altfel spus, din cuvinte ce 
încearcă să dea contur frumuseţii inefabile: trupul în 
cuvinte ţi se preface/ în carte/ şi mă scapi de la 
moar te .  C i t i to ru l ,  adevăra tu l  ş i  s inguru l 
stăpân/destinatar al textului (ce simte nevoia de a trăi 
într-o ordine ideală, prin refuzul contingentului), este 
corespondentul firesc al rapsodului – gângav, agresiv 
şi frenetic, ce se cere convertit la frumuseţe şi salvat, 
la rându-i. Hypocrite lecteur este înlocuit cu lectorul 
iconoclast, sumbru şi zbanghiu pe măsura vremurilor 
ce încearcă să ne stăpânească şi să ne modeleze. Un 
lucru e sigur: Iubita-Poezia nu poate fi câştigată prin 
mijloacele moderne de socializare (Facebook), cu 
atât mai puţin prin sublimarea gesturilor automatizate 
şi a reflexelor telecomandate.

Dacă textele de început ne ajută să ne 
familiarizăm cu temele de bază, cu toate riscurile 
asumate de acest Orfeu modern, confruntat cu noile 
umbre ale Infernului ce o înconjoară pe a sa Euridice 
(că toate umbrele se cern/ în paradisul din Infern), 
alunecând cu certitudine dinspre concretul lumii 
imediate spre poveste, deşi nu-i exclus nici drumul 
invers, eul liric iese din satul global (…) şi tribal, 
salvând-o, în ultimul moment, după modelul bine 
cunoscut, pe Ea, corespondentul frumuseţii 
desăvârşite din poveste, trăind momentul, clipa (ce 
ne-a fost hărăzită) din existenţa noastră pământească, 
respirând eternitatea naturii şi lumina soarelui (v. 
Moment). Un bun prilej pentru Dan Petruşcă de a 
melancoliza pe vechea temă horaţiană Fugit 
irreparabile tempus, text poziţionat strategic la 
finalul volumului: peste o zi sau un veac/ niciunul nu 
va mai fi/ nici câinele care latră/ nici iepurele fugind/ 
nici pescarul…

În Prietenilor mei găsim exprimată, mai 
limpede ca în alte locuri, o conştiinţă scindată: pe de o 
parte, lumea cu atmosfera, cu tentaţiile ei, de bâlci 
oriental, jucându-şi voluptăţile de-o clipă (mergeam 
pe drumul strâmb/ prin nouri de ţigări prin scrum), 
iar, pe de altă parte, nevăzută, dar la fel de puternică, 
simte atracţia Ei,  Frumuseţea-Poezie-Idee             
(se-ntoarce şi mă ia/ în braţe reci cu fierbinţeală/ mă-
nfaşă în pelinci de gală), posesivă, orbitoare în 
goliciunea ei, însoţită de gândul eliberării prin moarte 
(zic drace taci şi bea cucută). Sugestia sfârşitului 
simbolic al lui Socrate, pentru care viaţa necercetată 
nu merită trăită, nu poate fi întâmplătoare, poetul 
întorcându-se din nou spre sinele profund (v. finalul 
poeziei), refugiindu-se într-un ferm conturat spaţiu al 
înţelepciunii reflexive, ce recurge firesc la îndoială – 
inducţie pentru a ajunge la adevăr, pentru că, spune el 
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la începutul textului imediat următor: S-ar putea să 
nu fie bine/ să beau cucută/ nici nu prea ştiu dacă/ 
pentru viaţă sau pentru moarte ajută. Este încă o 
dovadă că avem în faţă o carte-poem, un ansamblu 
coerent, legitimat de valoarea etică şi estetică a 
fiecărui poem în parte, întru totul competitiv la nivelul 
întregului volum. 

Pentru Dan Petruşcă, dincolo de retorica 
seducţiei, practicată cu lejeritate prin toate mijloacele 
aflate în dotare (ironia galantă, cantabilitatea jucăuşă 
a versurilor, un joc fascinant al afirmaţiilor şi 
negaţiilor, construcţii oximoronice de efect, rime 
rare, surprinzătoare, epatante schimbări de topică, o 
imagistică plină de vitalitate, cu accentele distribuite 
pe culoare şi pitoresc, o continuă mişcare a semnelor 
şi a contururilor abia ghicite, totul gândit ca un 
s p e c t a c o l  d e  s u n e t  ş i  l u m i n i ,  c e  a t r a g e 
privitorii/ascultătorii inclusiv prin tensiunile create 
de câmpurile semantice antinomice), poezia este un 
lucru foarte serios: frumuseţe scăldată în apele 
oglinzii, iubire devastatoare, primenire, ardere, 
purificare, extaz erotic şi spasm cosmic, în sfârşit, 
şansa omului de a se apăra în faţa unei lumi pe dos şi, 
poate, singurul element de rezistenţă în această lume a 
lui hic et nunc. Ea (Poezia – Frumuseţea – Iubita – 
Moartea) este principalul temei de a exista al unui 
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responsabilitate în faţa semenilor, pentru scurtă 
vreme marcat de omeneasca ezitare: ar trebui să nu 
mai spun niciodată/ despre ea că este/ să rămân mă 
întreb sau să ies/ din poveste.

Un arsenal impresionant de procedee, folosite 
cu inteligenţă şi rafinament, contribuie la edificarea 
unui discurs uimitor de coerent, a cărui nobilă 
finalitate este refuzul gratuităţii şi al frivolităţii, întru 
apărarea Poeziei şi a Poetului, maculaţi de o realitate 
pervertită, ce se îndepărtează ameţitor de Adevăr şi 
Frumuseţe, cu afinităţi probabile în suprarealismul 
pictural, în expresionismul atitudinal, dar, mult mai 
evidente, cu linia dimovian-barbian-mateină 
autohtonă, cu modernismul bine asimilat şi, mai puţin 
decât s-ar crede, având în vedere unele procedee 
folosite, cu postmodernismul. Aici îşi găsesc locul 
modulaţiile eufonice, rostite de un poet înzestrat cu o 
excelentă ureche muzicală, enumeraţiile (Cartea – 
perete, piramidă, sferă, zid chinezesc), alăturări 
şocante de termeni antinomici, cu efecte scontate 
(îngeri – hoţi, muză – messenger, dulce – pervers, hal 
– patriarhal, sumbru – zbanghiu, metafizic – mişto), 
rime rare, surprinzătoare (iconoclast – balast, nas – 
Parnas, cer – messenger, zeiţă – pipiţă, până ce va – 
Eva, zi-i – să scrii, adă-mi-o – mişto, lasă-te-mă – 
anatemă), topica inversată (numai cu mine e cu toţi; 
mă iar brodisem prin Levant/ cu un amar sub piele 
ghimp). După cum se vede, sentimentul de 
incertitudine este abil întreţinut printr-un joc aiuritor 
de afirmaţii şi negaţii: Era fusese parcă minte (…)  
ea-i printre mine totuşi pleacă/ balanţa lumilor         
s-apleacă/ şi cade în albastru suie/ de mine se lipeşte/ 
nu e ,  în sfârşit,  oximoroane şi construcţii 
oximoronice: pielea ei miroase- a toate/ şi-n urechi şi 
subsoară/ pute greu a scorţişoară; bătrâni imberbi şi 
jucăuşi; sătul de cârciumi şi de schit.  

Poezia ca promisiune perpetuă apare în 
penultimul poem, poate singurul edificat pe o 
schelărie epică ce are funcţionalitatea unei parabole 
cu sensuri irizate în zona frumosului: un prieten mi-a 
spus/ că la o fereastră a văzut o femeie/ care se 
dezbrăca/ la nesfârşit. Apoi faptul de viaţă se 
converteşte în poveste, iar femeia îşi va păstra intactă 
capacitatea de seducţie, mereu vie şi provocatoare, în 
memoria unui stick. E un fel de a spune că poezia va 
dăinui, iar tehnica performantă nu contează decât în 
măsura în care garantează artei supravieţuirea. Şi asta 
pentru că nu putem concepe fiinţa umană fără 
componenta ei esenţială – sensibilitatea cultivată, 
tremurul discret al sufletului în faţa frumuseţii şi a 
semenului său care aşteaptă dăruire, generozitate, 
tandreţe, iubire.

Anton COSTÎN
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Poezia ca areal
al purității

       Poeta Mihaela Herghiligiu a debutat editorial în 
2004, cu placheta Caligrafia visului, întâmpinată cu 
entuziasm de criticii literari, deloc puțini la număr și 
care au recunoscut la unison puritatea unei poezii de 
factură și respirație religioasă.
       Cel de al doilea volum de versuri, Oraș în levitație, 
vede lumina tiparului, dar și pe a lui Dumnezeu, la 
Editura Timpul (Iași, 2009), constituindu-se ca o 
prelungire, atât în plan tematic cât și stilistic, a 
volumului de debut. Întâlnim aici o netrufașă ambiție 
de a îmblânzi cuvintele prin care să fie vehiculată 
tainic adorația pentru Creatorul Suprem al tuturor 
văzutelor și nevăzutelor din univers.
       Poeta conturează o etică a celui ce se angajează pe 
calea dialogului cu divinitatea. Această aventură 
interioară prespune trăirea cu bucurie, în prelungirea 
visului, adică tăria smulgerii din cele lumești, o 
desprindere a spiritului de lestul trupului robit cel mai 
adesea instinctelor și carnalității odioase. Apăsătoare 
este, pentru cel ce nu crede în mântuire și viața veșnică 
de dincolo, spaima ce se cere exclusă din toate 
calculele meschine prin definiție: „circumstanța 
blochează bucuria/ dat ne este să luptăm până la 
adevăr/ iar îngerii să mai treacă/ și pe la mine...” (p. 7). 
Același Îndreptar de conduistică cere eliminarea, cu 
stoicism, a exhibărilor suferințelor personale, chiar 
dacă se spune că verbalizarea unei dureri are efecte 
ostoitoare: „nu suferi/ căci suferința e o parte din mine/ 
care trebuie să rămână doar a mea,/ inviolabilă/ ca 
țărmul care aparține numai mării” (p. 8).
        Discursul poetic al Mihaelei Herghiligiu se vrea și 
reușește să fie o plonjare în ataraxia pe care doar marii 
mistici ori gânditorii orientali reușesc s-o atingă. 
Singurătatea, temă capitală a cărții, încetează astfel să 
mai fie un spațiu apăsător și asfixiant, ci devine unul în 
care se pot capta revigoratoarele șoapte ale lui 
Dumnezeu. O dată asimilat, Infinitul nu mai sperie și îi 
conferă credinciosului autentic plenitudine și măreție. 
Religiozitatea, avivată ipocrit, de regulă, în zilele de 
sărbătoare sau de ananghie, trebuie și ea exclusă din 
conduita fariseică a celor mai mulți. Lupta pentru 
devenirea întru Domnul e una dintre cele mai dure, 
tentațiile căderii în păcat sunt multe, iar răutatea din jur 

e și ea una proliferantă pe măsură: „sunt înconjurată de 
oameni-câini/ gata să mă sfâșie/ în jurul lor alți câini 
vor să-i/ sfâșie, cercuri concentrice în/ jurul unui câine 
rege// sunt între Hidra și Orion/ zadarnic strig 
hingherii” (p. 11). Iar poeta care-i convinsă că „nicio 
jertfă nu e prea târzie în timp,/ niciuna nu-i de prea în 
afara timpului” (p. 13), știe și unde să-l descopere pe 
Atotputernicul, acesta fiind pretutindeni și întotdeauna 
atât de aproape că nici nu mai trebuie gândit: „ieri te-
am zărit/ pășeai visător printre/ frunzele agățate de 
salcâmi/ printre florile lor gigantice/ înfipte în 
substanța verde/ într-o fuziune de aburi/ și de 
nongândire” (p. 14) Sau: „dacă dorm poate că vin din 
așteptări/ de demult,/ nu m-am căznit să înțeleg/ am 
lăsat mâna în voia plânsului./ sunt numai eu când îți 
cânt/ adevărată sunt numai pe colinele inimii/ Lui/ 
memorie relaxată în exerciții de/ negândire;/ așa de 
departe și imaterială îi e neprezența/ în brațele mele 
concrete” (p. 15). Omul este ceea ce este numai prin 
raportarea la divinitatea de care se îmbibă. Și nu-i 
bucurie mai mare decât aceea de a fi prin ceilalți, și nu 
doar prin ființe, ci și prin lucruri ori prin trăiri de ordin 
estetic. Ființa îndumnezeită se creează pe sine cu 
fiecare revelație, iar misiunea ei este cea de a întreține 
intactă starea de uimire. Poeta se ferește de rostirea 
vorbelor, îndeosebi mari, știind că acestea se pot 
întoarce oricând împotrivă-i, încărcând inutil și 
irelevant  negândirile prin care Creatorul ni se relevă 
mai pregnant decât prin orice. Și ea regretă somnul, 
temându-se că-n acest interval  pe care romanticii îl 
asimilau morții s-ar putea întrerupe comunicarea cu 
Cel-de-Sus. Întrucât „cuvintele ucid sentimentele” (p. 
34), poeta pledează, dacă nu pentru o estetică a tăcerii, 
cel puțin pentru una a reducerii cuvintelor la 
minimumul strict necesar (v. p. 35). Ea nu uită nicio 
clipă că, de fapt, cuvintele i-au fost date omului nu spre 
a-și exprima gândurile, ci pentru a și le învălui în ele. 
Există în carte poeme ce, pe bună dreptate, ar putea 
purta, antiblagian, titlul de laudă a nesomnului, mult 
mai propice infinirii ființei ce ține cu orice preț să-și 
păstreze intactă și compactă luciditatea receptivă. 
Atunci ea se vede ca: „o prințesă modernă care-și 
revendică/ dreptul de a auzi glasul apelor” (p. 23). 
Dumnezeu însă îi urmează adânc în somn, cum ar 
spune Eminescu, pe cei care-L iubesc: „El lucrează în 
somn/ nimeni nu ne poate lua drumul/ care e înainte-I” 
(p. 28). Și la fel îi urmează în moarte care-i tot o 
„regăsire a Lui” (p. 29). Un poem precum cel de la 
pagina 24, și nu-i singurul, ar putea fi citit și ca un 
teribil poem de dragoste în sensul strict erotic al 
cuvântului, decelabilă fiind în el dorința contopirii 
androginice cu tot paroxismul de rigoare pe care-l 
presupune sau îl implică: „totul ne desparte,/ toate ni se 
iau,/ numai moartea nu./ aș putea fi nu cum vrea mintea 
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tău/ albastrul meu a copiat forma singurătății/ tale/ 
dacă ne despărțim, vom rămâne  1  -/ un plop subțire în 
mijlocul altui plop/ e 1/ ești un urs, un urs blând de 
cașmir/ ies din băi aromate, din spuma marină/ guzu, 
lavandă și carmadon/ să  zburăm cu primul balon de/ 
săpun” (p. 24).
        Un fior epifanic se face simțit în orice poem al 
tinerei autoare ce intuiește că la capătul luptei cu viața 
se va logodi cu lumina îngerilor Preaputernicului: „că 
exist, am înțeles/ respir timp dizolvat cu inima/ 
cântecele îmi cer uitarea/ sunt o strâmtoare pătrunsă 
de/ corabia învierii” (p. 33). Sau: „epifania zilelor 
promise dinainte/ o văd, o simt în frumoasele/ curți 
iluzorii, din creația dintâi rămasă” (p. 38). Bucuria este 
mereu o condiționare clăditoare a ființei și a proiectării 
ei în plenitudine conștientă de sine: „vacanțele, serile 
mele sunt/ vârfuri de lăncii topite în trupuri/ mi-i 
deformat auzul de loviturile/ inimii/ o dorință aberantă 
și mută/ a ființei ce sunt sinele-mi strămută/ în 
apoteoză” (p. 43).
         Nu-i voluptate mai mare și mai intensă pentru 
poetă decât să conștientizeze că doar prin dorul de 
Dumnezeu  există cu adevărat și-și află rostul în 
debarasarea de vicisitudini și de teamă. Ea imploră, 
prin urmare, permanentizarea acestei stări de 
beatitudine divină soră geamănă cu poezia: „dă-mi 
singurătatea vocației de a/ Te cunoaște/ mi-e dor de 
vuietul Tău, de/ vasalitatea privirii înnorate/ mă 
regăsesc în Tine așa cum sunt/ mă iubesc pe mine așa 
cum ești/ frica îți pustiește/ arderea” (p. 44). Rari sunt 
poeții care să dea cu atâta frenezie și puritate glas 
freneziei de a fi prin a face corp comun cu întreaga fire 
divină cuminecătoare. Mai toți poeții se plâng în 
stihurile lor de singurătatea care ajunge să-i 
exaspereze și de care nu știu cum să se descotorosească 
mai repede. Pentru Mihaela Herghiligiu singurătatea, 
propice rugii și meditației, e darul divin cel mai de preț: 
„înfășurată în cețuri de mir/ singură sunt/ asta e tot ce 
am înaintea/ tuturor darurilor” (p. 49). Noțiunea de 
solitudine e pentru poetă un non-sens atâta timp cât 
Dumnezeu e mereu în preajma și-n ființa ei.
         Și nu putem să nu fim de acord cu poeta care ne 
convinge că e nevoie de atât de puțin ca să fim fericiți. 
Modestia și smerenia ei sunt contaminante: „cuvintele 
îmi sunt puține,/ zădărniciile lungi/ visez parcuri, alei, 
iedere agățate/ la ferestrele de lemn ale vacanței/ 
vechi, înnegrite mese și scaune de nuiele/ dimineața 
care să-mi aparțină,/ podele scârțâind, literatură 
medievală// sunt ceva infim, o literă tipărită/ într-un  
cotidian/ am inima bucăți sub cămașă/ îți trimit 
gândurile vaporoase,/ iubirea ta e tot ce am și n-am” (p. 
52). Elogiul adus traiului simplu, epurat de orice 
ambiție și orgoliu social, e perpetuu și el rimează 

perfect cu adevărata biruință asupra neantului prin 
aceea că nu-i dă prilej dezamăgirii să se manifeste: 
„taci/ simte-mă în aerul care te înconjoară/ în epiderma 
gândului/ să fiu corpul tău, eul tău, tăcerea ta/ până 
când în aura ei nevăzută/ din arome se va întrupa o 
ființă unică,/ apoi, iar lucrurile simple  -  pomii cu/ 
trunchiurile sub acoperișuri de lemn,/ verdeață, gardul 
cu ostrețe în vârf de/ lance, lângă șemineu fotoliul în 
care/ Tu să citești când văd focul,/ doi urși de pluș 
umpluți cu puf/ dansând prin cameră și, numaidecât,/ o 
pisică mare, albă, pe care să o/ tolerezi în compania 
mea solitară...” (p. 62). 

 Orice poem al Mihaelei Herghiligiu este 
implicit și o pledoarie pentru simplitate și cumpătare în 
toate. Ea nu cunoaște mulțumire mai deplină decât 
aceea de a fi locuită de Dumnezeu și de a locui, la 
rândul ei, în marele și modestul El ce-i respectă 
singurătatea. Puțini oameni puși să aleagă între être și 
avoir, optează, fără ezitări, pentru prima ipostază în 
care să le reușească o echivalare atât de frumoasă și de 
înălțătoare a ascezei și simplității cu toate luxurile și 
bogățiile strălucitoare ale lumii: „arde respirația 
simplității/ focul Tău cuibărit în mine/ precum 
intervalul dintre noapte și/ dimineață, dintre val și 
mare” (p. 68).
         Noaptea, fie cea cosmică, fie cea obținută prin 
coborârea pleoapelor peste ochi, intensifică prezența 
tainică a lui Dumnezeu. Intimitatea e populată cu 
jucării (pisoiul de cașmir vișiniu, ursul blând de 
cașmir, ursuleții albi de pluș) sau cu pomul de Crăciun 
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când focul arde în vatra la lumina căreia iubitul sau 
chiar Dumnezeu, dacă e să judecăm după inițiala, mică 
sau capitală, cu care e grafiat pronumele personal tu 
sau Tu, citește povești (a se vedea pagina 76), totul 
contribuind la prelungirea stării de copilărie (și de 
copilărire), vârstă paradisiacă prin excelență și în care 
prezența basmică a lui Creatorului e una intrinsecă.
         Pe primul plan poeta pune mereu spiritul pur și 
nu trupul pârdalnic, recluziunea zămislitoare de mirări 
și nu anturajele zgomotoase ce-și etalează ostentantiv 
podoabele de aur și, deopotrivă, găunoșenia lăuntrică. 
Astfel, ea devine nu sclava averilor de gust cel mai 
adesea îndoielnic, ci expresia înaltă a libertății care 
poate fi dobândită, fie și în vis, prin întoarcerea la o 
natură nemaculată de prezența omului care, în dorința 
lui hămesită de a se îmbogăți, de la revoluțiile 
industriale încoace, nu face altceva decât să distrugă 
creația lui Dumnezeu: „poate vom petrece împreună o 
vară/ într-o colibă de stuf, lângă o plajă întinsă,/ 
retrasă/ în înot noaptea, pe stânci/ o, Marea/ plânsu-mi 
îi crește apele,/ mâna Ta mă surprinde, din/ Tine mă 
decupează, din gura/ Ta mă mărturisește/ un motor 
complicat sunt/ răbdător va trebui să-mi demontezi/ 
neliniștile/ pe aleea cu salcâmi, cu/ florărese în capătul 
străzii/ până când vom fi o soluție/ a morții/ viața nu ne 
întreabă dacă trebuie/ să treacă/ chipului meu 
netezindu-i expresia/ în somn/ îmi lauzi veșmintele, 
toate/ cântă și nu știi de unde/ surâzând peste griji/ 
prelungire a eului și a corpului/ meu ești/ refugiu și 
consolare, și energie” (pp. 85-86).
         Într-un climat literar în care poeții tineri aduc în 
paginile lor tot mizerabilismul existenței, Mihaela 
Herghiligiu își racordează discursul la Cântarea 
Cântărilor. Tonul ei poetic excelează prin acuratețe și 
puritate și trebuie salutat și savurat ca atare: „o, 
Doamne,/ când treci Tu pe aici/ subțiri se fac zorii/ și 
fără consistență amurgurile/ apoteozele trecând peste 
mine,/ peste noi amândoi;/ păsări mari/ sunt îngerii 
Tăi/ cu aripile numai ochi/ lângă ochi, nimeni nu le știe 
vârsta/ când Tu, ascuns, cânți în mine!” (p. 82). O 
atitudine polemică s-ar putea depista în întreg 
volumul: cititorul nu doar că nu va mai huli 
singurătatea, ci o va aștepta și o va adora ca pe-o 
frumoasă creolă Soledad; își va drămui, apoi, somnul 
cum numai înverșunatul adolescent Mircea Eliade o 
mai făcuse; cuvintele le va răsturna în necuvinte ca 
altădată Nichita Stănescu; se va întoarce la natură și va 
iubi ca Paul și Virginie ai lui Bernardin de Saint-Pierre; 
se va bucura, ca altădată Alecsandri, de jocul flăcărilor 
dintr-un cămin rustic și va plânge „cu lacrimi 
triunghiulare” (ce teribilă metaforă!) căci va privi totul 
prin ochiul iertător al lui Dumnezeu. 
        Despre această poetă care și-a ancorat discursul 
într-un areal al purității sunt mai mult decât sigur că se 
va vorbi și se va scrie cu respect de fiecare dată.     
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Adrian
VOICA

Avataruri
existenţiale

     O explicaţie a faptului că povestirile şi romanele 
scriitorului bucovinean Ioan Ţicalo n-au putut fi publicate 
înainte de 1989 rezidă în atitudinea prozatorului faţă de 
realitatea descrisă. Pentru că în concepţia sa contează mai 
puţin legile judecăţii umane şi mai mult, mereu 
pilduitoare, legile judecăţii divine. În acest sens pledează 
toate scrierile sale, începând cu povestirile din volumele 
În Poiana lui Ioan (2002) şi Crucea părintelui Visarion 
(2003) şi continuând cu romanele Blestemul (2004), 
Meandre (2006), Scara (2007), Ghimpele (2008) şi Pojar 
(2010). Nici Mircea cel Mic (Biblioteca „Mioriţa”, 
Câmpulung Moldovenesc, 2011), ultimul roman al acestui 
practicant moderat nu se depărtează prea mult de la ideea 
că omul este creaţie a Domnului şi, ca atare, acestuia în 
primul rând trebuie să-i dea seamă de faptele sale. De aici 
şi importanţa pe care o au/ o aveau preoţii în colectivităţile 
umane, mai ales în mediul rural, în care constituiau, mai 
ales înainte de război, alături de primar şi învăţător, 
personalităţile de necontestat ale satului. Numai că Mircea 
– personajul principal al romanului Mircea cel Mic – 
revine în satul natal după înfiinţarea „colhozului” (adică a 
gospodăriei colective, în limbaj popular), când casa 
părintească devenise locuinţa şefului C. A. P.-ului. Contrar 
preceptelor morale vehiculate de autor, sfidându-l parcă, 
personajul său îşi face singur dreptate, omorându-l 
involuntar pe duşmanul său, Cernovlahul, nimeni altul 
decât preşedintele „colhozului”.
     Nici urmă de remuşcări. Ca atare, sondajul psihologic 
lipseşte. Pentru mai grabnica lămurire a situaţiei din 
roman, agresorul nu este descoperit. Astfel încât autorul 
îşi poate îndrepta atenţia în altă direcţie. Mircea este 
preocupat mai cu seamă să observe activitatea 
infracţională a celor din jur, care furau din roadele muncii 
lor, acum înstrăinate, pentru a-şi îndulci cât de cât 
existenţa. Lui Mircea, venit în satul natal după satisfacerea 
serviciului militar şi după un stadiu petrecut în mină, unde 
a cunoscut frăţia şi omenia ortacilor, lucrul acesta i se pare 
degradant. Dar el însuşi devine infractor în momentul 
când vinde nişte miere din stupina pe care o supraveghea, 
însuşindu-şi banii.
     Cu toate că se însurase grabnic cu Alexandra, după o 
„dragoste la prima vedere”, Mircea află foarte curând că 
tânăra lui nevastă este poreclită „Joiana” pentru 
apucăturile ei de femeie imorală. Dezgustat de mediul în 
care trăia, Mircea fuge la oraş, în căutarea altuia mai 
elevat, dar şi aici se izbeşte, sub altă formă, de aceleaşi 
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realităţi pe care le cunoştea foarte bine. Angajat ca paznic 
la o fabrică de mezeluri, acesta constată, la controalele 
efectuate, că fiecare salariat ascundea câte un baton de 
salam şi că pierderile zilnice erau uriaşe. Dezvăluind 
directorului adevărul, sub un pretext oarecare Mircea este 
concediat, liber să-şi caute altă ocupaţie pentru a 
supravieţui.
     Două idei se desprind din cele menţionate până aici. 
Prima s-ar referi la omul simplu, pentru care nu munca, ci 
hoţia este hotărâtoare în lupta pentru supravieţuire. 
Comuniştii au desfiinţat legile morale atât la sat cât şi la 
oraş, lăsând celor îndoctrinaţi drept privilegiu dreptul de a 
dispune de averea comună după bunul lor plac. Iar a doua 
idee este legată de construcţia romanului. Mircea cel Mic 
lasă impresia că va fi un Bildungsroman, după mediile 
diferite pe care le frecventează eroul. Dar, în afara 
acumulării experienţei de viaţă pe care o etalează aproape 
fiecare capitol, fondul său sufletesc rămâne neschimbat. 
Mircea nu invocă puterea divină când este evident în 
pericol, ci scapă datorită forţelor proprii. Astfel că 
„Bildungsromanul” rămâne în acest stadiu incipient, chiar 
dacă naratorul evocă lumi aparent diferite.
     Între personaj şi autorul său există o ruptură reală şi 
nicidecum o legătură evidentă, ca în romanul clasic. Ioan 
Ţicalo crede în minuni şi în materializarea lor, pe când 
Mircea, comentând legenda recentă privind „stejarul 
sihastrului”, îi consideră pe credincioşi „nişte înapoiaţi”. 
Această convingere se explică prin optimismul său 
junciar, deocamdată necenzurat îndeajuns de realitatea 
potrivnică. Trecerea pe uliţa lui Gherasim (din satul natal 
Dobrişeni) ori pe lângă troiţa lui Haralamb sau Dealul 
Turcului constituie pentru Ioan Ţicalo motive ideale 
pentru a le spune povestea. De obicei, toate conţin note 
grave dacă nu tragice şi formează compoziţional şi stilistic 
o unitate cu statut de inserţie narativă. Dar nu numai 
acestea declanşează alte resorturi ale povestirii, ci şi 
amintirea, legenda, visul etc. S-ar putea spune că, teoretic, 
ne aflăm la un „Han al Ancuţei”, fără bărdace cu vin, dar cu 
povestiri (unele ciudate), menite să dea alt ritm naraţiunii 
de bază.
     Trecerea lui Mircea prin diferite medii ilustrează 
elocvent zicala „a căzut din lac în puţ”. Iată-l ademenit că 
va lucra într-o stână, pe când, în realitate, noua lui muncă 
era alta. Sub spectrul unor severe pedepse corporale, el 
acceptă în cele din urmă să se îngrijească de hrana şi paza 
porcilor din cocină. După o vreme încearcă totuşi să fugă, 
dar este sfâşiat de câinele de pază şi biciuit de stăpân. 
Infernul acesta ia sfârşit în momentul când o nouă 
tentativă de fugă reuşeşte, aducându-l pe Mircea în pragul 
unei chilii săpate în stâncă. Aici este adăpostit şi îngrijit de 
călugărul Varsanufie care-i aminteşte că „oamenii fac ce 
pot şi cât se pricep, iar Dumnezeu, prin bogata Sa 
milostenie, dă viaţă.” De fapt, ideea pe care o ilustrează 
acest episod din romanul lui Ioan Ţicalo este aceea că 
Dumnezeu se află întotdeauna lângă omul căzut, după ce 
tot El îi pregătise „încercarea” prin care trecuse Mircea. 
Negrul episod din viaţa personajului poate fi socotit (în 

cheie isihastă) şi ca o cenzurare a optimismului funciar 
asociat cu necredinţa sa. Aflat mereu în căutarea unei lumi 
armonioase şi cinstite, postat pe alte poziţii decât 
contemporanii săi, Mircea se află mereu în conflict cu 
cineva sau ceva. Degeaba îi arată scriitorul calea demnă de 
urmat – calea credinţei – că personajul îi opune un spirit 
combativ nealterat şi o experienţă de viaţă tot mai bogată.
     Cercul numeroaselor căutări existenţiale se încheie cu 
revenirea în satul natal, unde-l aşteaptă surprize de 
proporţii. Mircea află (oarecum derutat) că Alexandra îi 
fusese credincioasă de la început, dar că tinerii săteni din 
Dobrişeni îi scorniseră o poreclă compromiţătoare pentru 
că, de fapt, le era inaccesibilă. Iar fiul ei, Alexandru, este şi 
fiul lui, al bărbatului pe care l-a iubit întotdeauna.
     Cartea se încheie într-un mod simbolic. Invitat de 
Alexandra s-o însoţească la biserică în proxima duminică, 
Mircea îi răspunde evaziv: „– Poate”, ceea ce înseamnă, 
totuşi, că ceva este pe cale să se schimbe în sufletul său.
     Mircea cel Mic este un roman al căutărilor într-o lume 
tulbure, desfigurată de ideologia comunistă, în care 
singură credinţa rămâne pilonul moral de necontestat al 
unei existenţe demne şi armonioase.

 *
     Privit prin prisma performanţelor stilistice, romanul 
Mircea cel Mic reţine atenţia prin tehnica bine stăpânită a 
dialogului. Niciodată cititorul nu descoperă falsuri 
flagrante, deşi uneori gândul exprimat de personaj nu este 
pe măsura pregătirii sale intelectuale şi a posibilităţilor lui 
de percepţie. Dar atunci când relaţia scriitor-personaje 
funcţionează la parametri optimi, rezultatele sunt pe 
măsură. Fireşte, având personalitatea lor, personajele îşi 
diferenţiază replica. Dar intervine şi autorul, care, prin 
adaosuri verbale inspirate, agrementează discuţia, dându-i 
culoare. Spre exemplificare, am ales acest fragment în care 
relaţia Mircea – Alexandra se află în faza ei platonică, pe 
care autorul o comentează astfel:
     „Flăcăul n-aude ce i se spune. Pare ameţit ca după o 
beţie, fiind convins că în faţa lui s-a oprit o zână care, cu 
focul izvorât din priviri, i-a topit toţi nervii, paralizându-i 
orice mişcare. Reuşeşte să îngaime într-un târziu, aproape 
sufocat:
     – Hai să ne plimbăm…
     Au pornit către sat ca doi muţi, ea aşteptând să audă o 
vorbă, el chinuindu-şi mintea să găsească ceva de Doamne-
ajută şi, neaflând nimic, culese din şanţ trei margarete pe 
care i le întinse cu evlavie.
     – Cu buruienile astea vrei tu să mă cucereşti? îi aruncă 
Alexandra apă clocotită în urechi.
     – Eu ţin mereu în casă buruieni din astea… Mă fac să mă 
simt bine şi au o mireasmă…, aceeaşi cu cea din stup, nu se 
supără Mircea.
     – Da?..., lungeşte cuvântul cea de lângă el. Parcă nu-mi 
vine a crede… Voi, bărbaţii, spuneţi minciuni la tot pasul, 
numai să ne îmbrobodiţi…, pare să-l dea pe răzătoare nouă, 
abia cumpărată.”
     Sub masca unui moralist, se ascunde de fapt un scriitor 
din stirpea lui Sadoveanu, pentru care orice imagine este 
motiv de reflecţie.
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Gheorghe 
GRIGURCU

„Are în faţa sa
două căi”

aforisme

 Are în faţa sa două căi: a porni de la maeştri 
pentru a-i degrada, a porni de la minori pentru a-i 
perfecţiona. 

X 
 Cu cît vrei să fii mai „spiritual”, cu atît eşti mai 

conformist. E nevoie din cînd în cînd de reacţii grave, 
chiar dacă nu întrutotul agreabile celor din jur, de 
reculegeri hirsute, <<barbare>> ale sufletului tău 
elementar. 

X 
 Cinismul oricărei metafore în raport cu 

credinţa, cu dragostea, cu mila şi totuşi necesitatea 
unei soluţii medii, a unui compromis între existenţa 
expiatoare şi meşteşugul demonic întru verb. 

X 
 Pornirea împotriva atitudinii estetice trădează 

un deficit al sentimentului cosmic, care include şi 
gratuitatea autodistructivă. E o moralizare falsă, o 
comportare demagogică în numele unui umanism 
preluat la suprafaţă. 

X 
 Prea multă moralizare divulgă, de regulă, 

mediocritatea. A crea înseamnă a mînui datele 
naturale, ca şi cum n-ai urmări nici un scop. 

X 
 „Una din nenorocirile cărora li sunt supuse 

inteligenţele vii este că înţeleg totdeauna orice, viciile 
ca şi virtuţile” (Balzac). De unde ar rezulta mai curînd 
caritatea „inteligenţelor vii”… 

X 
 Nu te poţi rătăci mai primejdios într-o junglă 

sau într-un deşert decît în lumea cuvintelor, semne 
totuşi ale civilizaţiei, înregistrate şi studiate toate. 
Creaţia literară: o continuă rătăcire, din care unii, 
uneori, izbutesc să iasă la drumul drept. Dar vai de 
ceilalţi! 

X 
 Vîrstele: entităţi vide, mulţumindu-se a 

împrumuta chipul tău, asemenea unor oglinzi. 
X 

 Artistul: un dresor al prăbuşirilor de toate 
soiurile. 

X 

 Observaţie cinică: minciuna ne poate scuti de 
monotonie. 

X 
 În compoziţia artei intră obligatoriu 

deznădejdile atît de iscusit domesticite, încît se 
convertesc în nădejdi. 

X 
 Vanitatea: o temă atît de franceză. Iată o 

propoziţie celebră, atît de vanitoasă în aparenta ei 
modestie: „Mon métier et mon art, c'est vivre” 
(Montaigne). Încă şi meseria ar fi mult spus referitor la 
acea formidabilă colecţie de stîngăcii care e viaţa, ca să 
nu mai vorbim de artă! 

X 
 O morală grăbită, superficială poate fi încă 

mai nocivă decît o abolire a moralei. 
X 

 Originalul (modelul) e prin sine însuşi 
aristocratic. Contrafacerea implică în sine o idee 
democratică: e la îndemîna tuturor, e maleabilă, se 
poate multiplica etc. 

X 
 Evident, boala dezaprobă statutul eului. Însă o 

poate face cu atîta iscusinţă, încît să-l flateze. 
X 

 A fi răbdător în reflecţie şi nerăbdător 
(fulgurant) în imagine. 

X 
 Există raporturi convenţionale bazate pe bun-

simţ şi raporturi sincere cu un iz neruşinat. Ipocrizia nu 
exclude grija faţă de aproapele, francheţea nu exclude 
cinismul. 

X 
 Atît continua nemulţumire de sine, cît şi 

autosatisfacţia exagerată sunt stări demonice. 
X 

 Realul dă iluziei fiinţă şi sens. Dar şi iluzia dă 
realului fiinţă şi sens. Arta trebuie înţeleasă ca o 
capacitate a realului şi iluziei de a comunica între ele. 

X 
 Nu numai imoralitatea, ci şi morala poate 

distruge pe cel care abuzează de ea. 
X 

 Nu cred că „un om inteligent pe un plan poate 
fi prost pe un altul” (Camus). Pur şi simplu e încurcat 
în împrejurări pe care nu are un interes vital a le 
clarifica. E un obosit, un plictisit, un decepţionat care 
pare prost ochiului viclean ce-i urmăreşte mecanica 
exterioară a nereuşitei. 

X 
 Unul din acei oameni care, cumpărînd un caiet 

gros, simte nevoia de a-i număra filele de cîteva ori, ca 
şi cum ar număra bancnote. 
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Fragilitatea Marianei Marin, ca orice fragilitate 
născută dintr-o conştiinţă lucidă aflată la limitele 
intransigenţei, devine forţă. O forţă morală 
răsfrîntă în sine, invocînd sensul, întărită de 
ameninţarea neantului, care generează discursul 
acesta direct, uneori condensat în cuvinte care 
însumează revolta şi neliniştea disperată, 
interogaţia neputincioasă şi proiectarea în abis, 
discursul acesta al radicalităţii care se cere, ca orice 
poezie oraculară, citit cu voce. O fragilitate 
convertită în solemnitate tragică se proiectează 
cumva în afara eului, devenind un fel de dat al 
lumii. Mariana Marin – o poezie fără rest, totală, 
angajînd fiinţa şi limbajul, eul şi lumea. (M.A.D.)

Elegie IX

O, vinovăţia şi spaima
în faţa adevărurilor sugrumate!
Cine va depune mărturie
pentru crimele făcute împotriva noastră?
Cuvintele simple de-acum,
înşurubate în singurul trup
pe care îl pot da morţii, vă vor face oare mai 

buni?
Nu sînt o fiinţă morală.
Cine trăind ar putea rămîne 
curat şi integru?
Dar uneori, în nopţile de vară toridă,
cînd încep să cobor scara evoluţiei acestei 

specii, 
gîndesc şi văd cu ochiul din frunte
însingurat şi zdrobit.

Se aud atunci cîntări şi blesteme
într-o limbă în care altădată visam.

Elegia XII

Între sînii mei a înnoptat moartea.

Dar între mine şi tine (se spune)
va exista întotdeauna o Europă sau o Mare 

Roşie.
Limba în care gîndesc eu cuvîntul moarte
nu este limba în care gîndeşti tu cuvîntul iubire.
Ceea ce azi ne desparte (se spune)
Ne va despărţi şi mai mult mîine.
Iată de ce, cu toată întunecimea trecutului 

nostru
pe care îl desfăşurăm acum aidoma
unui pergament din vechiul Egipt,
îţi cer să fugim în hăul ce ni s-a dat.
Acolo, pistruii şi părul tău roşu
vor înţelege desigur şi vor iubi
limba sînilor mei

Între care va înnopta şi atunci moartea.

Elegie XIV

Tu nici nu ştii:
Eu am luat totul de la capăt
aşa cum dimineaţa curăţă resturile insomniei
şi îţi pune pe masă o existenţă fierbinte.
Eu am avut curajul de-a lucra la rădăcina 

Răului,
de a deschide acolo atelierele
„celui care vrea să se apropie de sine”,
celui care nu vrea să cucerească decît adevărul 

său, 
mica lui istorioară.
Priveşte-mă!
Sînt puţin urîtă şi puţin absurdă.
Rîd tot mai rar şi vorbesc tot mai puţin
iar acum îţi întind această mînă mult prea tîrziu.

Auzi şi tu viscolul care ne spulberă de pe acum 
viitorul?

Mircea A.
DIACONU

o antologie a poeziei româneşti

Mariana Marin



29

Elegie XX

Cîtă frumuseţe se poate ascunde
sub cearcănele tale, demnitate?

Iată-mă cum muncesc aici,
în atelierele reci, cum mă obligă tinereţea la 

penitenţă,
cum refuz să cred că dincolo de ferestre
se naşte ceva care nu-mi seamănă.
Şi cui aş putea explica
dorinţa ascunsă 
(viermele gînditor)
de a mi se întîmpla lucruri obişnuite?
Uneori îmi imaginez 
o imensă piaţă publică
în care ideile sînt jupuite încet
(pielea lor foşnitoare)
şi aprind un rug din carne de om.

Numai atunci mi se întîmplă
să înţeleg gîndul
îmbălsămat doar de demnitate ta, frumuseţe.

Elegie

Vei vedea şi tu într-o zi
cum viaţa şi moartea
din tine se-nfruptă.
Am să-ţi apar atunci într-un vis
pe care dimineaţa în tine îl sapă.
Vei vedea, o, vei vedea
alergînd după tine
năluca sînilor mici şi a coasei,
Umbra îmbrăţişată cu huma.
Voi mai fi atunci
nu voi mai fi
într-o parte a lumii?
Vei vedea, vei orbi,
amintindu-ţi o zi, şi-încă o zi
cum stau spînzurată cu coadele-mi grele
de-o stea.

Jos – spectrul lumii şi cîinii.
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Nu ştiu cât vindecă adevărul de pe suporţii 
sincerităţii, cum nu ştiu dacă vreau cu adevărat ca să fiu 
vindecat sau scăpat doar de-o povară. Mă folosesc de el 
ca de un prohod, adevărul ca un prohod, un prohod aici 
pentru Zoso, cel care am fost şi de care doresc să mă 
dezlipesc, oricât m-ar costa. Netul va lua locul gropii ori 
al valurilor în ale căror abisuri sunt aruncaţi morţii de pe 
vapoare, şi deocamdată sunt şi preotul, şi căpitanul, şi 
mortul. În felul său, şi internetul este un mormânt. Zoso 
n-o să putrezească într-un ospăţ al viermilor. Lui Zoso  
n-o să-i ciugulească ochii peştişorii, până vor lăsa 
orbitele goale ca două sticle cu dopurile scoase, şi 
testiculele, şi penisul, înainte de sosirea rechinilor, cu 
cercurile lor prin apă ca nişte decupaje ale neîndurării, 
aproape ritualice, exacte, eficiente. Ţin slujba - aceste 
cuvinte - cum pot, şi-l arunc simbolic pe Zoso din 
spinare.

M-am săturat de toxinele lui Zoso.
Pluralul majestăţii. Am început să-i exasperez pe 

toţi, transformându-l pe eu în noi de dimineaţa până mă 
culcam - ziceam „Mergem să ne culcăm”, „Vrem să 
mâncăm”, rar „Vă iubim”. Aşa mi-a venit înainte de 
intrarea în clasa a VII-a, după violul mamei. Am renunţat 
să ascult ABBA şi Boney M, însă nu şi Beatles, şi am 
trecut la Led Zeppelin, Deep Purple sau Black Sabbath, 
la AC/DC, la hard rock.
 „O să mori, o să mori!”, îi cântam Mariei Todea 
împreună cu Mircea şi uneori şi cu Gabriela. Mircea se 
prefăcea că bate tobele, iar eu eram la chitară electrică. 
Gabriela se mulţumea să privească. Tot la două zile, 
când mergeam după apă la izvor, bătrâna neam cu 
Mircea ne ocăra şi ne promitea că ne spune la părinţi. 
„Nesimţiţilor”, ne striga, iar strigătul ei abia de-şi găsea 
loc între volutele răcnite ale lui „O să mori, o să mori!”. 
Avea 82 de ani şi era zgârcită. Noi consideram că o 
pedepsim pentru acest păcat, ca nişte cavaleri ai 
dreptăţii.

Maria Todea n-avea dinţi în gură, dar avea o limbă 
rea şi otrăvită. Aveam s-o aflu peste ani, ori poate am 
ştiut şi n-am luat în considerare sau am uitat, că a fost 
sora bunicii dinspre mamă a lui Mircea. De ani, nu ne 
lăsa să-i culegem mere din copaci, pere, număra 
piersicile să vadă dacă nu lipseşte vreuna, şi ne lovea 
peste picioare cu o botă jegoasă de care se folosea ca 

Cotcodac ca
un brotac*
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murit. Singurul copil, o fată, i-a murit şi ea. La 10 ani. 
Cântându-i Mariei Todea aveam totodată impresia 

că zgândărim o viperă ajunsă neputincioasă. Şi ne 
plăcea. (…)

Pe Maria Todea mai aveam boală şi fiindcă din 
cauza ei a trebuit să stau la coadă la zahăr şi ulei, în 
vacanţa de primăvară, înainte de-a se introduce raţiile 
alimentare. Am stat la coadă împreună cu Mircea, de la 3 
dimineaţa până la 10, când a urcat pe bordura de piatră 
cubică a trotuarului de lângă „Alimentara” o maşină care 
parcă mai avea doar o vineri şi un şofer plictisit a 
descărcat lăzile de lemn cu sticlele de ulei şi sacii cu 
zahăr murdăriţi cu ceva unsuros, maro. Mircea m-a rugat 
să-l însoţesc deoarece n-avea cine, părinţii lui aveau 
gripă, la fel şi Gabriela, iar Maria Todea i-a anunţat din 
timp că ea n-o să le cumpere nimic, că nu le este 
servitoare, deşi era pregătită să stea la rând cu câteva 
plase în mână. „Egoista pulii de babă”, trânti cu năduf 
Mircea, apoi, înveselit schizoid, ca printr-o minune, mă 
puse la încercare:

- Ştii care-i diferenţa dintre un gladiator şi o 
fecioară?

- Hai că n-am chef, pocitanie, doar n-o să fim 
gladiatori la coadă…

- Gladiatorul se luptă pînă la ultima picătură de 
sînge, fecioara pînă la prima…

- Coada şi fecioara, alăturate, sună porcos.
- Dacă cotoroanţa este năzuroasă…
Încă n-am trecut la pluralul majestăţii, era în vremea 

pre-majestate. Ca să se scurgă aşteptarea cumpărării 
zahărului şi a uleiului mai lesne, nu ne-am luat ceasurile 
la noi, ca să nu fim tentaţi să ne uităm mereu la ele, 
nerăbdători şi plictisiţi. Credeam că avem de stat până la 
ora deschiderii, până la 7.

Când am ajuns lângă gardul din faţa magazinului, 
nu era nimeni, eram doar noi doi, şi noaptea spartă doar 
de câteva becuri chioare pe stâlpi, şi o ciudată aliniere de 
plase goale, agăţate de ornamentele de fier forjat ale 
gardului. Mircea a recunoscut sacoşele Mariei Toader, 
legate cu o bucată de cordon de halat de casă. Ea a plecat, 
după ce şi-a agăţat sarsanalele, ca să prindă încă două-
trei ore de somn, cum au procedat şi ceilalţi proprietari ai 
plaselor. Am început să râdem în noapte înveseliţi de 
priveliştea rezervării locului la coadă prin sacoşe. Apoi 
Mircea a apucat plasele Mariei Toader şi, cotind-o pe o 
stradă din apropiere, eu mergeam încet în urma lui, 
destul de departe, le-a aruncat în grădina lăsată în 
paragină a unei case vopsite în verde, cu tencuiala căzută 
pe lângă geamuri.

- Stai, să nu ne întoarcem încă la magazin, i-am zis 
lui Mircea.

- M-am prins, vrei să apară altcineva înaintea 
noastră, să nu-şi dea seama lumea că noi am luat 
bulendrele babei… Deştept!
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deştept.
După ce-am terminat de fumat fiecare câte două 

ţigări, am avut de aşteptat destul până a apărut o femeie 
cam la 30 de ani. Înainte i s-au auzit doar paşii pe piatra 
cubică a străzii, apoi silueta şi părul ei blond i s-au 
decupat sub un bec. (…)

Deania este locul unde nu aş vrea nici să mor. Prea 
mă leagă de el doar ventuzele amintirilor crude şi 
groteşti, alunecând inexorabil pe-o imensă tristeţe. Nu 
tristeţea unei pierderi, nu, ci a dramei că n-am intrat în 
maturizare cu o pubertate şi-o adolescenţă senine, 
tristeţea anilor de formare schilodiţi. Drama a ceea ce nu 
mi-a fost dat să am, de parcă aş fi fost stigmatizat, într-un 
oraş fără însemnătate, de-o banalitate stridentă (da, şi 
banalitatea are stridenţele ei!), ideal pentru bătut tablele, 
mâncat slănină cu ceapă şi râgâieli după o bere.

Maria Todea, la ora 6, dădea din mâini, lovea când 
cu un picior, când cu celălalt în trotuar, i se mişca 
basmaua cu buline la dreapta, la stânga, avea basma pe 
cap şi părul alb i-a ieşit într-o parte de sub el, şi repeta 
„Unde-s?”, şi repeta „Hoţii!” până a izbucnit în plâns.

- Parcă-i un porc cu pai în cur, mi-a şoptit Mircea.
- Nţţ…O cloşcă alungată de pe ouă.
- Cotcodac, cotcodac ca un brotac.
- Oac-oac, oac-oac.
Eram cei mai tineri la coada de lângă „Alimentara”, 

urma blonda, iar restul erau pensionari.
- Dacă vine moartea aici, îşi scurtează drumurile. 

Nu trebuie să umble în plus după bătrâni, să se obosească 
fără rost. Miroase a hoităciuni. Poate să-i ia la grămadă, 
a continuat Mircea.

- Hoituri, incultule! Dar nu vezi că bătrânii sunt 
buni de pus la coadă? Numai noi stăm cu ei, ca fraierii.

Maria Todea cerea să fie lăsată în rând, cam pe unde 
credea că i s-ar fi cuvenit, cam în a cincea poziţie, după 
cum îşi amintea că şi-a agățat plasele pe gard. Dar 
ceilalţi bătrâni se împotriveau.

- De unde să ştim că nu minţi?, a întrebat-o o bătrână 
cu un loden.

- Nu mint, ăsta-i adevărul, cineva mi-a furat plasele, 
se tânguia Todea.

Erau deja circa 100 de oameni la rând.
- Cui i-ar fi trebuit plasele dumneavoastră?, s-a 

băgat şi altcineva în vorbă.
- Nu ştiu, erau aici, legate, nu ştiu, scoase printre 

oftaturi Todea.
- Poveşti, zise un bătrânel.
- Aşa ceva nu s-a mai întâmplat, zise o altă bătrână, 

însoţindu-şi cuvintele cu un gest ferm al mâinii.
- E clar că nu, continuă bătrâna în loden.
- Minte, cred, zise bătrâna care îşi mişca mâinile 

ferm.
- Minte, minte, la coadă, au ropotit câteva voci din 

spate, nemulţumite.

- Du-te la coadă, ca ceilalţi, mincinoasă, hai!, strigă 
un bătrân cu o mustaţă ca Hitler.

Noi încercam să ne reţinem şi răsuflările. Mircea îşi 
privea insistent tenişii. (…)

A doua zi Mircea şi mama lui au mers la spital. I-au 
dus flori şi portocale Mariei Todea.

Îmi amintesc cum i-am aruncat cu boltă plasele la 
casa cu tencuiala căzută lângă ferestre. Cum plângea apoi 
Maria Todea şi cum l-a lovit cu o umbrelă pe bătrânul cu 
mustaţă ca şi Hitler. Puternic, în cap şi pe umeri, de patru 
ori. Cum ne-a strigat, când cineva i-a smuls umbrela din 
mână:

- Copii, spuneţi că nu sunt mincinoasă. Spuneţi, să 
audă toţi.

Cum noi am strigat:
- Nu ştim nimic.
Cum mulţimea parcă era scurtcircuitată, cum Mircea 

îşi privea tenişii, iar eu pantofii. Cum se auzea „A 
îmbătrânit degeaba, nu ştie să se poarte”, „Mincinoasa, 
da”, „Ne crede proşti”, „Să stea la coadă, să ajungă la 
toţi!, „Lacoma”, „N-are timp la pensie”, „Nesimţita”. Îmi 
amintesc cum Maria Todea stătea rezemată cu cotul stâng 
pe un tomberon metalic de gunoi şi cum m-am gândit că 
ea îşi trage sufletul. Îmi amintesc cum ea nu mai plângea, 
cum privea fără să vadă pe nimeni, cum era adunată în ea, 
cum murmura „Plasele, plasele”, am reuşit să percep. Nu-
mi amintesc cum a căzut, imaginile acestea s-au şters 
oricât încerc să le restaurez. Îmi amintesc însă cum stătea 
chircită cu mâna la piept, cum un picior i se mişca, cum 
piciorul contrasta cu imobilitatea restului corpului. Îmi 
amintesc că ciorapii de pe acel picior aveau trei găuri. Nu 
mai murmura nimic, abia respira cu gura schimonosită de 
durere.

- Daţi un telefon la Salvare, s-a ridicat o voce din 
mulţime.

- Nu se preface?, s-a găsit în treabă unul, care a fost 
catalogat pe loc de trei oameni ca prost.

Salvarea a sosit deodată cu vânzătoarea 
„Alimentării”.

Îmi amintesc cum am tremurat împreună cu Mircea 
câteva zile ca nu cumva să se afle ce-am făcut.

- A luat-o în freză clasa întâi, mi-a zis Mircea.
Ne părea rău doar că nu puteam să povestim faza 

prietenilor.
Am ajutat cu Mircea la urcarea Mariei Toader în 

salvare.
- Este rudă cu voi?, ne-a întrebat femeia blondă şi ne-

a scrutat ciudat.
- Doar cu el…, am arătat spre Mircea.
Amândoi ne străduiam să arătăm trişti. Foarte trişti.
- Săraca tanti Maria, a dat-o pe jeluit Mircea.
- Asta-i viaţa, dar nu trebuia să mă lovească, a ieşit de 

sub mustaţa a la Hitler. Bătrâna cu lodenul i-a întins lui 
Mircea umbrela Mariei Todea, cu pânza desfăcută de pe 
spiţe.
 *Fragmente din romanul în lucru Prima faptă bună
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Paul
MIHALACHE

Jocuri nevinovate

 Când zic Ilva Mică, mă gândesc la râul repede, 
cu apa rece ca gheaţa, în care nu pot, închizând ochii, să 
nu o văd pe Adriana, cu spatele la mine, prefăcându-se că 
nu-mi simte privirea. 
 — Ce n-ar face, oare, copila asta, Doamne, 
Dumnezeule?!
 Mi-a părut imediat rău că-i spusesem, chiar şi 
atât, bunică-mii, dar era prima mea zi acolo, nu aveam 
prieteni, şi nu cunoşteam pe nimeni. De atunci au trecut 
mai bine de douăzeci de ani, iar în perioada studenţiei, şi 
încă un timp după, am bătut munţii în lung şi-n lat prin 
toată România, ba, o dată, la iniţiativa lui Sorin, am ajuns 
şi în Caucazienii Ucrainei, dar asta n-are-a face. Muntele 
e munte, iar Ilva Mică e Adriana, scăldându-se goală în 
lacul repede, cu apă rece ca gheaţa, în care abia 
îndrăzneam să-mi moi vârfurile degetelor de la mâini ori 
de la picioare. 
 Nu pot să pricep cum unii îşi închipuie că, a te 
urca în autobuzul 41, pentru a merge de la facultate spre 
casă, e tot una cu a te urca în autobuzul 41, pentru a merge 
de la facultate spre casă, sau că, a asculta concertele 
brandenburice de Bach, într-o seară răcoroasă de toamnă, 
e tot una cu a asculta concertele brandenburice de Bach, 
într-o seară răcoroasă de toamnă. Când zic Ilva Mică, mă 
gândesc la Adriana, odihnindu-se pe iarbă, la soare, cu 
capul pe braţe, şi pielea încă udă, prefăcându-se că nu-mi 
simte privirea din spatele pâlcului de copaci înfloriţi; şi, 
închizând ochii, povestea ar continua de fiecare dată 
altfel. Asta dacă totul s-ar fi oprit atunci, şi nu s-ar fi 
întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat. 
 Eram în clasa a şasea, iar ea cu un an mai mare, şi 
mult mai înaltă. Ultimele case ale satului abia se zăreau, 
undeva, în depărtare, nu mai mari decât un con de brad.  
S-a ridicat şi s-a îmbrăcat alene, întinzând câte o mână, 
privind-o cum strălucea, udă, în lumina soarelui, 
aplecându-se lent, apoi dându-şi părul pe spate, 
admirându-şi pielea arămie, comparând bronzul de pe 
braţe cu cel de pe un picior, de pe celălalt, parcă 
nehotărâtă dacă să-şi îmbrace hainele, ori să pornească 
goală în vreo direcţie ştiută numai de ea. După ce şi-a pus 
pantalonii trei sferturi, pescăreşti, tricoul alb, fără 
imprimeu, şi teneşii, s-a mai uitat de câteva ori împrejur, 
ca pentru a-şi lua rămas bun de la râu, de la poieniţă şi de 
la flori, apoi s-a îndreptat spre munte, pe poteca ce ducea 
chiar în partea opusă satului. Era a treia oară când o 

spionam. Am hotărât să-i tai calea câteva sute de metri 
mai încolo, ca din întâmplare, pentru a nu-i da de bănuit 
(deşi eram sigur că ştia) că, de fapt, o urmărisem încă de 
acasă, şi o privisem în timp ce se scălda, goală, în râu. 
Seara se lăsa, odată cu roiurile de ţânţari, şi de tot felul de 
alte insecte, cuprinzând muntele ca un sentiment 
amestecat, de putere, linişte şi teamă. După câteva 
minute de mers de unul singur printre copaci, paralel cu 
poteca bătătorită, eram tot mai sigur că mă depărtam, că 
mă rătăcisem, şi că Adriana se întorsese spre casă. Dacă 
aş fi strigat, probabil m-ar fi auzit, dar oricât de neliniştit 
aş fi fost la gândul de a mă prinde noaptea în pădure, nu 
puteam să mă umilesc într-un asemenea hal. 
 — Vrei să-ţi arăt locul meu? mi-a spus, 
apărându-mi, pe neaşteptate, din spate, şi atingându-mi 
cu mâna un umăr. 
 Am crezut că-mi stă inima în loc, dar am încercat 
să-mi recapăt suflul cât mai repede, şi chiar să-i zâmbesc. 
Nu înţelesesem întrebarea, sau, dacă o înţelesesem, nu 
mă puteam concentra să-i răspund. Zâmbeam ca un idiot, 
privind-o nemişcat, parcă aşteptând ca, dintr-o clipă în 
alta, să rămână iar aşa cum o văzusem, fără haine, şi cu 
pielea udă, arsă de soare. 
 — Urmează-mă, a zis, prinzându-mă de mână, şi 
trăgându-mă, fără şovăială, după ea. Se face frig, a 
continuat. Pe aici, noaptea, se lasă un frig mai ceva ca 
iarna, dar nu-ţi fă griji. Am să-ţi dau eu ceva să te 
înveleşti.
 Să mă învelesc? am gândit, iar în secunda 
următoare nu-mi venea să cred auzindu-mă spunând că 
trebuie să ajung acasă înainte să se îngrijoreze bunica, de 
parcă aş fi fost un ţânc. Drept răspuns a chicotit, grăbind 
uşor pasul, şi strângându-mă ceva mai tare de mână. 
Trebuie să mă port ca un bărbat, îmi ziceam, dar situaţia 
scăpa de sub control, şi-mi auzeam inima bătând, gata, 
gata să-mi sară din piept. O clipă chiar am privit spre 
tricoul roșu cu dungi verzi în care eram îmbrăcat, 
aşteptându-mă să-l văd cum pulsează spre umărul stâng. 
O pasăre nevăzută ne acompania paşii cu triluri scurte, 
nefiresc de ascuţite şi reci. Când m-a întrebat dacă mi-e 
frică, am scuturat energic din cap, dar n-am putut scoate 
un cuvânt. Păi nici n-are de ce, a continuat, zâmbind, şi 
privindu-mă ţintă în ochi. O sa-ţi arăt locul meu. E secret. 
O sa-ţi placă. Nimeni nu ştie de el. Pe aici nici nu prea ai 
cu cine sta de vorbă. Toţi sunt nişte superstiţioşi plini de 
idei preconcepute şi prosteşti. Îl auzisem pe tata vorbind 
aşa, în diverse ocazii, despre oameni pe care nu-i putea 
suporta, dar niciodată un copil, iar Adriana nu avea decât 
paişpe ani. Ne mai întâlnisem o singură dată, la spital, în 
Iaşi, cu mult timp în urmă, când ne îmbolnăvisem 
amândoi de rujeolă, dar atunci eram slăbit, dormeam mai 
tot timpul, şi nu schimbaserăm între noi decât câteva 
cuvinte, cât să ne punem de acord că avem bunici în 
acelaşi sat, şi nimic altceva în comun, iar a doua zi, pe ea 
au mutat-o în alt salon, şi n-o mai revăzusem niciodată 
până acum două zile, când o urmărisem, prima oară, până 
la râu. 
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 Într-adevăr se lăsa rece, şi încă mult mai curând 
decât îmi imaginam, dar Adriana mă asigură că nu mai 
avem mult de mers, iar acolo aprindem focul, avem pături 
suficiente, şi o să fie o noapte de care să-ţi aminteşti. 
Cuvintele nu aveau câtuşi de puţin darul de a mă linişti, 
dar ceva din vocea ei îmi spunea că ştie ce face, şi că, atât 
timp cât eram împreună, nu aveam de ce să-mi fac griji. 
Nu era încă noapte dar, între copaci, lumina devenea tot 
mai slabă, încât, uneori, abia mai puteam distinge forme 
sau culori. Căsuţa (mai mult o cocioabă) era într-un 
luminiş; copacii fuseseră tăiaţi, şi, de jur împrejur, le 
vedeam cioturile uscate. Am intrat, iar Adriana a aprins 
patru lumânări groase, una în fiecare colţ. Părea să ştie 
negreşit unde găseşte orice obiect de care avea nevoie, ca 
şi cum ar fi locuit acolo de foarte mult timp. Pe jos era 
doar pământ, iar în mijloc, urme de foc. După câteva 
mişcări sigure, scoţând lemne, pături, şi o sticlă cu un 
lichid gălbui, de consistenţa uleiului, s-a oprit tăcută în 
dreptul unicului geam.
 — Aici a fost cineva de curând.
 — De unde ştii?
 — Taci. Îţi zic că a fost cineva pe aici, a spus, şi a 
ieşit cu o lumânare în mână, fără să închidă uşa. O fi fost 
vreun rătăcit, a zis, când a revenit înăuntru, dar cuvintele 
erau mai mult pentru mine, se vedea că ea nu le credea. 
Ajută-mă să aprind focul. Aşează lemnele în formă de 
piramidă, eu o să atârn o legătură de usturoi la uşă, să ne 
apere de ce-i mai rău.
 — Ce vrei să spui prin ce-i mai rău? am întrebat.
 — Nimic, dar e bine să fii prevăzător. Niciodată 
nu ştii ce se poate întâmpla.
 Vorbea ca un om matur, dar tare aş fi vrut să fiu în 
Iaşi, în faţa televizorului, cu o cană de lapte fierbinte în 
mână, şi mama alături, pe fotoliu, cu o revistă sub nas, sau 
măcar la bunica acasă, în sat, care trebuie că se dădea de 
ceasul morţii, neştiind de ce nu m-am întors până la ora 
aceea, dar nu era acum momentul să mă gândesc la aşa 
ceva. Dacă aveam să mai ajung vreodată înapoi, ce mai 
conta o chelfăneală, fie ea şi de la tata, când va fi să afle. 
Am aşezat lemnele mai mult grămadă, am tras o pătură 
peste mine, şi am aşteptat. Mai dormisem o dată în 
pădure, cu unchiu' Marian, la cort, dar el avea cuţit de 
vânătoare, sac de dormit, şi-mi spusese că nu am de ce să 
mă tem. Dacă urma să fie frig, mă gândeam, poate că 
aveam să dormim îmbrăţişaţi, ghemuindu-ne unul      
într-altul, dar acum nu mi-o mai puteam imagina pe 
Adriana goală, cu pielea strălucind de stropi şi de raze, ci 
voiam doar mă simt protejat, să știu că nu-s singur acolo, 
în mijlocul unei păduri care se trezea la viaţa ei nevăzută, 
dar pe care puteam deja s-o aud prin pereţii șubrezi, de 
lemn.
 Adriana s-a întors zâmbind, încântată de isprava 
cu legătura de usturoi ce avea să ne apere de spiritele 
pădurii. 
 — De fapt, pădurea nu e rea – mi-a spus – dar 
niciodată nu se ştie cum o să se poarte cu noii veniţi. 

 A reaşezat lemnele, transformând grămăjoara 
făcută de mine într-o formă conică, aproape perfectă, pe 
care le-a aprins numai decât, cu ajutorul unor cârpe şi 
bucăţi de hârtie murdară, vârâte cu grijă, în mijloc.
 — Să nu-ţi faci griji de fum. Avem şi horn, şi a 
ridicat un deget spre acoperiş. Buuun. Acum bea. Dacă 
nu-ţi place, te ţii de nas. O sa-ţi facă bine.
 Lichidul gălbui avea gust leşios, ca de urină 
stătută, şi ardea gâtul rău de tot, dar mi-am ţinut 
respiraţia, prefăcându-mă că aş putea oricând să dau gata 
toată sticla, fără s-o iau de la gură, apoi i-am întins-o, şi a 
băut şi ea, strâmbându-se la sfârşit, şi ştergându-se cu 
mâneca, cum văzusem de vreo două ori că fac bărbaţii la 
cârciumă.
 — E făcută de mine, din rădăcini de pin, şi miere 
de albine. Mai am câteva sticle. Nea Gurmâz, pădurarul, 
care a stat aici până anul trecut, m-a învăţat cum se face.
 — Şi de ce nu mai stă aici? am întrebat, nu foarte 
sigur că vreau să aflu răspunsul.
 — A murit. Într-o zi l-am găsit mort, şi l-am 
îngropat în spatele casei, cum mă rugase când a ştiut că-i 
vine sorocul. Să nu spui la nimeni. Te rog. Nimeni 
altcineva nu mai ştie. Aşa a vrut el. 
 — Dar de unde a ştiut că-i vine sorocul? 
Aş fi dat orice să vorbim despre începerea şcolii, despre 
colegi, sau filmele preferate de la televizor, dar cuvintele 
îmi ieşiseră pe gură parcă fără voia mea; nu le putusem 
opri.
 — Ştia multe. Asculta pădurea, şi pădurea îi 
vorbea.
 — Te-a învăţat şi pe tine, aşa-i?
 — Acum bea. După, o să jucăm un joc. Mă pui să 
fac ceva, ce vrei tu, iar apoi, vine rândul meu. 
 — Bunicii tăi nu-ţi zic nimic că lipseşti toată 
noaptea? Îmi dădeam seama că era o copilărie să întreb 
aşa ceva, dar ideea cu jocul nu prea-mi suna bine, şi 
încercam să mai câştig timp. 
 — Nici măcar nu ştiu când lipsesc. Imediat ce se 
întoarce de la cârciumă, bunicu mă caută să-mi croiască 
nişte curele pe spate, găseşte el vreun motiv. Iar dacă nu-s 
în cameră, se duce la bunica, şi-şi descarcă nervii pe ea. 
De la un timp, are grijă să bea şi ea înainte, să nu mai 
simtă nimic.
 — Atunci de ce mai vii aici? De ce nu stai cu ai 
tăi, în Iaşi. 
 — Ai mei au murit. N-am unde să stau. 
 A pronunţat cuvintele pe un ton egal, fără urmă 
de ezitare sau regret. Până când, mai acum un ceas sau 
două, o vedeam ca pe o vrăjitoare, sau ca pe una din 
fetişcanele alea de prin filme, nesăbuite şi aventuriere, 
care aveau să sfârşească negreşit, ori la închisoare ori la 
bordel, acum începeam să înţeleg de ce numea ea 
cocioaba asta locul meu, ba chiar, simţeam pentru ea un 
fel de milă amestecată cu tandreţe şi, mai mult, nevoia s-o 
protejez. Când s-a pornit vântul, pereţii păreau să se 
clatine din toate bârnele, dar nu-mi mai era frig, şi nici 
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frică. Am mai luat o înghiţitură zdravănă, şi am pus sticla 
alături, lângă foc.
 — Ce vrei să fac? a întrebat.
 Nu puteam să-i spun ce aş fi vrut să facă, aşa că a 
trebuit să găsesc repede altceva.
 — Poţi să mă-nveţi să vorbesc cu pădurea? am 
spus.
A început să râdă.
 — Ce prost eşti. Nu asta vrei să fac, de ce nu îmi 
spui ce vrei cu adevărat?
 M-am înecat şi am început să tuşesc, alungând 
fumul cu mâna, dar şuviţa subţire, gri, se ridica dreaptă, 
spre horn, iar Adriana râdea şi mai tare.
 — Mai gândeşte-te o dată, oricum nu te pot 
învăţa să vorbeşti cu pădurea, până ce nu te cunoaşte, mai 
întâi. Şi, pe urmă, să nu crezi că eu o să te pun să faci 
tumba, ori să miauni ca pisica şi să sari într-un picior. 
 Am înşfăcat sticla, şi n-am luat-o de la gură până 
când n-am simţit că-mi vine să vărs. Băusem aproape 
jumătate din ce mai rămăsese în ea.
 — Bine. Vreau să te dezbraci, am zis.
 — Să mă vezi de aproape, a râs.
 — Ştiai că te privesc.
 — Ştiam. Cine te-a găsit orbecăind printre 
copaci, când credeai că tu mă urmăreşti?
 S-a dezbrăcat, dar nu cu mişcări lente, aşa cum o 
făcuse cu câteva ceasuri în urmă, când îmi simţisem 
prohabul umflat, şi mi se făcuse frică să nu rămână aşa 
toată ziua, şi să mă certe bunica, acasă, ci repede şi 
serioasă, ca şi cum ar fi curăţat un cartof de coajă. 
 — Acum e rândul tău, a zis.
 Am căutat în minte vreo regulă a jocului care să 
mă salveze (eu am spus primul, n-ai voie să ceri acelaşi 
lucru) dar era jocul ei, nu eu făceam regulile, şi, pe urmă, 
poate că asta îmi şi doream, de fapt.
 — Aşteaptă, am spus. N-am terminat. Vreau să te 
dezbraci, şi pe urmă să îmi scoţi şi mie hainele.
 Nu ştiu de unde îmi venise, dintr-o dată, un 
asemenea curaj. Părea încântată, dar continua să fie la fel 
de serioasă. În timp ce îmi trăgea în sus tricoul în dungi, 
şi-mi desfăcea catarama de la curea, îi simţit degetele 
tremurând.
 — Ce slab eşti! Nu râde, e un joc cât se poate de 
serios.
 În câteva secunde stăteam amândoi, faţa în faţă, 
goi puşcă, privindu-ne din cap până-n picioare. Mi-a 
făcut semn să mă aşez, apoi a venit lângă mine, cu 
genunchii strânşi, atingându-i pe ai mei cu mâinile.
 — E rândul tău acum.
 — Ce să îţi cer? am gândit cu voce tare. Nu ştiu 
cum ar trebui să sune...
 — Depinde ce vrei să fac. Ai mai multe variante.
 Dumnezeule, mai multe variante?!  
 — Pot să vreau să faci ce vrei tu?
 A zâmbit, şi m-a privit preţ de câteva secunde în 
ochi. Am întors capul. Nu mai avea sens să mă prefac. 

Pentru ce să-mi fie ruşine că-mi era ruşine? Când stai 
dezbrăcat în faţa cuiva, e mult mai greu să nu fii sincer.  
Şi-a dus mâna între picioare mele, şi a început o mişcare 
prelungă şi moale, de parcă ar fi mângâiat un animal mic 
şi speriat, cât să-i câştige încrederea. Mă uitam pe geam. 
Mi s-a părut că văd o formă albă, mare, ce semăna cu o 
pasăre, şi care trecea prin dreptul lui, dar nu puteam să 
dau importanţă unui astfel de lucru tocmai acum.
 — Întinde-te, a spus.
 S-a aşezat deasupra. Înăuntrul ei era umed şi 
cald.
 — Ai mai făcut asta? am întrebat.
 — Da. De multe ori.  
 La început am dat de ceva tare, şi m-a durut. A 
scos şi ea un geamăt uşor, apoi câteva picături de sânge 
mi s-au prelins pe picioare. Dar continua aceeaşi mişcare 
prelungă, moale, şi mult mai plăcută, iar eu ştiam că în 
curând va ţâşni lichidul acela albicios, ca şamponul, care 
ţâşnea de vreo câteva luni încoace, când mă încuiam 
seara, în baie, şi mă gândeam la un film pe care îl văzusem 
în noaptea în care mami şi tati se întorseseră târziu de la 
ziua lui Marius. Când a ţâşnit, Adriana a zâmbit, şi s-a 
lăsat să cadă, uşor, peste mine. 
 — Ţi-a plăcut? a întrebat. Pentru tine a fost 
prima dată.
 Am vrut să zic că nu era prima, dar ea ştia de la 
început tot ce gândesc, aşa că nu avea sens să mă prefac 
iar. Îmi plăcuse, fireşte, dar mă cuprinsese aşa o 
toropeală, că abia am reuşit să îngân un murmur 
aprobator. A tras o pătură peste noi, şi am adormit aşa 
cum visasem, îmbrăţişaţi, fără să ne mai îmbrăcăm. Când 
m-am trezit din cauza zgomotelor, ea nu mai era lângă 
mine. M-am uitat împrejur, şi nu era nicăieri. Mă 
simţeam trădat, abandonat, stând acolo, în mijloc, gol, 
singur, cu focul aproape stins, şi tremurând de frig.      
Mi-am căutat pantalonii (ea sigur trebuie să se fi îmbrăcat 
între timp; nu era drept să intre şi să mă găsească aşa), dar 
zgomotele conteneau. Deci nu erau doar în vis. După ce 
mi-am pus şi tricoul, am vrut să mai pun lemne pe foc, dar 
nu ştiam dacă e bine să fac prea multă lumină. Poate 
ieşise să dea o raită, dar de ce nu se întorcea. Să ies şi s-o 
caut, ori să încep să o strig, nu încăpea în discuţie. Când a 
intrat, mi-a spus că se dusese să facă un pipi.
 — Pe vântul şi furtuna asta?
 — Iar eşti mort de frică. E o noapte aşa de 
frumoasă. Nici măcar nu e prea frig.
 M-a luat de mână şi m-a tras după ea.             
Într-adevăr, frunzele foşneau uşor. În rest, nici un 
zgomot. Doar stelele, umbrele copacilor, şi fumul care 
ieşea, subţire, prin horn. Câteodată, suierul surd al câte 
unei păsări.
 — Bine, dar...
 — Nu pune acum nici o întrebare. Hai să intrăm.
 — Ţi-e frică şi ţie, am spus, după ce am închis 
uşa.
 — Nu, nu mi-e frică, dar nu vreau să faci vreo 
prostie.
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 — Ce fel de prostie?
 — Hai să ne băgăm sub pătură. Nu-ţi fie frică.
   — E gelos? La urma urmei, are tot dreptul, e casa 
lui. Sau, mă rog, cel puţin a fost; nu ştiu dacă asta schimbă 
cu ceva lucrurile. 
 — Ce vrei să spui? 
 — Nu trebuia să venim aici, dar acum nu mai 
avem ce face. E prea târziu. Tremuram din toate 
încheieturile.
 Afară se auzeau paşi, dar nu paşi de om, ci de 
animale. Multe picioare, horcăit, şi foşnet neîntrerupt. 
Am întrebat-o dacă aude, şi mi-a spus că da, dar să stau 
liniştit, şi să mă prefac că n-aud.
 — Nea Gurmâz e mort şi putrezeşte sub pământ, 
doar nu crezi în stafii, sau în spiritele pădurii. Şi, pe urmă, 
dacă n-ai fi fost aşa de prost, ţi-ai fi dat seama că te-am 
minţit când am zis că pentru mine n-a fost prima oară, aşa 
că, oricum n-ar avea nici un motiv să fie gelos. Avea 
aproape nouăzeci de ani când a murit.
 Dintr-odată spaima mi-a mai trecut. Nu din 
cauză că nu aveam să fiu schingiuit şi omorât de vreo 
fantomă răzbunătoare, ci pentru că aflasem că, şi pentru 
Adriana fusese tot prima oară. Asta mă punea într-o cu 
totul altă postură. Nu mai eram învăţăcelul pe care ea îl 
iniţiase, ci primul ei iubit. Auzisem cuvântul amant, şi mi 
se părea că s-ar potrivi mai bine, dar oricum nu aveam   
să-i vorbesc despre asta. Acum eram un bărbat, iar un 
bărbat nu pălăvrăgeşte prea mult. M-am ridicat în 
picioare, şi am căutat un lemn lung, să-l aprind la un 
capăt, şi să ies cu el afară, să fac un pic de ordine în 
hărmălaia aia, care nu-mi lăsa femeia să doarmă în 
linişte. S-a ridicat şi ea. Era cu o jumătate de cap mai 
înaltă ca mine. M-a sărutat, şi s-a întâmplat iar ce se 
întâmplase ceva mai devreme, dar de data asta am stat eu 
deasupra, şi a durat mult mai mult, ceea ce, pare-se i-a 
fost pe plac, aşa că m-am bucurat şi m-am simţit cumva 
mândru de mine, deşi îmi făcusem vânătăi la coate şi la 
genunchi.
 — Prostuţule, pe aici sunt mistreţi, şi tu voiai să-i 
alungi cu un băţ!
 A doua zi, am suportat palmele şi ocările de la 
bunica fără să scot un cuvânt, şi fără să fac greşeala să-i 
vorbesc iar despre Adriana, ca-n prima zi. Nimeni nu o 
înţelegea, aşa cum nu înţelegea nici că un bărbat nu 
trebuie să dea socoteală pe unde umblă şi ce face. Seara 
am sărit pe geam şi m-am dus la locul stabilit, unde 
Adriana mă aştepta aşezată pe o piatră mare, plină de 
muşchi verde şi umed. N-a vrut să-mi spună ce fuseseră 
toate zgomotele de noaptea trecută, animale sălbatice, ce 
altceva? şi nici eu nu am insistat, căci acum eram aproape 
de sat, dar, în primul rând, eram cu ea, aveam planuri, şi 
nici un motiv să-mi fie frică. Mi-a spus că o cam doare, şi 
că acum nu mai putea, dar ne-am mângâiat şi ne-am 
sărutat peste tot, până se lăsase iar întunericul, şi ne-am 
întors fiecare acasă. Când am ajuns, mă dureau boaşele 
îngrozitor, şi simţeam nevoia să fac ceea ce făceam când 

mă închideam seara în baie, dar acum nu mai eram un 
copil, aşa că am strâns din dinţi şi am răbdat. Am adormit 
greu, gândindu-mă la Adriana, iar dimineaţă m-a trezit 
tata, care venise cu maşina de la Iaşi, să mă ia cu el, că mai 
erau câteva zile şi începea iar şcoala. 
 N-am plâns şi nu m-am împotrivit, însă după 
două săptămâni, am furat o sută cincizeci de lei din 
buzunarul lui de la haină, m-am urcat în tren, şi m-am 
întors la Ilva Mică, dar Adriana nu mai era acolo. Zilele se 
scurtaseră, iar sera se făcea frig. Am urcat şi pe munte, 
printre copaci, fără să greşesc drumul. Nu, nu era la locul 
ei, pe care, acum, mă simţeam îndreptăţit să-l numesc al 
nostru. I-am lăsat un bilet, iar înăuntrul foii îndoite la 
mijloc, un mic dar: o floare de plastic mov – agrafă de 
prins părul:

 Te voi aştepta în fiecare zi, la ora 6 după-amiaza, 
la intrarea în Parcul Copou. Ne vom întoarce aici, sau 
vom fugi împreună, nu-mi pasă dacă fug de acasă, şi 
dacă va trebui să muncesc în loc să mă duc la şcoală, dar 
promit să te iau de soţie, şi să am mereu grijă de tine.
 (Pentru formula de încheiere, am stricat patru 
foi. În final, am scris simplu: )
    Cu dragoste, al tău, R.
  
 La un an după ce ne-am căsătorit, plecând de la o 
petrecere reuşită, ne întorceam spre casă, pe Ştefan cel 
Mare, iar strada era împodobită cu becuri, ghirlande, şi o 
droaie de brăduţi cu globuri pe crengi. Se apropia 
Crăciunul, şi trotuarele erau acoperite cu un strat gros de 
zăpadă. Mai mare plăcerea să te plimbi, dar ceasul 
Mitropoliei bătea ora două noaptea, aşa că, până spre Trei 
Ierarhi n-am întâlnit pe nimeni. Din când în când, ne 
opream şi ne sărutam, apoi o porneam mai departe, 
ţinându-ne de mână. Când am cotit pe strada Palat, pe 
lângă noi tocmai trecea un cuplu tânăr, lipsit de 
entuziasm. El purta costum negru, iar ea haină groasă, de 
blană. Era înaltă, şi în păr purta o agrafă mov, în formă de 
floare. Oana m-a întrebat dacă o cunoşteam, şi i-am 
răspuns că nu. Probabil semăna cu cineva, de aceea ne 
privisem mai lung. Am sărutat-o iar, dar soţia mea stătea 
rigidă, fără să se mai prindă cu mâinile de gâtul meu. Am 
crezut că se supărase, poate doar aşa, mai mult pentru a fi 
împăcată, dar când m-am desprins din sărut să-i văd faţa, 
ea rămăsese nemişcată, într-o expresie perplexă, cu ochii 
într-un punct fix. Am zguduit-o. 
   — Oana, ce s-a întâmplat?
   — Nimic, cred că mi s-a părut... Mi s-a părut că 
văd o formă albă, mare, ce semăna cu o pasăre, şi care ne 
privea, chiar acolo, pe crengi.
 M-am întors, dar nu am văzut nimic. Poate 
zăpada, i-am spus, căci începuse să ningă, şi vântul 
viscolea îngrozitor.
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*  *  *
M-am întors să curăţ fîntîna din mijlocul satului.

Fusese părăsită în urmă cu mulţi ani, cînd a căzut 
în ea, în timp ce se juca, băiatul spălătoresei.
Se spune că l-ar fi înghiţit dihania ce trăia încolăcită 
pe fundul apei. Doamne, ce frică ne era nouă, 
copiilor, să ne mai apropiem de  locul acela!

Din acea zi, viaţa mea s-a schimbat. Priveam de 
departe cum se leagănă ciutura în care, chipurile, 
spălătoreasa se furişa noaptea să toarne lapte 
fierbinte, 
poate se îndura dihania şi îi înapoia sufletul 
mortului. 

Zadarnic, adîncul împietrise. 

Peste ani, am plecat 
în lume şi m-am făcut fîntînar. Am căutat 
locuri potrivite, am săpat, m-am luptat cu dihăniile 
ce vroiau să păstreze ascunse izvoarele. 

Însă aceste victorii nu au fost decît
exerciţii pentru înfruntarea de acum 
cînd, iată, cu inima strînsă, 
curăţ fîntîna veche din mijlocul satului
şi toţi se închină şi nu le vine a crede că s-a întors, 
după atîta timp, băiatul spălătoresei!

* * *
Moartea e un cuc, mi-ai spus într-o zi.
Nu-şi face cuib, nu-i poţi găsi puii
să le răsuceşti gîtul ori să-i arunci 
pisicii să-i înveţe să zboare! 
Am ridicat din umeri,
am plecat la joacă. Pe atunci purtam
praştie şi nu-mi era frică de nimic.

Anii au trecut iată-mă acum 
tremurînd cu puşca la ochi în faţa acestui 
animal uriaş, pe care nu am curajul să îl dobor. 

De teamă, fug prin tufişuri.
Cu-cu! Cu-cu! Cu-cu! 
se aude în urma mea
aproape tot mai aproape

Alb 
Cînd am văzut întîia ninsoare m-am speriat.
O zi întreagă am plîns, credeam că explodaseră 
ţîţele pline cu lapte ale mamei! 
De-atunci, cînd ninge, rămîn indiferent
de parcă amintirea acelei clipe mi-ar fi subjugat 
definitiv fiinţa, făcînd ca iernile să devină
pufoase şi inutile ca nişte mătuşi din provincie.
Aş vrea, măcar o dată, să trăiesc şi eu
fericirea orbului pe o pîrtie necunoscută; 
slalomul său perfect, minuţios desenat 
asemenea caligramelor pe bobul de orez. 
Ori desprinderea patinatoarei de lac, 
zborul ei total, în aplauzele publicului, 
peste pojghiţa mereu, mereu prea subţire. 
Cîtă voluptate a vieţii şi a morţii deopotrivă, 
în timp ce eu stau la fereastră şi privesc uimit
cum un copil îşi face, din zăpadă, o luntre!

Cîntec de femeie
Fereşte-te de dragostea mea, îţi spun.
Alege, mai degrabă, războiul.
Acolo poţi spera la mila învingătorului.
Aici, la nimic. Priveşte:
casele tale au ajuns cuiburi de şerpi
fîntînile tale sunt gata să sece
turmele tale pasc răzleţite
albinele tale stau să roiască
femeile tale au fugit în braţele altor bărbaţi
copiii tăi se ucid între ei
pentru întîietatea de a-ţi purta numele
pînă şi sclavii tăi au ridicat capul din pămînt.
Iar tu stai la picioarele mele, 
cînţi din lyră şi plîngi.
- O să vină vremea cînd lămpile vor umbla
înnebunite după fluturii de noapte
ale căror aripi le-au ars cîndva, îmi spui.
Eu rîd. Fereşte-te de dragostea mea, îţi spun.
Alege, mai bine, războiul. 
Acolo poţi nădăjdui la o moarte eroică.
Aici, nu. Uite:
duşmanii sunt la porţi 
îţi vor arde casele
se vor înfrupta din hambarele tale
îţi vor tăvăli în picioare fagurii de miere
îţi vor spurca fîntînile
îţi vor înjunghia vitele
îţi vor necinsti fetele

Costel
STANCU

Spectacolul
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Ia-ţi arcul şi întîmpină-i, luptă-te, apără ce-i al tău!
Eu nu îţi aparţin. Sînt mai mult a vîntului
care vine şi pleacă decît a unui bărbat.
Însă tu stai la picioarele mele, 
cînţi din lyră şi plîngi.
- O să vină vremea cînd copacul va tînji
după trăsnetul care l-a despicat în două,
eliberîndu-i astfel, pentru totdeauna, sufletul, 
îmi spui. Eu rîd. Alege războiul, dragul meu. 
Acolo, între viaţă şi moarte, mai poţi găsi tihnă. 
În dragostea mea, nu!

Spectacolul
Gongul a sunat de trei ori, spectacolul poate începe.
Aplaudăm. Regizorul aduce pe scenă o oglindă, 
o îndreaptă cu faţa înspre noi, se înclină şi pleacă. 
Nici urmă de actori. Înlemnim. Ticăie un ceas 
nevăzut.
Sufleurul se întoarce către sală, ne face semn 
că totul e pregătit. Îl privim uimiţi şi, cu toate că 
stăm 
ţepeni şi muţi, imaginile noastre din oglindă
încep să se mişte, dîndu-ne de gol adevăratele 
intenţii. 
De pildă:
tînăra frumoasă din rîndul 3, îl aşteaptă, pe furiş, 
seara, în balcon, pe tînărul chipeş din rîndul 7.
Familiile lor se urăsc de moarte, a curs mult sînge….
Domnul cu figură de drac din rîndul 2 mototoleşte
o batistă cu gîndul de a o face pierdută în iatacul
doamnei din rîndul 5. Şi va fi cît pe ce ca intriga
să fie perfectă! Pajul de la balcon o iubeşte, în taină, 
pe regina din lojă, şi-ar da viaţa pentru  o privire de-
a ei. 
Etc…etc…
Cu timpul, oglinda se împarte în mii de segmente,
Ne regăsim în ele cu toţii. Sufleurul e copleşit, 
iese din cuşcă şi dispare, la rîndu-i, 
într-o imagine. Eu unde sunt? mă întreb. 
Un figurant îmi duce, dintr-un act în altul, pe tavă,
capul tăiat. Am murit în numele artei,  
ferice de mine! strig.  Cîţiva spectatori mă 
admonestează din priviri. Mă strîmb la ei, 
scot un pantof şi îl arunc în oglindă. Zdrang! 
Cioburile se risipesc, scenele se amestecă.
Fiecare se repede să-şi culeagă de jos  bucăţica lui 
de viaţă închipuită, dar aceasta îi scapă printre 
degete.
Final. Regizorul e fluierat. Plecăm acasă dezamăgiţi.
În urma noastră ticăie un ceas nevăzut.
Unica realitate a acestei poveşti.

Paul
GORBAN

Caii din Perugia

Angelino vine desculţ la hipodrom
Angelino vine aproape 
desculţ la hipodrom
mă uit la el şi îl văd cum plictisit 
ca un dumnezeu bagă fisa 
în aparatul de cafea 
Angelino dansează cu noi 
şi simte cum fără voia lui 
trupul sau zdravăn 
se luminează într-o zi mohorâtă 
Angelino iubeşte cu patimă clipa 
şi i se dăruieşte cu tot trupul 
ca o mireasă electrică 
el cheamă spre sine 
toate plăcerile cocoşate ale domnului 
şi sub fustele lor de bumbac negru
atinge cu degetele-i groase 
vocea mieroasă a vieţii 
Angelino pluteşte ca un demon prin aer 
şi toate femeile cred că-i zeu 
dar el este o statuie umană confortabil aşezată 
într-un jeep Volkswagen
Angelino are un sânge bun 
pentru un poet cu rănile vechi 

totdeauna va exista o masă
dezechilibrat călăresc 
această dimineaţă când
sub copitele lui Spiritus 
zăpada se aude 
ca o sentinţă nietzscheană

în mijlocul cimitirului
totdeauna va exista o masă
prin care ne vom scufunda 
ca nişte manechine 
într-o vitrină plină cu umbre 

ninge şi în sufletul meu
ochii fac echitaţie
pe un rest de lumină
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pe calul alb rochia ta 
pe calul alb rochia ta 
îmi încearcă sufletul şubred
e atâta lumină zdrenţuită 
încât nu pot să-mi scot
din buzunare iubirea de celofan 
doamne Dumnezeule 
corpul tău sticleşte rotund
iar eu pe bicicletă 
abia duc o viaţă stafidită

o vreme ţi-am văzut picioarele 
tremurând pe lângă corpul calului
şi am crezut că în noaptea aceasta 
buzele mele vor prinde culoare ta creolă

dar am înţeles dintr-un bilet verde
că pentru poeţi niciodată
femeile nu-şi vor arăta pulpele
şi alte organe în care sângele 
se loveşte de umbrele vieţii

recunosc… 
eşti şarmantă pe calul tău alb
şi sânii tăi ca meduzele pe cer
îşi mişcă sfârcurile 
dinspre apus spre răsărit 

toate imaginile
toate imaginile pe care mintea mea 
le ascunde prin cercuri
vor fi scoase după şapte ani, aşa 
cum spune tradiţia, şi vor fi date 
de pomană unui teatru naţional 
acolo rând pe rând vor fi aşezate 
pe sfoară şi arătate publicului 
copiii vor râde de ciudăţenia veselă
maturii se vor arunca peste ele 
şi le vor rupe în bucăţi până vor reuşi 
să mănânce o frântură iar bătrânii îşi vor
aduce aminte că am fost colegi de liceu 
vor lua imaginile şi le vor împleti în 
coama fermecată a cailor albi din Perugia
atunci în sfârşit voi fi o rochie pe care 
memoria poeziilor mele o va purta asemenea
femeilor care ies din ascunzătorile lor umede

caii din Perugia 
caii din Perugia au femeile lor care îi spală de 
pământ
de aceea sunt puternici, siguri pe ei ca nişte zei 
care înfulecă fluturi. caii din Perugia sunt nişte 
umbre
pe care bărbaţii curajoşi le călăresc. seara 
caii năvălesc în copilăria mea şi mă forţează să le 
cânt
poeme pe care femeile a doua zi le spală pe coamă,
mă forţează să trag din limba lor dragostea şi partea 
lor
de lume ca apoi, călare pe umbre, înţepenit în şa,
să implor noaptea să fie blândă, să-şi rostogolească
în oglindă stelele regale până când un chip de copilă
cu ochii căptuşiţi de lumină îşi leagănă trupul ca un 
fruct
copt. femeile din Perugia venerează nările cailor 
albi
şi negri pentru că zi de zi din caii aceia vin bărbaţii 
care asmut sângele să ne întoarcă în hăţişurile 
cerului.
caii din Perugia nu suferă şi nu îmbătrânesc pentru 
că
în copitele lor călăreţii solemn îşi ascund respiraţia.
probabil aşa se odihnesc caii… ascultă cum aerul
traversează ca un şarpe un corp în care bate o inimă.

ca să ajung la Roma
ca sa ajung la Roma am luat avionul
nu ştiam cum e să mergi prin aer în stomacul
unei păsări de metal. dar ce mai pasăre
totul all inclusive. nu am fost sigur la început
că de la un capăt al lumii la celălalt pot avea
acces la atâtea grozăvii. de fapt eram în cer
şi în cer ai acces la orice. o grămadă de lucruri
poate aduce stuardeza lui Dumnezeu. bunăoară
eu i-am cerut trupul. mâncaţi şi beţi din acest trup,
m-a întrebat ea. vroiam doar să am peste mine
o pătură pufoasă sub care ca într-un gol să-mi
ghemuiesc viaţa pe jumătate lăsată pe pământ. 
atunci stuardeza m-a înconjurat cu zâmbetu-i 
neprefăcut şi am simţit într-adevăr cum în cerul 
albastru mă îndesa ca pe propriul său chip. 
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Cătălin - Mihai
ȘTEFAN

Vânătoare de vrăbii

Timp liber
În ultima vreme obişnuiesc să practic jocuri cu două 
ştechere
pe care le încolăcesc unul după altul,
le îndepărtez, le apropii în paşi de dans,
le introduc în prelungitor până la gemet,
până când, dezis de copilărie, încep să o pun pe 
seama plăcerii
şi las totul să (de)curgă de la sine.
La sfârşitul unei astfel de zile
fac o rugăciune pentru iertare de păcate,
în gând şi fără îndrăzneala de a ţine capul sus,
tardivă şi firească.

De la vânătoare
Mi-am propus să plec la o vânătoare de vrăbii
de unde să mă-ntorc acasă printr-un culoar de 
corniere 
acoperite cu frunze de vie.
În alte zile să merg la porumbei, apoi la iepuri, la 
căprioare şi mistreţi –
îi voi face fiului meu medalioane din colţii lor
şi cuţite cu mânere de coarne de ciute
cu care va tăia pâine fetelor venite în camera sa de 
cămin.
Când îi voi dărui arma mea îi voi povesti de tata
cum se angajase la uzină şi nu prea mai vâna,
cum şi-a vândut puşca prin străini,
prinzând apoi iepuri cu laţul şi porumbei la praştie;
cum a sosit acasă într-o noapte de iarnă
îmbrăcat subţire şi deloc obosit printr-un coridor de 
corniere;
cum ne-a spus că doar el are voie de vreme ce le-a 
vânat,
ci noi să nu ciripim nimic despre vrăbii
să nu creadă lumea că n-avem ce mânca,
în timp ce ne strecura în buzunare penele lor.
Eu îmi ţin gura şi-acum,
deşi nu s-ar spune nimic din ce credea tata.

A patra 
Uneori mama pleca
lăsându-mă în grija unei dame suspendate,
cu nişte cuie bătute sub braţe, deasupra 
frigiderului.
Ca să-i aprind becurile din palme
trebuia să-l deschid, să mă caţăr pe uşa lui,
în dinţi cu o cutie cartonată de pe care-mi 
începeam ascensiunea
prin aerul curat şi mirosul de trunchiuri.
Mergeam la unchiul şi la mătuşa din Braşov –
ciocolata de la ei îmi îndulcea singurătatea până 
la uitare.
La coborâre totul era mai cald în jur –
eram purtat pe spatele schiorului de pe un pulover 
rareori purtat –
lumina difuză mi-amintea de mama
pe care-o căutam prin casă c-un buchet de flori
culese din mileul de pe frigider, pe ghicite, la 
urcare.
Şi apărea, iar eu gândeam că zburase undeva sus–

nimeni nu se-ntorcea din oraş atât de repede,
cu aripile transpirate ca norii
şi încărcată cu verdeţuri ce nu cresc nici acum în 
faţa blocului.
De-acolo trebuia să vină, din acel loc ţinut secret–

îşi revărsa asupra mea acea lumină cu iz de 
busuioc
ce mi-a curs mai târziu printre buze din prima 
icoană sărutată.
Sora mea abia sosită de la şcoală se gudura pe 
lângă mine
fără să mai ştie nimic despre statueta cu vocea 
severă, cu sânul rece
şi în ochi cu nimic din lumea de unde vin copiii.

Mai târziu m-a dat şi pe mine la şcoală;
pe drum îmi spuneam în fiecare zi că
numărul bisericilor creşte, pământul se înalţă,
mama nu îmbătrâneşte şi eu merg cu ea.
Numărul bisericilor creşte, pământul se înalţă,
mama nu îmbătrâneşte şi eu merg cu ea.
Numărul bisericilor creşte, pământul se înalţă,
mama nu îmbătrâneşte şi eu merg cu ea.



caragialiana

Mereu şi peste tot, Nenea Iancu este cu noi! Am 
mai scris despre asta un articol, acum vreo doi ani, în 
Adevărul, am mai amintit în anchete literare şi în 
interviuri, dar parcă niciodată nu e îndeajuns să 
constaţi şi să afirmi actualitatea lui Caragiale. Poate 
nici o carte n-a fost mai potrivită colecţiei 
Contemporanul nostru, de la fosta editura  Albatros, 
decît volumul dedicat de criticul şi eseistul Al. 
Călinescu marelui comediograf.  De la dezbaterile 
din Parlament şi pînă la nunţile cu manele din 
cartierele - nu doar cele mărginaşe - ale oraşelor, de la 
barurile cu stripteuze durdulii şi până la prestaţiile 
primarilor cu burdihanele învelite în tricolor, 
actualitatea lui Caragiale e atât de vizibilă, atît de 
evidentă încât e aproape imposibil să nu devii 
convenţional atunci cînd faci referire la ea. Te mai 
poţi, eventual, salva stilistic, prin nişte turnuri de 
frază, de preferinţă tincturate de aripa lui Nenea 
Iancu. De altfel, după cum constata inteligentul şi 
versatilul Belu Silber, pînă şi comunismul românesc 
s-a pus sub un dublu semn – unul al lui Stalin şi 
celălalt al lui Caragiale, cel dintâi dovedindu-se 
insuficient unei definiţii pertinente. Nu poţi, deci, 
scăpa de convenţionalism decît asumîndu-l integral, 
pînă la capăt, pe „ultimul ocupant fanariot”, cu 
formula, nici măcar ironică – pentru că nu avea nici 
umor, nici acces la ironie –, a lui N. Davidescu. Iar a-l 
asuma integral înseamnă, de fapt, o depăşire a 
constatării actualităţii prin afirmarea eternităţii. 
Istoricii, laolaltă cu ierarhii Bisericii strămoşeşti, ne 
tot conving că poporul român s-a născut creştin. Nu 
contest faptul, ce ţine într-un fel de evidenţă – doar că 
nu înţeleg efortul persuasiv exercitat non stop asupra 
noastră –, doar că acelaşi popor s-a născut, totodată, şi 
caragialean. Prin urmare, în a doua parte a sutei a 
nouăsprezecea, pentru că, vorba unui poet caragialesc 
uneori, „totul trebuia să poarte un nume”, şi-a făcut 
intrarea printre noi Caragiale în carne şi oase, întrupat 
cum s-ar spune. Cum era epoca „sentimentului 
naţional”, nici nu se putea altfel, pentru că ne-am fi 
lipsit fiinţa de o dimensiune esenţială. E vorba, deci, 
despre o eternitate deschisă nu doar spre viitor, ci şi 
spre trecut, pentru că am trăit dintotdeauna în această 
lume. Caragiale ne-a făcut doar lucrurile limpezi, 

clare precum cristalul, ajutîndu-ne să ne luminăm 
chipul. Prin el, am devenit conştienţi de spiritul 
tutelar sub care, de la origini, chiar dacă 
neconştientizat, ne-am dus existenţa. Caragiale ne-a 
pus o oglindă în faţă şi ne-a învăţat cum să privim în 
ea, deci în noi. Bineînţeles, adesea ne revoltăm, sigur, 
uneori, unii dintre noi, am dori să ne desprindem de 
această lume, lăsând-o pe seama penei, a scenei şi a 
ecranului, dar o astfel de exorcizare s-ar face cu preţul 
unei cumplite automutilări, al unei fatale schimbări 
de esenţă. Tocmai din perspectiva eternităţii spiritului 
caragialean, orice omagiere oficială, consacrată prin 
„hotărîre de guvern”, solemnă, ceremonioasă, mi se 
pare nu caraghioasă, ci de-a dreptul superfluă. Când îl 
sărbătorim „zi de zi şi ceas de ceas, în proporţie de 
masă”, şi asta chiar de dinainte de a poposi printre noi, 
în viaţa publică şi privată, în instituţii, legi şi 
comportamente, în gesturile noastre cele mai intime, 
ce sens mai au solemnităţile de acum vreo doi –trei ani 
ori cele ce se ambalează deja anul acesta? Cred că 
însuşi maestrul rîdea atunci, pe sub pălărie de noi, 
asistînd din ceruri la caznele noastre. Cum o va face şi 
anul acesta. Nu-i rău, îi facem o bucurie, că şi el ne-a 
dăruit destule. De altfel, în simpatie cu lumea sa, cu 
lumea personajelor care suntem, Caragiale nu s-a ferit 
deloc să ne fie adesea aidoma! Cine-i citeşte 
discursurile electorale, reeditate de Al. Dobrescu în 
anii ̀ 90, cu greu va distinge între autor, eul auctorial şi 
personajul caragialean. Şi e foarte bine aşa, e un semn 
de intensă autenticitate. Nu este cea mai bună 
conştiinţă a noastră? Nu a revelat el peripeţiile şi 
caraghioslîcurile primei noastre modernizări? Nu   
ne-a însoţit mereu? Nu va rămâne alături de noi, vorba 
poetului la care visăm, „de-a pururea pururi”? De la 
geniu la ultimul cetăţean turmentat, nu sîntem 
„oameni recenţi”, cum credea un eseist ci, ca 
personaje din eterna sa lume, sîntem oameni „foarte 
vechi”, avem vreo două mii de ani! De fapt, devenim 
tot mai caragialeşti, la modul simpatic de altfel , ori de 
cîte ori ne negăm condiţia. În ciuda exegeţilor 
tenebroşi din anii `80, ce-l puneau sub semnul unui 
teribil tragism, făcându-l un fel de precursor al 
Gulagului!, trăim în Caragiale, dar într-o lume 
simpatică, drăguţă, tolerantă, suportabilă. O lume pe 
măsura noastră. O lume în care poţi să trăieşti, ba 
chiar şi să te veseleşti. E adevărat că, de data asta, mai 
nevrotic şi chiar isteric. Nu e nimic rău în asta. Nu e 
plină lumea de eroi, sfinţi şi martiri. Mai ales că, aşa 
comici cum sîntem, încurcăm mereu lucrurile, 
transformîndu-l pe Ştefan Cel Mare în Sfînt, pe Coana 
Chiriţa în etalon al eleganţei vestimentare, oratorice 
şi comportamentale, iar pe simpaticul nostru Bulă, cu 
filon evident în Nenea Iancu, dar şi în folcloricii 
Păcală şi Tîndală, în disident şi luptător anticomunist!

Liviu
ANTONESEI

Eternitatea lui
Caragiale
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„Atunci cînd justiţia nu reuşeşte să fie o formă de 
memorie, memoria singură poate să fie o formă de 
justiţie”.
                                                     Ana Blandiana     
     
 Tipărite postsocialist în avalanşă, memoriile 
fără memorie, recompunînd trasee biografice prin 
omisiuni, ajustări jenante, minciuni crase, au sădit 
confuzie în minţile multora. Autoficţiunea (cuvînt 
Serge Doubrovsky) ori autoamnezierea (cuvînt Paul 
Goma) sunt curente în ceea ce numim „proză 
memorialistică”, derutîndu-i pe cititorii neavizaţi. 
 Autorul se aşază mereu pe sine în postură 
convenabilă, practicînd jocul de-a alba-neagra cu 
biografemele. Ca să-şi justifice erorile, marile, îşi 
parantezează culpele, faptele reprobabile, îşi 
deghizează amintirile. Şi astfel de mistificări prind. 
Laszlo Borbely, de pildă, e convins (la Rezuş Show, 
din 10 martie 2012) că Nina Cassian, autoarea unor 
memorii roz combinezon despre proletcult, a inventat 
limba şpargă ca să se opună ... cenzurii. „Mon coeur 
mis à nu”? Bazne. A avea memorie (à la Iorga) a ce ai 
făptuit /vorbit /scris şi curajul mărturisirii nu i-i dat 
oricui. Cu atît mai puţin ortodocşilor partinici slujind 
crezul marxist-leninist, foarte activi în a ne lămuri 
/îndruma ideologic întru succesul lor social. Ca D. 
Micu, a cărui carieră universitară („m-am văzut 
avansat lector cu norma întreagă”) a fost consolidată 
de postul de redactor la „Scînteia” ('57 - '62). Sau ca 
piticania morală Mihai Beniuc, autor inclus în  
manuale de liceu, începînd cu anul şcolar 1948 - 49. 
Confuzia între diarist şi memorialist e curentă. 
Steinhardt îşi intitulează Jurnalul fericirii cartea de 
memorialistică, unde sare din '34 în '65, merge, din '63, 
înapoi spre '52... Journal d' un paysan du Danube de 
Vintilă Horia e memorialistică, oricît ar crede 
altminteri o recenzentă. Ce oferă Val Gheorghiu ca 
jurnal, nu-i jurnal stricto sensu, ci publicistică de ziar 
(ul) de Iaşi.
 Memoria trebuie controlată, avertizează 
Leonard Gavriliu, „fiind un proces psihic care de 
regulă este jucăria imaginaţiei”. Cît de infidelă, de 
şovăielnică, de confuză poate fi, o demonstrează 

cerebrologul într-un roman documentar. Iar vocabula 
documentar e scoasă în evidenţă, să ne intre bine-n 
cap, cu aldine. Şi chiar dacă se vrea „le chevalier de la 
mémoire”, tot o mai zbîrceşte. Rememorarea unor 
fapte, replici, dacă nu te întemeiezi pe documente ori 
pe inserţiile la zi din jurnal, te poate duce la falsuri, la 
„ficţiune ilicită”, spre a-i spune ca Petru Cimpoeşu. 
 „Ficţiunea în jurnal este o crimă de neiertat!”, 
pune accent pe „autobiografie pură” diaristul L. 
Gavriliu în Jurnalul anului revoluţionar 1989 (ed. 
Moldopress,  Paşcani ,  2004),  anatemizînd 
„literaturizarea”, scrisul frumos, ca „enormă 
futilitate”. Mie, obsesia anticalofilă mi se pare 
dăunătoare. Într-un fragment din agendele lui Ion 
Rotaru, intitulate Confesiuni violente, istoricul literar 
narează cum, în acel Decembrie, o cucoană furătoare  
i-ar fi ghemuit în portbagajul bicicletei cu care se 
dusese la revoluţie un halat pluşat din „Palatul 
Ceauşeştilor” şi cum  l-a zvîrlit cu scîrbă. Il faut bonne 
mémoire après qu' on a menti, ştia Corneille. Mie mi   
l-a arătat în baia casei personale, mîndru că deţine 
trofeul bleu din Bulevardul Primăverii. Lust zum 
fabulieren? O fi plăcere, dar nu pentru memorialistul 
corect. „Să-ţi aminteşti, după Umberto Ecco, e o 
muncă, nu un lux”.
 Niculae Gheran, autorul trilogiei Arta de a fi 
păgubaş, o spune tranşant: în memorii, „falsul te 
dezonorează”. În dialogul cu Rodica Lăzărescu din 
Vatra Veche, nr. 4, aprilie 2012, N. Gheran precizează: 
„Răspund de toate afirmaţiile relatate pe baza celor 
văzute şi auzite cu ochii şi urechile mele”. Şi cîţi nu 
dau varianta lor prelucrată asupra unor întîmplări, 
chiar dacă n-au fost martori de visu et de auditu, dar se 
prezintă ca atare. Pe Gheran îl cred pentru că nu-şi 
fardează biografemele din orgoliu de scriptor, se 
mărturiseşte cu francheţe, chiar cînd e dezavantajat de 
mărturisire.
 Unii se rătăcesc fără voie în labirintul 
amintirilor, din cauza memoriei trădătoare. Alţii, cei 
mai mulţi, sunt pseudo-amnezici. Din acelaşi orgoliu, 
cei mai docili o fac pe nesupuşii, se vor transfiguraţi la 
chip în rebeli, căutînd prin CV vreo aşa-zisă deviere de 
la linia PCR. O oră (de disidenţă) şi să mor!
 Mereu trendenţioşi cu folos, activiştii-
scriitori, cu super glue la regimul defunct, se vor 
receptaţi ca anticomunişti, prin îndreptări de dreapta în 
curriculum. Vrei să nu se ştie cîte căderi morale ai avut 
sub dictatură, apeşi pe o eliminare din organizaţia de 
pionieri, pe excluderea din UTM pentru „origine 
nesănătoasă”; după ce te-ai folosit de originea 
proletară a nevestei, fiică de ilegalişti, evoci bunicul 
emigrant în Canada, fratele care „a ales libertatea”, 
prietenul – deţinut politic. Nu mai baţi „meridiane 
sovietice” (titlul lui Bogza), ci cruci peste cruci, 

Magda
URSACHE

Memorialiști fără
memorie
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rezistenţei. Îţi doreşti să pari homo religiosus (dă bine 
un preot în familie), atunci strecori în jurnal informaţia 
că, într-o vineri, recitai Psalmul 13.
 Un diarist sincer e Alex. Ştefănescu. Ce-i în 
minte şi-n inimă e şi-n jurnal. Fără teamă că va deveni 
antipatic celor cu opinie contrară, nu-şi corijează 
simpatia pentru Becali, cu care se întîlneşte „la sediul 
său din luxosul hotel Marriott. Este un om de atitudine 
(constată în Jurnal secret, ed. Corint, Bucureşti, 2005, 
la 14 aprilie 2003), curajos şi cu bun simţ. Şi, aşa 
necultivat cum este, îi pasă de ce se întîmplă în 
România”. Nu-l inconforta faptul că săracul Gigi 
candida atunci la preşedinţie. Nu se lansase nici bancul 
cu un bekal egal 10 vangheli.
 Dacă e obsedat de strategia dezvăluirii 
buricului în spaţii publice, Alex. Ştefănescu reia: şi-n 
aprilie, şi-n august şi-n decembrie, forţînd, ca şi 
filosoful beletrist Gabriel Liiceanu, „uşa interzisă“ 

spre momentul cînd femeia stîrneşte „calul negru” din 
el. Diferenţa? Criticul e savuros autoironic, nevrînd să 
pozeze în egoprozac:
           „Ştiu cum o să mor: aflîndu-mă pe stradă, am să 
întorc capul după o tînără cu buricul gol şi am să cad 
într-un canal fără capac”. Dacă a sărutat sau nu 
imaginea zînei Andreea Marin , curentîndu-se la buze, 
nu ştiu, dar îl prefer în altă ipostază: dezaprobînd 
„impoliteţea involuntară”, ca să nu-i spun aroganţa 
prostească. Ca în 28 sept. 2003, cînd amendează 
spusele lui H.-R. Patapievici  la lansarea revistei „Idei 
în dialog”: „Cultura română arată în momentul de faţă 
ca o maioneză tăiată. Am înfiinţat această publicaţie ca 
să dreg maioneza”. Cum a dres-o şi o drege, se ştie.
 Fără îndoială, memorii „alese”, ocolind 
adevărul cu sistemă, s-au scris şi se vor scrie. Cenzorii 
uzează de titlul Memorii necenzurate. Şi ce informator 
consemna în jurnal că l-a lucrat pe cutare, ce factor de 
decizie recunoştea că i-a blocat cariera cobreslaşului, 
ca Miron Radu Paraschivescu lui Arghezi, ca Beniuc 
lui Blaga? Ca Sorin Toma („trona, zice Dumitru Micu, 

asupra întregii prese ca un semizeu”), care se scuză că 
a fost „însărcinat” de Chişinevschi şi de Gheorghiu-
Dej să-l execute pe Arghezi. 
 Subiecţii cercetătoarei Ana Selejan (Adevăr şi 
mistificare în jurnale şi memorii apărute după 1989, 
CR, 2011) asta au dorit: să şteargă  mizeria morală a 
compromisului propriu cu Puterea  stalinistă. Şi cîte 
feluri de compromis nu există, de la compromisul din 
laşitate şi lichelism, pînă la compromisul din 
resemnare ori din politeţe. Sunt cu toţii (şi MRP, şi 
Sorin Toma, şi Beniuc, şi D. Micu) nişte calpuzani de 
amintiri, primul loc la  derapaj moral revenindu-i şi 
celui mai talentat: Petru Dumitriu. Nu numai că îşi 
caută motivaţii pentru abdicări, dar îi acuză chiar pe cei 
împinşi de ei la cedări, ca argusul ideologic Ov. S. 
Crohmălniceanu, pentru care „tartorii politici” sunt  
alţii. Sub pixul mediocrului Beniuc, învingătorii sunt 
părtiniţi, învinşii –  ridiculizaţi, Blaga fiind ironizat ca 
Marele Imbecil.
 Ştiind bine cît preţ se poate pune pe 
autenticitatea unor astfel de memorii (chiar dacă 
cititorii sunt asiguraţi că tot ce s-a notat poartă girul 
realităţii), Ana Selejan compară ce-a aflat din 
documentele consultate şi imaginea aproximativă, 
voalată, confuză, mişcată, ca-n pozele proaste, aşa 
cum o propun jurnalele şi memoriile celor ajunşi la 
vîrful culturii, graţie adeziunii la stalinism. 
Documentele, dar şi propriile volume de cercetare, 
Trădarea intelectualilor, Reeducare şi prigoană, 
Literatura în totalitarism (6 volume), Poezia 
românească în tranziţie. 1944 - 48, o ajută pe Ana 
Selejan să descopere neconcordanţe, să taxeze erori de 
gîndire şi de informaţie, să devoaleze alibiuri false, 
revizuiri bibliografice,  trăsnind a minciună. Îşi duce 
intreprinderea dificilă la capăt cu competenţă, deşi 
proletcultismul e greu de suportat în doze mari. 
Tragedia etnicului şi eticului din „obsedantul deceniu” 
îngrozeşte. „Poate fi omul atît de idiot, de laş, de 
ticălos?”, se întreba Theodor Mazilu şi răspundea: 
„Poate”. Aşa Beniuc, negînd neruşinat existenţa 
metodei realist-socialiste, „metoda metodelor” după 
prietena sa Lucia Demetrius, autoarea de teatru 
ideologic după tipic. „Am scris pe atunci lucruri  care 
căutau să meargă pe o linie mai sănătoasă a literaturii 
noastre”. Intonînd cîntec de pierzanie lui Blaga, făcînd 
morţi-vii din Voiculescu, Gyr, Crainic, Aron Cotruş, 
Ştefan Baciu?
 Limitarea dreptului de exprimare o saluta 
entuziast: „s-a luat hotărîrea ca nimeni să nu mai 
îndrăznească să vorbească undeva liber , textele să fie 
scrise şi controlate înainte”, ca ins care s-a descurcat 
sub patru dictaturi, a stat în fruntea scriitorilor 16 ani, 
controlîndu-i strict (ca secretar, prim-secretar, 
preşedinte USR), pedepsindu-i pe refractarii la 

Pușa PÎSLARU - Perlele timpului
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Moraru-Şelmaru-Liman-Novicov-Ignat-Popper-
Vitner. În cei mai negri ani ('54 - '55), cînd esteticianul 
N. Tertulian teoretiza Caracterul reacţionar al 
autonomiei esteticului şi Georgeta Horodincă, soţie, 
scria un Adio, Domnule Maiorescu!, iar S. Damian  
elogia Principiul leninist al spiritului de partid, inima-
ciocan a lui Beniuc bătea asurzitor pentru comunismul 
biruitor. Şi cînd dormea se vedea în vis, ciocnind 
paharul (şi strigînd Slavo Stalinu!) cu Secretarul 
Partidului Comunist al... Americii. Clarvăzătorul poet 
al bardei era convins că „lagărul”, „blocul sovietic” va 
cuprinde toată planeta. Doar nicăieri în lumea largă nu 
exista altă cetate mai mîndră decît Moscova: „alta      
n-are nici Kremlin,/ Nici stelele de rubin,/ Nici nu 

şade-n ea Stalin”. Anei Selejan i se pare stimabil că 
Beniuc nu şi-a schimbat poziţia ideologică (de altfel, 
încrederea în doctrină şi-au păstrat-o şi femeile 
devotate cauzei: Lucia Demetrius şi Nina Cassian). 
Mie, consecvenţa toboşarului vremurilor noi nu mi se 
pare deloc stimabilă, ci jalnică. Faptul că nu s-a lămurit 
pînă-n moarte  ce-i cu oroarea stalinismului, nu-l face 
demn de respect, dimpotrivă. Comunismul nu e o idee  
nobilă, aplicată greşit; pentru că l-am trăit, ştiu ce-i 
poate pielea. Ce-i drept, „a înţelege şi a explica trecutul 
nu mai este un lucru atît de simplu”. Ne-a spus-o, în 
1995 François Furet în Le passé d' une illusion. Essai 
sur l' idée communiste  au XX –éme siècle.
 În timpurile noastre tranzitive, memoriile şi 
jurnalele rămîn oportune, cu condiţia să nu fie 
prelucrate, strunjite, polizate. Iată de ce a corecta prin 
document (auto)ficţia din ele, întru lămurirea istoriei 
(literare), e mai mult decît necesară.    

Oana HRIŞCĂ - Vatra

Dumitru GĂLEȘANU, Pe corzile 
luminii, Edit. Tracus Arte, București, 
2011

biblioteca Bucovina literarăbiblioteca Bucovina literară

Dumitru GĂLEȘANU, Emoții 
în multivers, Edit. Tracus Arte, 
București, 2010

Marcel Mureșeanu, Monede și 
Monade, vol. IV, Edit. Casa 
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 
2012

Dan BISTRICEAN, 
kerkoporta, Edit. QIM, Iași, 
2012

Petru URSACHE, Omul din 
Calidor, Edit. EIKON, Cluj-
Napoca, 2012

Constantin HREHOR, 
Letopisețul de mătase - 
Episcopul Gherasim Putneanul 
și Bucovina, Edit. Septentrion, 
Rădăuți, 2012

Petru DRIȘCU, Portretul, 
Suceava, 2011
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 Intertext iluminator: Stendhal: Souvenirs 
d'égotisme; Maurice Barrès: Le culte du moi; San-
Antonio: Mon culte sur la commode; Lucian Blaga: 
Pietre pentru templul meu; Luke O'Pitsoo: Mon culte 
du moi sur la commode. 
 Inţelesul cuvântului-valiză san-antonionesc 
(mon cul + mon culte sur la commode): a sta cu 
fundamentul pe comodă; a fi în poziţie avantajoasă, 
dominatoare; a freca menta sau, poate, a aduna 
materiale de construcţie în vederea erecţiunii unui 
monument personal, nu ştim cît de autoficţional, dar îl 
presupunem foarte autoironicos.
 Ce luăm la legendat mai la vale? Iaca, 
niscaiva poze din fototeca personală, unele - primele - 
din arhiva Cenesasicilor extrase, celelalte nu. 

���
Legenda I. Obiectivul «Popa» şi lectorul hexagonal 
Lionel Lebel  meditînd hivernal, în Parcul Copoului, 
asupra impermanenţei fenomenale, total neatenţi însă 
- et  pour cause! -  la freamătul oxiuric al 
teleobiectivului securian din spatele  tufişului  
neprietenos:

Legenda II. Ce decelăm, dacă ne binoclăm cum se 
cuvine, la pozele, două, de mai jos (fotocopii, dînsele, 
ale originalelor aflate în custodia Cenesasicilor?) Păi, 
ce altceva decît una din intrările Universităţii Cuzane 
din Iaşii ceauşinelor  filaturi  multilaterale, prin care 
se scurg  molcom tot soiul de elemente juvenil-
studentine, flancate, absolut întîmplător, de 
ipochimenii Michel Rouan + Lionel Lebel, lectori 

franţuji de felul lor, şi obiectivul «Popa», colegul sau, 
dacă doriţi,  prilejualul interlocutor al acestora, 
regăsibili, tustrei - în  fotografia  a doua -,  la o tacla 
stradală oarecare:

Legenda III. Aceiaşi de mai înainte, luminaţi însă de 
inteligenţa bricolatoare a imagologului Demetrios 
din Gaesteion:

Legenda IV. Tustreii antepomeniţi, surprinşi de 
teleobiectivul filatorilor Organului Subventros al 
Partidului Hunic în plină controversă colegiamicală 
asupra rolului săniuţei din buclucaşa fotografie, 
mulsă de sensuri şi în filmul Lilianei Cavani (Beyond 
Good and Evil) , aia unde o vedem pe Lou Salomé 
biciuind bidiviii Paul Rée şi Friedrich Nietzsche, 
înhămaţi, aceştia, la  capriciile unei vergure cu gusturi 
trioliste:
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Lebel, soţul acesteia, coborînd treptele, niţeluş 
poleioase, ale intrării de gală a Universităţii Cuzane 
de pe Copou, foarte grijulii, mai ales unii,  să nu 
cumva  cază cu fundamentul de cimentul rece ca 
Siberia al trotuarului aferent Căii 23 August,  fostă 
Carol I, din proximitate:

Legenda VI. Obiectivul «Popa», la pardesiu pe trei 
seferturi + pantalon evazat după moda vremii, 
scutează, dimpreună cu  Nacera Lebel (algeriancă din 
Kabylia la origine), ce? Viitorul căcăcios al omenirii 
încă sovietizate ale cărui salve inaudibile par să le fi 
stîrnit momentanul interes mai abitir decît invizibilul 
teleobiectiv al pretorianului  filator:

Legenda VII. Obiectivul «Popa» şi studentul Viorel 
Murariu, anglist năbădăios,  lucrat, mai tîrziu, la 
problemă, ca şi Dan Alexe, de inenarabilul maior 
Bostan, anglofonful nulei mele, ce-l mustra dur 
pentru că-şi dusese elevii la Reading Room şi, apoi, îl 
expedia de la sediul Sexcurităţii cu, în accent 
iliescian,  inubliabilul: Auă discaşn iz  termineitid!

Legenda VIII. Obiectivul «Popa»,  Nacera + Lionel 
Lebel şi, între ei, audient interesat + încravatat, 
îndeplinindu-şi conştiincios obligaţiile de serviciu, 
sursoiul «C. Cristescu», viitor decăcan popescian al 
Facultăţii Cuzane de Litere Postloviluţionare:

Legenda IX. Regrupate-s, acum, toate instantaneele 
comentate mai la deal, excepţie făcînd penultimul, 
u n d e - i  z ă r i m ,  d e  a c e a s t ă  d a t ă  c o b o r î n d 
universecuritarele trepte (şi poate peripatetizînd în 
dorul lelii), pe «Popa», didactul aflat sub filatură 
securee,  şi pe regretatul Viorel Murariu, traducător 
din Byron + fost rival facultatesc al lui Silviu Hoişie 
(= văr bun - dar repliat peste ocean - al  Divinului 
Andrei Corbea: ambasador, acesta din urmă, o vreme 
şi plenipotenţiar la Viena, şef pe viaţă al Catedrei de 
Germanistică, dereftor al Editurii Universitare 
Cuzane, potlogar al doctoratelor cumetriale + 
premiant herderesc, also known as «Horia»):
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„Săgetătorul“.
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Elevă în clasa a X-a a Colegiului Naţional „Petru Rareş” 
d in  Suceava .  Membră  a  Cenac lu lu i  l i t e ra r 
„Săgetătorul”. Laureată la importante concursuri 
literare („Tinere Condeie”, „Eusebiu Camilar-Magda 
Isanos”, „Nichita în luna lui Marte” etc.). Creaţia sa a 
apărut în antologii şi în revista de atitudine culturală 
ALECART. Scrie o poezie vitalistă, cu accente 
dramatice. Textele „contorsionează” sentimente, 
precum fibra trupului un gimnast. Din aceste răsuciri 
lirice, ies imagini inspirate de vise, de trăiri intense. 
Temele mari sunt creaţia, iubirea şi moartea. Universul 
întreg e dominat însă de creaţie, terestră sau cerească. 
Poetă de forţă, care (cum se spune) vine tare din urmă. 
(Gheorghe Cîrstian)

contorsionarea unui sentiment

starea I
trenul se opreşte în mijlocul iernii. e frigul obsesiv care
încordează în mine spaime şi dureri 
pe care le voiam înţepenite acolo
în adâncuri şi nu
mişunând lugubru ca nişte păduchi
trupul nu se cere mângâiat nici măcar
nu mă lipesc de umbra mea //când sunt întoarsă cu 
spatele
ea împrumută gesturi de femeie timidă pe care uită 
să le dea înapoi//

iarna asta are mişcări greoaie şi obosite
ca de gravidă. eu mă ghemuiesc
între două morminte iar tu prefă-te că nu mă vezi că nu 
mă mai recunoşti 
ca şi cum am fi ajuns împreună aici 
spune mai departe cum veneau nemţii 
şi trebuia să te ascunzi în beci unde bubuiturile făceau
să-ţi plesnească închişi ochii în orbite. 
şi în mine se dă un război în care nu ştiu să mă apăr
sunt cu toate mădularele slabe şi 
prin răni poţi să-mi simţi convulsiile
sufleteşti şi urmele unor lovituri
repetate

mă gândesc foarte serios că
prin zidul acesta numai unii ies cu ţeasta înainte
şi fără să tremure. cum nu ve mai fi acolo
nimic nu mă va proteja când se vor întinde
mâini cu tentacule
mâini tatuate cu fum si cu obscenităţile care
împânzesc oraşul
ca un cancer

acum
până nu se răceşte golul din mine
îmbrăţişează-mă strâns cu toate oasele tale 
când trenul se
izbeşte mereu de morminte
şi trece prin ele cu lumină
cu noi
cu tot

starea a II-a 
aceste poveri sunt poate frumoase mâini 
ale întunericului ce modelează fiinţa mea din
noroiul îndârjit şi greu. aşa 
haosul materiei îmi aleargă prin trupul fragil sunt 
singură
o năsălie pe care pleacă dureri cumplite 
în lumea cealaltă. 
o cât mi-aş dori să
văd schelete îmbrăţişându-se
muşcând din acest pământ ce îşi întinde
oasele adânci între noi. suntem închişi

într-un gând mai pătrat şi mai negru cu toţii ştim
aşa ca voi spune dragii mei
să nu vă întoarceţi pleoapele pe dos când inefabil
vom încăpea în netimp
ca într-o formă geometrică perfectă
vă promit că ne vom revedea goi şi transparenţi
ca nişte prunci
la acest rendez-vous stabilit din întunericul 
nefiinţei

gura zilei de mâine se cască neagră uriaşă
tremur şi în pături groase te cară pe tine cu tot cu chipul 
tău 
liniştit şi rece cu degetele tale de iarbă galbene 
încleştate în umărul meu şi acum
când am crescut

cobor în mine ca într-un lagăr
şi aceste poveri nasc alte răni pe care
tu oricum nu le simţi decât atunci
când mă cuprinzi în somn cu degetele tale reci de tăcere
de vis în care mă zvârcolesc
şi caut nodurile
din mine
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Andreea
GOREAC

Elevă în clasa a XII-a a Colegiului Naţional „Petru 
Rareş” din Suceava. Membră a Cenaclului literar 
„Săgetătorul”. Laureată la importante concursuri 
literare („Tinere Condeie”, „Nicolae Labiş”, „Magda 
Isanos-Eusebiu Camilar”, „Iulia Haşdeu” etc.). 
Creaţia sa a apărut în revista de atitudine culturală 
ALECART. Scrie o poezie atentă la detalii. Tonuri 
familiare şi  jocuri de scenă, în maniera lui Jacques 
Prévert. Camera, strada, un remember elen. Iubirea e 
caleidoscopică, muzele merg „la şedinţe spa”. Un vag 
aer de tristeţe, anulat de un vin bun, de un obiect 
primit cadou. Finaluri ce se reţin. (Gheorghe Cîrstian)

zile cu domnișoara a.g.

o zi oarecare înveți o nouă coregrafie clipești 
din gene date cu rimel de supermarket 
iar rujul zâmbeşte se opreşte clipa devine serioasă 
urmează 
degetele / ridici degete 
subţiri ridici volane albe fusta primită cadou ai fost 
cuminte 

te învârți uşor-uşor 
repede-repede părul şaten 
ți-ajunge la marginea unei uși ameţești odată cu 
aerul 
te joci te joci te joci termini 
joaca/ privești viaţa o expoziţie 
prea prost plătită horoscopul știe azi 
zâmbești azi ţi-e bine azi 
ai căutare 

horoscopul nu știe zâmbetul 
tău e rar ascunde sub 
piele ace de sticlă/ te înfăşori în amintiri dureroase 
pielea ta e deschisă fire de apă 
rece lovesc acoperişul de tablă 

ai mâini care tremură gestul de bun-venit 
adio adio la plecare 
nu spui adio/ astăzi vei fi fericită astăzi 

vei zâmbi ce fraier ajunge acest 
horoscop 

te furişezi așezi omul care scrie 
în sertarul noptierei lângă bricheta cu dragoni 
primită 
de crăciun creioane mici te desenează 
în acuarelă/ amesteci starea cu whisky 
pe fundul paharului acești vapori de aer momentul 
are gust 

îl consumi pe tot 
până devii diabetică 

greece

cafeaua o bem pe fugă privirile dezgolesc vorbe și
trupuri cămaşa ta zace mulţumită pe podea
hainele se omogenizează/ mă pierd în amoruri 
tipul nou de fumat mă ucide e simplu un 
automatism tu
mă iubeşti eu răspund cum răspunde cerșetorul 
la colţul străzii râde zgomotos și ha și ha 

eșarfa e ruptă maraton pe străzi tipa din spania 
zbiară la
zidurile care trec prin faţă trec
ziduri sinucigașe/ cutia cu ace e jucăria ta preferată 
damele bine
poartă pantofi din piele colorată culorile 
vin și pleacă geamul e albastru soarele e
verde fluturii mor pe clădiri vechi de când lumea

dorinţa ta e un gândac 
strivit la micul dejun dorința e muşcată de dinţi mici 
te zbaţi în loc
acest șarpe e o limbă
împletită venin după venin/ cutia ta de chibrituri 
aprinde
focul aşchii ca un un cub care vibrează
treci prin ramuri şi
prinzi frunze din mâini cresc niște 
ape niște valuri se sparg de trup între timp 
pescăruşul 
uită să zboare

vântul ia ziua pe sus tu
visezi prostește la un leagăn

la atena e zi tot acolo e noapte
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Lavinia
IENCEANU

Absolventă a Colegiului Naţional „Petru Rareş” din 
Suceava. În prezent, studentă la Facultatea de Litere, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Olimpică naţională 
la limba spaniolă. Membră a Cenaclului literar 
„Săgetătorul”. Laureată la importante concursuri 
literare („Tinere Condeie”, „Eusebiu Camilar-Magda 
Isanos”, „Nicolae Labiş”, „Calistrat Hogaş” etc.). 
Creaţia sa a apărut în antologii şi în revista de 
atitudine culturală ALECART. Scrie o poezie rece, 
parnasiană.  Cul t ivă  descr ipţ ia  în  imagini 
impersonale. Accent pus pe formă, pe ornamentaţie. 
Total este cizelat în „aşternuturile memoriei”. 
Obiecte de artă, minerale, zone statice. Un lirism al 
sculpturii, dincolo  de care e multă vulnerabilitate. 
Idee şi sinceritate, ecce homo.  (Gheorghe Cîrstian) 

între așternuturile memoriei

stinge bezna îți spun
și nu-ți mai târî privirea mioapă 
prin carnea speranțelor mele știu prea bine 
că te dor penele lăsate între Symplegade însă degeaba 
aștepți să-ți crească din nou
                                            /pielea pe gheare/ 
reprimându-ți
impulsul de a-ți înfige fie și una 
dintre ele în hoitul vreunei șoapte de-ale mele 
care ți-a ieșit pe cealaltă ureche și-a fost lăsată să 
putrezească
                                             /într-o baltă de cuvinte/
mă mir că încerci acum 
să-ți zdrobești ciocul în formă de buze
                                              și să-ți smulgi penele
acum când niciuna nu ți-a mai rămas 
                                              din porumbelul silit să 
înghită
                                                          /un vulture/
dar stinge bezna aia când îți spun și
                                                         /culcă-te/
până se face digestia

pe sub buze

când 
        vara înfrigurată-ți va fi supt 
                                                    tot caimacul
și din coapsa mușcată a fricii va picura l
                                                             i
                                                             c
                                                             h
                                                             i
                                                             o
                                                             r
                                                                când
vei fi confirmat cât de bine sună arcușul prafului
pe regret sub așternut picior peste p  rimel peste r
                                                     i                     i
                                                     c                    m
                                                     i                     e
                                                     o                    l
                                                     r
fără
un strat de glazewear buzelor 
                                               satinate ale morții
li se va fi dus tot f
                          a
                          r
                          m
                          e
                          c
                          u
                           l

s-a topit primul...

s-a topit și ultimul pișcot de ranchiună 
                 în cafea
                    deja
începuse minciuna să scuipe piper scămoșat
                            de atâta invocare păcatul originar 
                             și-a făcut programare la modistă
pe cruzimea feliată a dimineții
                                    se unge
                                      mila
precum o artistă cu indispensabilele sale
creme antirid
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Ana Maria
LUPAŞCU

Elevă în clasa a XII-a a Colegiului Naţional „Petru 
Rareş” din Suceava. Membră a Cenaclului literar 
„Săgetătorul”. Laureată la multe concursuri literare de 
prestigiu („Tinere Condeie”, „Nicolae Labiş”, „Magda 
Isanos-Eusebiu Camilar”, „Iulia Haşdeu”, „George 
Ţărnea”, „Costache Conachi”, „Iulia Haşdeu”, „Traian 
Demetrescu” etc.). Creaţia sa a apărut în revista 
„Ramuri”, precum şi în revista de atitudine culturală 
ALECART. Se poate vorbi de un lirism de substanţă, 
netrecător. Cuvintele umplu spaţiile cu emoţie tare. O 
atmosferă de familie, peste care nu se lasă niciodată 
singurătăţi apăsătoare. Fatalmente, cred într-un viitor 
asumat ca poetă. (Gheorghe Cîrstian)

amintiri din ceremonia focului
ți-au dus trupul ciolănos învelit în câteva pături. încă 
de atunci 
caut în somnul tuturor brațele grele care te-au făcut. 
nu e potrivit să încep de aici cuvintele mari 
pentru frică. știu un oraș în care ne întoarcem 
împreună. 
există locuri pe care nu le pot cuprinde 
numai eu și luna. 
prin ziduri lebede gigantice urcă în blocuri. mă vor 
găsi. 
și mie îmi vor scoate inima și glasul când seara se 
îngrămădește în noapte. 
mă așez încet în trupul lor ca într-o locuință cu var 
proaspăt, 
fără zbatere, fără încetare 
departe. 
sunt dansatorul de sârmă spălat cu lumină, sunt eu 
coborât din lună 
caut un cuib în casele voastre. 
când țeasta lovește pernele 
în cele mai groaznice ierni, sub haine, doar oasele și 
sufletul 
se îmbrățișează învelite în pături. 
și toate acestea precedă o dimineață permanentă 
ridicată în cercul 
de scrum. cu umerii strânși între bluze de doliu ai 
putea să te prăbușești 
cineștieunde și să rămâi.

le voyage noir
să scriu la repezeală pe spatele unei ilustrate, să 
mâzgâlesc cuvinte 
pentru mama roma care îmi ține părinții în brațe. 
le dă pâine, portocale și bani 
îi strânge la piept 
tot 
mai 
departe de mine. 
mi-am încordat degetele, 
dar drumul începuse deja să mă zguduie. tramvaiul 
mă târa pe străduțele de piatră. acum 
viața lui în linii involuntare, pe carton, în conturul 
umerilor grei de unde am văzut cerul și, 
lovindu-i strigam de fericire: 
tată, cerul e la fel de înalt 
ca tine. dar să nu-l privești, te rog. asta nu-i voie. 
cineva mi-a spus că stolurile îți pot fura părinții 
înainte 
de nașterea puilor. 
i-am acoperit ochii așa cum îi acoperă ea ochii acum 
și îl ține în brațe, îi dă pâine și îl leagănă 
în iluzii. 
e limpede că cineva ne-a pândit dinăutru pe fiecare 
ani și ani, mereu 
în altă parte.

împotriva simțurilor
stă carnea amestecată cu ploaia. un balet 
robotic dă senzația că altă gură 
aruncă aer în plămânii mei și mă voi ridica brusc. 

dragostea mea îngropată în cer nu e doar cer 
din când în când 
mii de umbre cu mii de culori zboară 
în refugiu. permanent 

e furtună. din această cabină suspendată 
pot vedea umbrelele sub care 
tremură oameni mărunți și plini de griji, 
viitorul cu 
întinderi pustii peste care mișună vacile-domnului. 

îmi pare că aud bubuituri de bocanci în ușă. 
cineva vrea să mă trezească, 
cineva din altă emisferă mă caută, 
cineva își face griji pentru mine. 

în pata oarbă, 
prietenul meu imaginar stă la aceeași masă cu 
prietenul lui 
imaginar. 
beau 
o cană de ceai în perfecta mea singurătate.

sagittarius



50

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
ER

A
R
Ă

Clara
CĂŞUNEANU

Elevă în clasa a XII-a a Colegiului Naţional „Petru 
Rareş” din Suceava. Membră a Cenaclului literar 
„Săgetătorul”. Laureată la prestigioase concursuri 
literare („Tinere Condeie”, „Eusebiu Camilar-Magda 
Isanos”, „Nora Iuga”, „Gib Mihăescu”, „Mihail 
Iordache”, „Marin Sorescu” etc.). Premiul I la etapa 
naţională a Olimpiadei de limba şi literatura română 
(2011). Scrie proză scurtă şi reportaj literar. Creaţia sa 
a apărut în antologii şi în revista de atitudine culturală 
ALECART. Proza are antren, umor cald, cu personaje 
când vesele, când melancolice. Reportajul surprinde 
prin tuşe intense. Spaţii comune scot la iveală indivizi 
de excepţie: florărese hazlii, ţărani părăsiţi, orăşeni 
nostalgici. E o lume amestecată, în care fiecare 
râvneşte minunile celuilalt. (Gheorghe Cîrstian)

Lumea e o fetiţă tristă
- proză scurtă -

„Domnişoară, aduceţi-mi, vă rog, un ceai verde”. Așa 
i-am zis chelneriţei de la Old Times, în timp ce le 
aşteptam pe D. şi A. Chelnerița s-a îndepărtat, 
pedalând din șolduri. Acum să scriu pe şerveţele 
versuri, ce şi cum îmi mai venea în cap. Doi tipi lângă 
mine, poeţi bag seamă după atitudinea tipică, de 
boemi, mă privesc pe furiş. Periodic se aşterne 
liniştea, de parcă de sub mustăţile lor s-ar însăila fir cu 
fir momente de pauză. De gândire ori de vorbire. 
“Moartea e o chestiune aşa tâmpită”… şi  m-am oprit 
din ascultatul celor doi. Mi-am zis, hai să mă ascult, 
să-mi ascult eu gândurile. Şi ca să sune fain, încep cu 
fraza asta a lor: „Moartea e o chestie aşa tâmpită…” 
Încă mă mir cum de n-am murit. Sfârşitul lumii cam 
trecuse de ceva timp. Îmi vine să şi râd. Mă gândesc 
cum avea să nu mai prindă C. monumentala vârstă de 
18 ani. Era vorba că vine sfârşitul lumii chiar de ziua 
ei. Cum subiectul ăsta n-are cum să mă antreneze în 
nimic special, revin la ale mele. Viaţa mea se 
iluminează, sub ochiul tău verde la amiază. Oare ce 
mai fac fetele astea, cum o mai duc? Acum              
mi-amintesc banchetul de sfârşit, când totul era bătut 
în cuie. D. îmi zicea: „Vii înapoi nu, vii?” Eu ziceam 

că la naiba, m-am săturat de ţara asta ARO, cu 
cerşetori la tot pasul, cu şomeri cocoşându-se pe 
cocoașa mea. „Nu e de mine aici. Eu chiar vreau mai 
mult şi pot mai mult, eu vreau țara unui rege, ce nu 
înţelegi?” Şi D. afişa eterna figură zâmbitoare. Un 
zâmbet amar, pe care îl avea doar în anumite 
momente. Ne dădeam amândouă seama cât de stupide 
eram. Ce geniale eram. D. Se resemnase. De 
momentul acela leg imaginea cerşetoarei cu batic 
colorat, n-are 10 ani, care mă agaţă pe stradă mereu. 
Cu o cutie a milei ciuruită de timp. Nu de 10 ani, de 
100. „Să-ţi dea Dumnezeu noroc, donʼșoară, dă-mi şi 
mie un ban, că tare mai eşti frumoasă!” Eram 
frumoasă ca să-i dau... Îi ziceam lui D. „Uite, de-aia 
nu pot sta. O să mă întorc în vizite, don't worry.” Mă 
întâmpina zâmbetul ei. Cald și amar. Și-mi venea să-i 
zic: „Tu nu vezi că şi din buruienile de peste drum 
răsar pe străzi copii orfani, copii sărmani şi celelalte? 
Nu e aici pentru mine, nu-i și nu-i!” „Cum e când vii 
din țara unui rege, mademoiselle?” Cunosc vocea 
asta. E a lui A., normal. De ce naiba mă sună, când 
tocmai trebuie să ne vedem? E clar că s-a întâmplat 
ceva. O cunosc după voce. Urma. „Vrem să-ţi zicem 
ceva, dar te superi, nu te superi, promise?” Făcea asta 
când îi dădeam caietele la română. „Doamne, măi, iar 
începem!” Şi am râs. Hai, zi! “ Păi… nu prea putem să 
ajungem. D. N-a prins trenul ala din Bucureşti azi 
noapte. Eu tocmai am plecat până-n Belgia.” 
Răsturnare de situaţie. Scuze, scuze, scuze. Discursul 
ei cu regretele eterne. „E doar… Belgia, nu?” Aşa face 
A. întotdeauna. Ar putea pleca la capătul lumii şi tot 
pe un ton sec ar spune-o). „Nu-i nimic. Oricum mai 
stau o săptămână pe-aici. Ne vedem mâine, 
poimâine” Îi zic astea sub privirea atentă a unui 
individ. Byye! Nu ştiam dacă să-mi pară rău sau nu. 
Chelnerița cu pedalatul. I-am cerut nota de plată. 
Şerveţelul meu cu versuri era pe masă. „Scuzele mele, 
lady, îmi poţi lăsa un număr de contact? Pari a avea 
tangenţe cu lumea asta a poeziei!” O voce de alături. 
Era mic și mustăcios. Mă privea insistent. Un zâmbet 
de zi de post. Încercat privirea lui D. în asemenea 
faze. Tăioasă, cu zâmbet de zile mari. „Faină tipa”. 
Zice vecinul lui, slab, cu barbă. “ Uite, mă. Seamănă 
cu una. Aia care joacă cică într-un serial. Mi-a arătat 
cineva un afiş cu ea. Taaare drăguţă şi seamănă, e 
ceva!” Râd amândoi. „Du-te de aici, domnule. Halal 
poeţi!” Las banii pe masă şi plec. Pedalez până la ușă 
sub privire lor. Pofta-n cui! Aș vrea să semăn cu Blake 
Lively. Sigur ea e, despre ea vorbeau cei doi. Ce spirit 
de observaţie! Râd de una singură. Nu înţeleg de ce-şi 
permit unii atât. Cobor scările. Cineva din spate îmi 
prinde braţul. „Domnişoară, îmi pare rău dacă v-am 
deranjat! A fost doar un compliment!” Mic și 
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Ă mustăcios. Mai vrea să şi braveze. Chiar nu e mitocan. 

Mă mir. O fi vreun tertip să se dea mari şi tari, că văd 
cât de băgaţi în seamă sunt. Mă opresc. Mă uit spre 
ieşire. La două mese, un cuplu şi un grup de 
adolescenţi. Cărţile de joc şi țigările. Imagini derulate 
cu încetinitorul. Ritm de melc turbat. Fumul de ţigară 
plutește spre tavanul înalt. Cei doi… El pare normal. 
Are și cravată. E bărbierit, e chiar bine. Ea, nu. Patru 
inele pe degetele de la mâna stângă şi niște brăţări 
greoaie. O simt vicioasă ca toți puştii ăia. Un acces de 
furie. Nu vii în Old Times să fumezi şi să joci cărţi! E 
stupid de-a dreptul. Uite ţară, uite educaţie! Nimic nu 
mai ştiu să facă puștii ăștia! Nimic nu se leagă de ei, 
doar cărţile! Şi alea 
de joc! Pentru ce 
naiba mai există şi 
Music Pub-ul de 
lângă? I-am zis: 
„Las-o baltă!” Ies 
r a p i d  p e  u ş a 
maronie. Un soare 
dogoritor se lipea de 
asfaltul despicat în 
f â ş i i  m a r i , 
întunecate. Pornesc 
s p r e  “ P e t r u ” . 
Hmmm, tot nu e 
cine ştie ce, la fel ca 
în  an i i  t inere ţ i i 
mele. Cât mai uram 
ş c o a l a  a s t a .  P e 
profesori, pe toți !Pe 
unii nu i-am uitat, n-aveam cum. Un sentiment 
straniu. Liceul e un cazan ce fierbe. Amintiri, nebunii. 
Mai are puţin şi se varsă lava roşie şi fierbinte. Aş 
scoate cu o mână invizibilă nişte iepuraşi din cazan, să 
ţopăie împrejurul şcolii. Să vină copiii în fiecare 
dimineaţă. Țânci de-a cincea. Poveștile lor. Băieței și 
fetițe. Cum le-a cumpărat mama lor nu ştiu ce roboţel, 
nu ştiu ce jeansi, nu știu ce ruj. Liceeni orgolioşi. 
Ăștia fumează dis-de-dimineaţă la colţul şcolii. Ce 
vremuri! Nu mai ştiam care-s profesori şi care nu-s, la 
câte gafe legate de subiect am făcut. La un moment 
dat erau toţi doar o gaşcă de ameţiţi. Nu, nu! Se vede 
treaba că n-am ce căuta pe aici. Mă năpădesc 
amintirile şi mă ajunge din urmă hoţomanul ăla de 
Holden. Alergând prin lanul de secară. Mai bine mă 
duc până la buni. I-am promis că merg la sfârşitul 
săptămânii, de ce nu i-aş face o surpriză? Trenul e la 
două jumate. Am timp să-l prind. Iau un taxi şi e 
perfect, mi-am planificat totul. O iau în jos spre 
„Bucovina”. Magazinul e colorat, ca naiba. Vântul nu 
bate tare. O boare călduţă, care-mi mângâie obrajii. 

Ajung rapid acasă. Iau toate cadourile şi spre gară cu 
un taxi. Pe taximetrist îl știu. L-am prins printr-a 11-a. 
O călătorie enervantă de tot. Tot drumul m-a sâcâit cu 
starea deplorabilă în care ne aflăm. Criza economică 
prinsă ca un scai de noi etc., etc. De parcă eu eram 
extraterestră. Adică eu nu ştiam în ce ţară nașpa trăim. 
Cum încercau în fel şi chip unii și alții să desfacă 
scaiul de pe corp prin fel şi fel de mijloace. Unii 
înjurau. Alţii ziceau că “o să fie mai bine”. Criza tot nu 
se ducea. Oamenii păreau din ce în ce mai îndârjiţi. În 
final a trecut. A  fost ca un vărsat de vânt. A lăsat pete. 
Lumea era îngrozită. Ținea de bani ca de propria 
viaţă. Numai bunica îmi dădea mereu bani, că ea 

„avea de unde”. N-am înţeles de 
unde tot avea. Îcercam să 
p ă t r u n d  s u b i e c t u l ,  c â t 
taximetristul se plângea şi tot se 
plângea. A fost oribil! După 
jumate de oră ajungem la gară. 
E r a  s ă  p i e r d  t r e n u l .  C a 
întotdeauna, trenul ăsta e 
aglomerat. Nu ştiu de ce, mereu 
a  f o s t  a ş a .  C a u t  u n 
compartiment gol. Nu găsesc. 
Intru alături de două femei. 
Î n g h e s u i t e  u n a  î n  a l t a . 
Îmbrăcate ca de muncă. Aveau 
rochii și adidași. Probabil o să 
coboare la staţia următoare. Aşa 
a şi fost. Ce fericire pe capul 
meu. Fericire pe naiba. Mă 
enervează ăştia care urcă din 

staţii intermediare. Doi bărbaţi şi o femeie intră în 
compartiment. Femeia e o ţărancă (a se înţelege de la 
ţară). Aranjată, cu unghiile făcute, cu eşarfă 
multicoloră. Are părul roşcat, lung şi des. Și 
strălucitor. Stă retrasă într-un colţ. Mă întreabă unde 
cobor, pe un ton sceptic. I-am spus „unde se opreşte 
trenul”. Nu răspund așa în mod normal. Intuiţia mă 
avertizează să nu spun mai multe. Doi tipi cu priviri 
curioase, la un scaun distanţă de mine. Nu mă mir. 
Unul începe să-i citească celuilalt din poeziile sale. 
Poeziile sale? Azi numai de ăştia am parte. 
Surprinzător, chiar scrie bine! Mai că mă conving cei 
doi. Până la proba contrarie. „Ei, ce credeţi?” Se 
întoarce el mai mult spre mine. Și spre femeia care 
privea pe geam. „Interesant”. Să mă aventurez într-o 
discuţie? Să-l dau gata cu remarcile mele? Nu. E ceva. 
Mă reține ceva. Bărbatul se uită insistent. Când la 
mine, când la femeia cu părul roşcat. „Măi George! 
De ce naiba toate fetele astea care-ţi fură ochii îs 
frumoase pe exterior ca nişte păpuşi, dar nu-s bune la 
nimic, au capul sec. Mă Geoge, chiar ne reducem la 

Camelia RUSU SADOVEI - Păstrătoarea
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Ă frumuseţe fizică şi atât?” Nu-mi vine să cred. Sunt 

siderată. Trăim și-acum într-o lume în care femeile 
sunt judecate după fizic. Un aer de superioritate mă 
alimentează lent. Ratatul ăsta nu ştie nici măcar ce-i 
aia radical, aş putea să jur. „Măi nesimţitule, ai idee 
cât e derivata lui 1?” Cel mai simplu exemplu. 
Singurul care-mi vine în minte de la orele de mate. 
Îngropam atunci îndurerată, cu A. şi cu D., neuroni 
peste neuroni. Ieșea fum în clasă. Iată momentul 
suprem în care pot să dovedesc ce ştiu. Curios, tipul 
păstră și el acelaşi aer superior. Un sunet vag începe să 
se insinueze. Trenul scârţâie. Ajungem în gară.  „Ia de 
aici, poate-ți lipeşte la loc bunul simţ!” Asta fac, îi 
arunc şerveţelul pe care scrisesem versuri în Old 
Times. Aştept pe coridor să cobor. Aud cu întreruperi 
glasul celuilalt „Eşti un prost! Chiar nu ţi-e ruşine? Tu 
eşti singurul cap sec de-aici. Ies în grabă. Iau primul 
taxi. Nu se întâmplase nimic. Mi-e greață. Sunt gata 
să suport un sfert de oră compania unui taximetrist 
vorbăreţ. Nu mai contează. Văd plăcuţa cu „Bine aţi 
venit!” Taximetristul nu vorbește mult. Mă întreabă 
ce fac pe-aici. Unde să mă ducă şi cam atât. Nicio 
văicăreală, nimic. Răsuflu uşurată, în faţa porţii 
bunicilor. Iau pungile cu cadouri. Mă opresc în loc. 
Casa bunicilor e înconjurată de meri, de iarbă. Casa 
de peste drum e schimbată. Are un batic negru agăţat 
deasupra uşii. A murit cineva. „Ai venit pe la bunici, 
fetiţă!” Bunicul e mereu emoţionat, când mergem la 
el. „Şi uite câte cadouri v-am adus”. Râdem 
împreună. Miros de flori. Bunica e voioasă. „Ce faci, 
Clarisu?” Numai bunica îmi spune aşa. Le dau 
cadourile şi întreb. De ce-i năframa aia neagră? „A 
murit bunica lui Daniel! Era bătrână.” Toată lumea 
din sat e. „Cică i s-a oprit inima.” Bunicul face haz de 
necaz. „Oamenii vin, dar mai şi pleacă. Fiecare are 
contractul lui. Numai noi şi cu Roşca am rămas 
veterani de război aici”. Zice totul dintr-o răsuflare. 
Pune atâta veselie, că mă păcălește mereu. „Tu nu la 
asta trebuie să te gândeşti aici. Ia desfă cadourile alea! 
Le-ai cărat de peste mări şi ţări!” Râdem iar ca 
nebunii. Se aude un sunet. E ca o chemare. Pe 
drumuşorul îngust, se profilează silueta unui om. Tare 
mai aleargă. Bunicul lasă fundiţa albastră 
nedesfăcută. Iese afară. Sirena salvării vuiește în 
depărtare. Mi-e frică. Mereu mi-a fost frică. Bunica 
lasă cadoul roşu. Iese şi ea afară. Două femei ţipă în 
gospodăria de peste drum. „Nu se poate. I s-a oprit 
inima și lui. Bunicul lui Daniel”. Asta zice bunicul. 
Are vocea sugrumată. Bunica priveşte confuză. Se 
apropie timidă de bunicul. Se sprijină de poartă. 
Lângă noi se oprește o fetiță tristă.

Dumitriţa Bianca
ROŞIORU

Elevă în clasa a XII-a a Colegiului Naţional „Petru 
Rareş” din Suceava. Secretară a Cenaclului literar 
„Săgetătorul”. Laureată la importante concursuri 
literare („Tinere Condeie”, „Eusebiu Camilar-Magda 
Isanos”, „Nora Iuga”, „Gib Mihăescu”, „Marin Preda”, 
„Virgil Ierunca” etc.). Scrie proză scurtă şi poezie. 
Creaţia sa a apărut în antologii, în revista „Luceafărul de 
dimineaţă”, în revista de atitudine culturală ALECART. 
Preferă proza de tip experiment, cu asocieri 
surprinzătoare: tehnici de cinema, grupaje de tip chat, 
formule fractalice. Ritm bun al discursului narativ. 
Personajele par decupate din jocurile pe calculator: 
lăsate deoparte, pot fi încărcate din nou cu energie. 
(Gheorghe Cîrstian)

Cinema Dreaming
Cadrul 1
Undeva, se vede fereastra unei case. Lângă fereastră, 
dacă priveşti înăuntru, se află un bărbat tânăr care 
doarme. Întins pe pat cu faţa-n sus. E gol, acoperit doar 
cu cearşaful până la mijloc. Îşi ţine o mână sub cap când 
doarme. Faţa lui e senină, o seninătate între seriozitate şi 
zâmbet. Adică linişte. (Adică?). Are părul brun, de 
culoarea blănii unui urs. (Comparaţia e bună-bună, dar 
fără urs.) Trăsăturile feţei lui sunt simetrice, ba chiar 
frumoase, deşi, în cazul lui, frumos s-ar potrivi mai bine 
cu mândru. Sau chipeş. Are o faţă de copil uneori. (Sau: 
Uneori, are o faţă de copil).
Cadrul 2
Lângă el, o femeie tânără. Stă trează şi-l studiază. E şi ea 
goală şi acoperită cu cearşaful (acelaşi), până la mijloc. 
Stă într-o rână şi se uită la el. (Parcă mă repet. Nu-i 
nimic, importantă acum este doar secvenţa.) Ar vrea să-i 
atingă uşor faţa cu buricele degetelor, să urmărească 
trăsăturile acelea armonioase, care o fascinează, pe 
conturul lor. Nu îndrăzneşte să-i tulbure somnul. Dacă-l 
atinge, el se trezeşte şi, cu ochii închişi încă, neobişnuiţi 
cu lumina, îi va căuta mijlocul cu braţele întinse, ca s-o 
tragă spre el. (Cu prezentul merge mai bine: Dacă-l  
atinge etc./ şi celelalte). Tentaţia e mare..., dar nu. O să-l 
lase să mai doarmă puţin. Îi urmăreşte respiraţia, care e 
aproape imperceptibilă. Nu, nu-l va trezi. Se va duce în 
bucătărie. (Nu e musai să plece acum, oricum trebuie să 
plece. Nu, nu trebuie să plece oricum. De aceea...)
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Ă Cadrul 3

Întâi, ia pe ea (Oho, ce aranjament: ia pe ea. Sau: ea pe ia. 
Nu, e absurd.) Reiau. Întâi, ia pe ea o cămăşuţă roz,  
care-i place lui. E singura cămăşuţă de noapte pe care o 
are,  nefiind pasionată de aşa ceva. O primise cadou 
când avea 10 ani. De-abia acum, însă, avea sânii pe 
măsura cămăşuţei. Cămăşuţă roz, ce prostie! (Ce 
prostie, ar gândi ea), dar îi plăcea, şi-i plăcea şi lui.
Cadrul 4
Ajunge în bucătărie. E desculţă şi gresia rece (Nu fac pe 
interesantul, dar gresia nu e şi ea desculţă. De pus: iar) o 
face să se înfioare. Ţopăie în vârful picioarelor până la 
colţul unde îşi zvârlise aseară căţeluşii-papuci (Sau mai 
bine, infinit mai bine: papucii-căţeluşi) de casă. Îi ia în 
picioare şi se simte mult mai bine. Frigiderul: cutiile ei 
cu iaurt cu fructe (Ce de mai cu-cu... Dar aşa: iaurt de 
fructe?) stau aliniate frumos. În cealaltă parte, brânză 
telemea, nişte peşte prăjit rece, salam, cutiile de lapte. 
(Mergea şi nişte caşcaval. Sau nu, nu mergea. Lăsăm 
aşa.)  
Cadrul 5
Ia pâinea din dulap, o taie, face sandwichiuri (???) şi le 
pune în sandwich-maker. Toarnă lapte rece într-o cană. 
Apoi, pune ibricul cu ceai la fiert. Se duce la frigider    
să-şi ia un iaurt. Îl desface şi-l savurează încet, linge 
linguriţa după fiecare înghiţitură. (Cum adică: îl 
savurează? E mai simplu: îl mănâncă/ îl înghite/ poate 
chiar: îl consumă...). Păcat, s-a terminat! Se duce apoi 
într-un colţ al bucătăriei, unde, pe o farfurie ascunsă sub 
un şervet, se află mămăligă rece. Îşi taie o felie şi o 
mănâncă. (Chestia cu mămăliga rece e şi bună, şi rea. 
Mai ales bună. Nu, nu merge împreună cu verbul acela: 
se află. De când se află? Te poţi întreba, nu?). 
Sandwichiurile (???) sunt gata, la fel şi ceaiul. Pune 
sandwichiurile (???) pe o farfurie, cana cu lapte lângă 
ele, bea repede ceaiul, ia farfuria cu sandwichiurile (???) 
şi se duce spre dormitor. (Ai zice: domnule, ce cucoană 
iute, ce iute e cucoana, cam aşa ceva...) 
Cadrul 6
El se trezise între timp şi deschisese televizorul. Acum 
schimba de zor canalele. Se opri dintr-odată. (Nu se 
poate, nu se poate.) Pe ecran scria chiar aşa: Dialog cu 
scriitori. Dedesubt: Nora Iuga. (Ce glumă bună, frate. 
Ca pe nevastă-mea. Hopa, nevastă-mea scriitoare. 
Hopa, hopa.) 
Reporterul: Ce ne veţi citi în final? 
Nora Iuga: Un fragment din jurnalul Fassenstraße 23. O 
vară la Berlin. Reporterul: Vă ascultăm. 
Nora Iuga: 
- Scufiţă Roşie, ai grijă să nu te prindă asfinţitul pe drum.
- Îmi place asfinţitul. El e scufiţa mea cu o sută de 
urechiuşe vesele.
- Şi ce ascultă ele acolo în zmeuriş ?
- Întreabă-le pe ele.
Reporterul: Interesant. Continuaţi!

Nora Iuga (Îşi subţiază ochii.): Ce să continui?! 
Dumneata m-ai ascultat?! Auzi, dumneata m-ai 
ascultat?
Cadrul 7
Văzând-o pe ea cu sandwichiurile (???) şi (cu) laptele, 
bărbatul scoase un „mm...“ (sau: „mmm...“) de 
mulţumire, apoi schimbă iute canalul. Ea luă un şervet 
(sau: prosop) de bucătărie de pe noptieră (Merge mai 
bine fără: de pe noptieră.), i-l puse la gât (Nu e biiineee: 
1. nu e cuţit; 2. nu ea i-l pune, vezi bine, el şi-l pune. Fără 
alte comentarii.) şi îi aşeză farfuria pe piept (Bine-bine, 
dar aşa pur si simplu, ca la morţi?!), după care îşi dădu 
cămăşuţa jos şi se băgă lângă el sub cearşaf,  
acoperindu-se până la bărbie. Se întoarse apoi pe o parte, 
cu spatele la el. Voia să mai doarmă. El o întrebă dacă nu 
mănâncă, ea mormăi somnoroasă că a mâncat. (Se 
termină bine aici? Nu e prea brusc? Nu?).  
Cadrul 8 (Ultimul, dar aş zice: nu cel din urmă. Mda...) 
El se uit la un meci de biliard pe Eurosport. Termină 
sandwichiurile (???), după care duse farfuria la 
bucătărie, se duse (O nebunie: duse, se duse, mâine-
poimâine: seduse, tot aşa...) la baie, se uşură şi se spălă 
pe mâini. (Nu e vorba de igienă aici, ci de acţiunea în 
sine, de dinamism, de dinamism, da...). Veni înapoi în 
pat şi se aşeză lângă ea, tot pe o parte, cu faţa spre spatele 
ei. (Perfect: cu faţa spre spatele ei. Minunat. Mi-nu-nat.) 
Îi puse o mână pe după (Sau pe, sau după. Nu merg 
ambele. Cine zice: în subpat? Toată lumea? Nu cred. Eu 
nu cred.) talie, după care puse capul pe pernă. (Strig: 
cacofonie la bord! Pe-pe... E, mă complic. Las aşa.) Şi el 
voia să mai doarmă. Ea se mişcă puţin, lipindu-şi spatele 
de el. Mâna de pe talie tresări, apoi o trase mai aproape, 
lipind-o cu totul de el. (Aici e foarte clar: o trase pe ea, pe 
tânăra noastră adică...) Mâna începu să mângâie şi porni 
în sus până găsi un sân, cu al cărui sfârc se jucă. Ea 
întinse o mână şi îl mângâie la rândul ei. Îl găsi tare. (Nu. 
Fără alte comentarii. N e nimic ambiguu. Chiar nu e 
nimic.)          
Cadrul 9 (Am scris clar: cadrul 8 e ultimul. Eu nu-s 
mincinos. Nu-s mincinosul-mincinoşilor. Îl accept pe 9 
ca rezervă. Altfel nu... Eu nu-s mincinosul-mincinoşilor. 
E clar?)
 Nu. Ceva nu-i în regulă. Nu mai putea să se 
mişte. Ochii o dureau şi nu mai putea să-i ţină închişi. Îi 
deschise deodată şi se văzu în camera ei, pe pat, lângă 
mama şi fratele ei care dormeau duşi. Rămase aşa, cu 
ochii deschişi, uitându-se spre tavan în întuneric, şi se 
gândi la acelaşi lucru pentru a mia oară. Se ridică din pat, 
verifică ora pe telefonul mobil şi intră cu greu la baie, 
simţindu-se ameţită. Se uită în oglindă, speriindu-se din 
nou de chipul schimonosit. Şi parcă fusese frumoasă, 
odată. Nu contează. Următoarea zi. Va fi frumoasă 
altădată, cu el. Se duse şi închise fereastra.
Happy End. 
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Numai dacă dăm crezare primului volum, apărut 
în 1968, din Bibliografia generală a etnografiei şi 
folclorului românesc (1800-l891) studierea hranei la 
români datează de la începutul celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea, fiindcă în fapt 
preocupările sunt mult mai vechi dacă aducem ca 
argument fie şi numai două lucrări, Învăţăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (secolul al 
XVI-lea) şi 200 de reţete cercate de bucate, prăjituri 
şi alte trebi gospodăreşti (Iaşi, 1841), care au şi 
meritul de a trata chestiunea dincolo de alimentaţia 
ţăranilor. Să revenim însă la ce ne oferă amintita 
bibliografie, care în primul ei volum, la capitolul 
„hrană şi sănătate“, numără doar 20 de poziţii, cele 
mai multe consemnând scurte articole, care tratează 
în exclusivitate hrana ţăranilor, unul dintre acestea, 
apărut în „Drepturilor omului“ (1885, nr. 168) 
adoptând tonul ultimativ: Ţăranii pier! Figurează 
doar două cărţi, prima a lui W.C.W. Blumenbach, în 
limba germană, Nouă descripţie a ţărilor Ungariei, 
Poloniei, Moraviei şi Sileziei, care aparţin 
monarhiei austriace (Viena, 1834), cu o pagină 
despre hrana românilor din Transilvania, şi cea de a 
doua, a lui Ion Ionescu, Agricultura română din 
judeţul Mehedinţi (Bucureşti, 1876), în care capitolul 
despre hrană, port şi interiorul caselor ocupă câteva 
pagini. În cel de al doilea volum al bibliografiei la 
care ne referim, care cuprinde perioada 1892–1904 şi 
a apărut în anul 2002, capitolul „hrană şi sănătate“ 
este ceva mai amplu (80 de poziţii) şi în el se resimte 
o tratare calitativă a chestiunii, venită din partea unor 
specialişti, precum dr. Victor Babeş, dr. I. Felix, dr. 
Gh. Crăiniceanu, care nu se referă doar la ţărani. Doar 
la „bucătăria ţăranilor“, însă cu o foarte bună 
cunoaştere, şi-a restrâns cercetarea învăţătorul şi 
folcloristul Mihai Lupescu, care a început să-şi 
comunice cercetările, începând din anul 1898, în 
Şezătoarea de la Fălticeni, o carte care le-a cuprins 
apărând abia în anul 2000. În cele trei volume ale 
Bibliografiei generale a etnografiei şi folclorului 
românesc, apărute în anii 2004, 2005 şi 2006 şi 
cuprinzând perioada 1956–1995, alcătuitorii lor au 
abandonat cu totul capitolul „hrană şi sănătate“. 
Aceste trei volume se resimt, de altfel, valoric, faţă de 
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Petru Ursache şi
„bucătăria vie“

cele coordonate de Adrian Fochi, adică au părăsit 
preocuparea pentru exhaustivitate. Ceea ce nu 
înseamnă că cele trei volume, tipărite de dr. I. 
Oprişan, la editura sa, sunt lipsite de importanţă, 
dimpotrivă. De fapt, absenţa capitolului amintit din 
bibliografiile privind perioada 1965–1989 este cu 
totul justificată, fiindcă atunci comunismul i-a supus 
pe români la aşa-zisa alimentaţie ştiinţifică, cu un 
termen real înfometare. Au fost anii când se vindeau 
doar tacâmuri de pui (aripi, gheare şi gâturi), adidaşi 
(copite de porc) şi salam cu soia. A circulat, despre 
unele din acestea, un anume folclor, cei doi pui care 
se vindeau odată fiind „fraţii Petreuş“, de la numele a 
doi rapsozi populari din Maramureş.

Habent sua fata libelli! La început a fost volumul 
Fantezii culinare, antologie şi studiu introductiv de 
Petru Ursache (Universitas, Iaşi, 2010, 193 p.), care 
ar fi trebuit să poarte pe copertă numele lui Mihail 
Sadoveanu, însă editorul, de teama moştenitorilor 
rapaci, a eliminat numele scriitorului din a cărui 
operă fuseseră antologate peste o sută de pagini. 
Reevaluând totul, în primul rând studiul introductiv, 
care a crescut de la 54 la 116 pagini, Petru Ursache a 
tipărit cartea Bucătăria vie, File de antropologie 
alimentară (Editura Junimea, Iaşi, 2011, 262 p.). Şi 
pentru ca ghinionul de la prima ediţie să nu fie 
eliminat cu totul, pe coperta exterioară citim cum am 
scris mai sus, iar pe coperta interioară să apară, File 
de antropologia alimentaţiei.

Cartea lui P. Ursache nu se aseamănă cu aceea 
scrisă de M. Kogălniceanu şi C. Negruzzi, cu aceea a 
lui Mihai Lupescu, cu aceea a lui Radu Anton 
Roman. Nu este, de asemenea, o „meditaţie 
psihanalitică“ despre comportamentul alimentar, 
precum este aceea semnată de Mircea Zaciu în 
volumul său, Ca o imensă scenă Transilvania. Ceea 
ce doreşte Ursache se desprinde din cele trei citate 
din pagina liminară a cărţii sale. Primul, din Creanga 
de aur, de J. G. Frazer, este despre credinciosul care 
mâncând şi bând vin „mănâncă adevăratul corp şi bea 
adevăratul sânge al zeului său.“ Cel de al doilea citat 
este din jurnalul lui Mircea Eliade: „A mânca 
semnifică a asimila o parte a Cosmosului, mai exact, 
existenţa mistică a cosmosului. De aici, timp de 
foarte multă vreme – până la Platon şi chiar după el – 
importanţa alimentaţiei pentru dezvoltarea morală şi 
spirituală a omului.“ În fine, cel de al treilea citat este 
din cartea lui Paul Roberts, Sfârşitul hranei. Pericolul 
înfometării în era hipermarketurilor (2009),care 
previne că inovaţiile în domeniul alimentaţiei „se pot 
afla la baza unei epidemii – şi e sigur că efectele vor fi 
devastatoare.“

Carte a unui autor care îi uneşte în personalitatea 
sa pe antropolog, mitologist şi pe istoricul culturii, 
Bucătăria vie impune prin diversitatea unghiurilor 
din care este examinată chestiunea, prin bogăţia 
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hranei făcută de Dumnezeu protopărinţilor, aşezarea 
făpturii în Eden, interdicţia „pomului oprit“, 
cuvântul Mântuitorului, înţelesul hranei în Cartea 
Facerii, tema hranei în rugăciunea Tatăl nostru, în 
Evanghelia lui Matei, apoi tradiţiile mitice despre 
hrană, mărturiile din antichitatea sumeriană, istoria 
hranei ca dar divin, evoluţia hranei de la crud la gătit, 
exemplificată prin Epopeea lui Ghilgameş, 
alimentele şi focul utilizarea focului făcându-se, 
probabil, pentru prima dată, cu 400.000 de ani 
înaintea erei noastre, într-o localitate din apropierea 
Pekinului, gândirea practică despre hrană (din 
legende, colinde, superstiţii, proverbe, zicători) şi 
cea din tezele sfinte (biblice, eclesiastice), magia şi 
obţinerea hranei, hrana şi ordinea mesei, masa ca 
prilej comportamental.

Restrângând această vastă problematică la 
realităţile culinare româneşti, ca un sector al culturii, 
autorul constată sumarul redus al preparatelor, 
folosirea bucatelor în simplitatea lor naturală, 
bogăţiile naturale şi formele de gospodărire făcând 
ca bucătăria „să rămână la câteva preparate de bază, 
nesofisticate“, hrana curentă fiind „controlată, 
ordonată după munci şi zile“. Iată o definiţie 
sintetică a hranei ţăranului român: „Satul şi 
ocupaţiile de bază agricultura şi păstoritul) au impus 
şi caracteristicile alimentaţiei: conţinutul natural, în 
înţelesul aproape primitiv de «crud» (când este 
vorba de fructe şi seminţe) şi de «gătit» (pentru lapte, 
legume, carne); sortimente limitate la produse din 
imediata apropiere, asemenea celor deja citate; 
conservatorism (dar nu primitivism) în procurare 
(numai şi direct din gospodărie proprie) şi în 
preparare (în bucătăria rustică), pentru care erau 
folosite, vase de ceramică arsă în cuptoare locale şi 
alte ustensile, din lemn, simple ori încrustate 
artistic.“

Partea a doua a cărţii vine cu o ilustrare artistică 
a problemei alimentaţie, în opera lui Mihail 
Sadoveanu (Povestiri, Crâşma lui Moş Precu, 
Bordeenii, Strada Lăpuşneanu, Ţara de dincolo de 
negură, Hanu Ancuţei, Zodia Cancerului, Baltagul, 
Măria Sa Puiul pădurii, Creanga de aur, Nopţile de 
Sânziene, Fraţii Jderi, Divanul persian, Ostrovul 
lupilor, Anii de ucenicie, Nada Florilor şi din 
scrierile altor câţiva scriitori: Ion Budai-Deleanu, 
Tudor Arghezi, Ion Pillat, Ion Minulescu, Al. O. 
Teodoreanu, Vasile Militaru, Ştefan Baciu, Ion 
Zubaşcu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei 
Ciurunga, Lucian Blaga, Ion Barbu, V. Voiculescu, 
Daniel Turcea, Nicolae Dabija, Adrian a lui 
Gheorghe, Paul Aretzu.

Din microantologia din opera lui Sadoveanu ne 
oprim la două exemple de un farmec aparte. Primul, 

din Fraţii Jderi, surprinde reacţiile pe care le are 
propunerea jupânesei Anca de a le oferi oaspeţilor săi 
cafea: „Am poruncit să se fiarbă la cuhnie băutura 
aceea turcească ce se cheamă cafea şi pe care au 
adus-o de la Cafa negustori armeni soţului meu. 
Cuscra mea Ilisafta zice că nici nu vrea să vadă, da' 
cum s-o guste. Dumneaei zice că asta ar fi numai o 
lincureală străină şi nouă nu ne face trebuinţă. Cum 
au trăit părinţii noştri fără cafea, aşa om trăi şi noi. 
Zic eu: s-o vadă mai întâi şi mai întâi; nu-i decât nişte 
grăunţe pe care le prăjeşti şi le macini. Nu vrea să 
vadă. Dar măcar să guste! Nu vrea nici să guste. 
Drept să vă spun, dacă n-am fi cuscre şi dacă n-am 
trăi ca surorile, m-ar supăra. Sunt aşa uneori 
moldovenii noştri nătângi: că li-i greaţă de strai şi de 
alte neamuri, de mâncare străină, de băutură străină; 
dar alte lifte vin la noi şi nu se mai satură.“

În celălalt exemplu, decupat din Hanul Ancuţei, 
jupânul Damian, călător la Lipsca, dus de treburile 
sale negustoreşti, povesteşte ce se mânca şi se bea în 
celebrul oraş german, iar moş Leonte, ca şi căpitanul 
Isac, se crucesc de cele ce aud:

„Mare iarmaroc, cât lumea asta, şi comedii şi 
muzici, şi nemţăria pământului bând bere. Cine n-a 
gustat, oameni buni, asemenea băutură, să nu fie cu 
părere de rău. Căci e un fel de leşie amară.

– Aşa? se veseli comisul. Şi ei nu ştiu ce-i vinul?
– Or fi ştiind; dar eu ca la noi n-am văzut şi i-am 

dus dorul.
– Aşa? Şi de mâncat ce-ai mâncat? Eu socot, 

cinstite jupâne Damian, că te-ai ferit şi de mâţă, şi de 
broască, şi de guzgan.

Ciobanul stupé într-o parte şi se şterse la gură cu 
amândouă mânicile tohoarcei.

– Nu m-am ferit aşa de tare, vorbi negustorul, 
căci n-am prea văzut aceste dihănii. Dar cartofe, 
sodom, – şi carne fiartă de porc ori de vacă...

– Carne fiartă? se miră căpitanul Isac.
– Da, carne fiartă. Şi bere de aceea de care vă 

spun.
– Vra să zică, urmă mazilul, pui în ţâglă n-ai 

văzut?
– Nu prea.
– Nici miel fript tâlhăreşte şi tăvălit în mujdei?
– Asta nu.
– Nici sarmale?
– Nici sarmale, nici borş, nici crap la proţap.
– Doamne fereşte şi apără! Se cruci moş Leonte.
– Apoi atunci, urmă căpitanul Isac, dacă nu au 

toate acestea, nici nu-mi pasă! Să rămâie cu trenul lor 
şi noi cu Ţara Moldovei.“

Bucătăria vie. File de antropologie alimentară 
este una din cele mai importante lucrări ale lui Petru 
Ursache, în care expresivitatea scriiturii se asociază 
cu erudiţia.
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 Cazul Heine este „descifrat” de A.C. Cuza prin 
reminiscenţele moştenite de scriitor din iudaism, care 
este o religie pragmatică, raţionalistă. Prin contrast, 
Kant, declarat de istoricii culturii ca „iluminist”, spune 
Cuza, este, în realitate, un romantic. Heinrich Heine 
(1797 - 1856) a făcut, neîndoielnic, eforturi de a se 
adapta la mentalitatea romantică a culturii germane şi 
europene a timpului. El este, în primul rând, un produs 
al culturii europene. Capodopere precum Cartea 
cântecelor, Reisebilder, Lorelei sunt printre cele mai 
f rumoase din  l i tera tura  germană.  Şi  to tuş i 
sentimentalismul lui Heine nu atinge profunzimile şi 
gravitatea celui romantic nici chiar în spaţiul 
melancoliei şi al ironiei romantice. Eminescu simţise 
aceasta şi a numit sentimentalismul lui Heine prin 
verbul a heiniza, el delimitându-se, ironic şi autoironic, 
de asemenea duioşie „romantică” (v. Cugetările 
sărmanului Dionis, cu acel binecunoscut heinizând 
duios la lună). Kant şi Heine sunt cazuri echivoce prin 
raportare la raţionalism şi romantism.
 Ethosul raţionalist al lui Heine începe chiar cu 
falsificarea datei de naştere, cu scopul precis de a 
eschiva serviciului militar în timpul invaziei prusace. În 
realitate, s-a născut pe 13 decembrie 1799, nu în 1797. A 
mărturisit-o el însuşi. S-a convertit la protestantism în 
vederea unei cariere de stat, iar autoexilul la Paris din 
1831 s-a produs pe considerentul că va putea trăi într-un 
mediu al „raţionalismului”. De la Paris, îşi atacă foştii 
prieteni, în frunte cu Ludwig Börne, dar şi poporul 
german (Germania, o poveste de iarnă, 1844, Atta Troll, 
1847), fapt pentru care va fi interzis acolo. Primea o 
pensie secretă de 400 de franci de la guvernul Guizot. 
Într-o scrisoare din 14 aprilie 1822, către prietenul său 
Sethe, se destăinuia: „Tot ce este german îmi produce 
greaţă şi tu, din nenorocire, eşti un german. Tot ce este 
german lucrează asupra mea ca un vomitiv. Limba 
germană îmi rupe urechile. Propriile mele poezii mă 
îngreţoşează câteodată, când văd că sunt scrise în limba 
germană. Chiar şi de scrisul acestui bilet îmi este greu, 
pentru că literele germane ating dureros nervii mei.”
 Ca întemeietor al „Germaniei June” (1830) 
împreună cu Ludwig Börne, a fost integrat de istoricii 
literari în mişcarea romantică. Dar „Germania Jună” se 
va dovedi duşmană a religiei creştine şi a moralei 

creştine, laudele îndreptându-se către libertinajul 
francez, ceea ce a determinat, în 1835, Consiliul 
Federal să interzică mişcarea. Încă Wolgang Menzel 
(1836) şi Robert Koenig (1881) au argumentat ruptura 
dintre romantici şi Heine. De altfel, autorul lui Lorelei 
se considera aparţinător la un „romantism răspopit” 
(défrogué), ca singurul adevărat romantism, de unde şi 
tentaţia istoricilor de a-l asimila unui „romantism 
întârziat”. Încă de la 1820, Heine ştia că romantismul 
este fundat pe creştinism şi spirit naţional şi toate 
eforturile lui au fost către demolarea acestor doi piloni 
de susţinere, etichetându-i „forme desuete”, echivalând 

1romantismul cu motivele romantice . Dar motivele 
aparţin „complexelor de cultură”, efemere ca şi acestea, 
nu „complexelor de profunzime”. De aceea, A.C. Cuza 
demonstrează că „sentimentalului” Heine îi lipsea 
tocmai sentimentalismul, care e dor de infinit, de 
metafizic. La Paris, mărturisea Heine, i-ar fi revenit 
dorul de „floarea albastră”, dar, sesizează Cuza, el 
plasează acest „dor” exclusiv în viitor, ceea ce i se pare 
un pur sofism, dat fiind că dorul are, în primul rând, 
dimensiunea trecutului. (Atât la Novalis, cât şi la 
Eminescu, desigur!). Mai mult de atât, lui Heine îi 
lipseşte ironia romantică, el coborând-o la forma 

2degradată, vulgară a parodicului . (În termeni actuali, a 
fost, altfel spus, un „postmodernist”!). Alfred Bartels a 
adâncit acest aspect heinian, contestându-i scriitorului 
sinceritatea şi văzându-l un virtuoz al imitaţiei. El 
distingea trei etape în evoluţia lui Heine: 1) imitator 
romantic, 2) părăsirea romantismului şi imitarea 
poeziei moderne, 3) apoi, imitator al poeziei politice a 
lui Hoffmannn von Fallersleben, Lenau, Anastasius 
Grün ş.a. Chiar şi celebra Lorelei ar fi o preluare din 
Clemens Brentano (romanul Godwi, 1800), trecută în 
versurile lui Eichendorff (1815), apoi în comentariul 
unui istoric literar, Nikolaus Vogt (1817), „până când 
poetul romantic, contele Heinrich von Loeben, a fixat-o 
definitiv, la 1821, într-o poezie a sa, în care găsim în 
întregime, cu metru cu tot, poezia lui Heine, de mai pe 
urmă, apărută în ciclul poeziilor de la 1823-1824 (Die 

3Heimkehr).”  Ce-i drept, acest argument nu poate grăi 
asupra valorii textului heinian, care, desigur, e al unui 
virtuoz. Dar ideea parodicului, fie şi strălucit, rămâne.
 O trăsătură a raţionalismului, în literatură, ar fi 
realismul. Şi aici conceptul trebuie nuanţat, fiindcă, 
după aceeaşi paradigmă, marii realişti sunt, în 
fundamentul lor, romantici. Realismul lui Heine este 
doar satiră ideologică. El îi vede pe creştinii germani, 
dar şi pe creştini, în genere, drept nişte dobitoace 
religioase, pe filosofi doar buni să cureţe grajdurile (ca 
ale lui Augias) de orice religie. Cuza citează din 
Călătoria de la München la Genova. Lui Heine totul i se 
pare urât, cu miros înăbuşitor, ţăranii, icoanele, fânul 
cosit, catedralele – bune doar pentru a te răcori în zilele 
caniculare. Spre religia lăcaşurile de cult de care s-a 
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Pentru el, Hristos nu e decât un chinuitor al trupului 
acuzat că ar fi satanic, pe când el voia „reabilitarea” 
trupului. Omenirea s-ar fi săturat de împărtăşanie şi 
poetul luptă pentru „o organizare cetăţenească bazată 
pe buna stare materială”. Sfinţii n-ar fi decât nişte 
vampiri care „ne-au supt prea mult sânge”. Împărţea 
oamenii în eleni şi nazarieni. Pe evrei îi echivalează cu 
nazarienii, pe când el se consideră un „elen”, dar îl 
detesta pe Platon şi mărturisea că grecii îi sunt 
nesuferiţi, dar mai ales romanii. Considera adevărata 
misiune a evreilor ca fiind materialistă. Exulta în faţa 
prăbuşirii creştinismului: „În Germania, creştinismul 
se prăbuşeşte în acelaşi timp în teorie şi în fapte: 
dezvoltarea industriei şi a bunei stări materiale.” Vedea 
în creştinism, în botez o idee murdară, o idee-ploşniţă: 
„ea lasă o putoare, care miroase în curs de mii de ani”. 
 Nu încape îndoială, Heine reprezenta 
modernismul în ascensiune, cu neţărmurita încredere în 
progres şi în fericire materială, aceasta sperând să vină 
odată cu dispariţia creştinismului. Modernismul visat 
de el va birui în vremea lui Eminescu, dar mai ales în 
secolul al XX-lea, în pas cu marxismul. Alfred de 
Musset a înţeles imediat mesajul lui Heine şi l-a respins. 
Cel care s-a iluzionat că preamăreşte trupul, a căzut, la 
sfârşitul vieţii, pradă mizeriei trupeşti, de care se va 
plânge ca în Ecleziast. Conştiinţă dedublată,  Heine a 
căzut sub sfâşierea antitezelor, nereuşind niciodată să le 
împace. După şase luni de la botez, pe care l-ar fi vrut 
lucrativ, i se confesează lui Moses Mozer, la 9 ianuarie 
1826: „Eu sunt acum urât de creştini şi de evrei. Regret 
foarte mult că m-am botezat, nu văd deloc că de atunci 
încoace mi-ar fi mers mai bine, din contra, de atunci nu 
am decât nenorociri./ Oare nu este o nebunie? Abia     

4m-am botezat, că lumea mă defăimează ca evreu.”
 Vorbind de solidaritatea umană, detesta 
poporul, pe muncitori, cu aceeaşi mistică a raţiunii: 
„Modernismul lui Heine, cu ura specifică împotriva 
arhaismului medieval, se vede din cele ce spune despre 
marea adunare populară de la Hambach, în Bavaria, la 
27 mai 1832, cu tendinţe cosmopolite şi republicane, 
comparând-o cu serbarea de la Wartburg, din 17 
octombrie 1817, ţinută de către studenţimea 
naţionalistă, pentru a sărbători îndoita emancipare a 
poporului german, totodată pe terenul religios, prin 
reforma lui Luther, şi pe terenul politic, prin zdrobirea 

5lui Napoleon, la Leipzig.”
 Acest romantic „răspopit” a fost extrem de dur 
cu valorile romantismului german, francez şi englez. 
A.C. Cuza sintetizează portretul din contraste al acestei 
personalităţi astfel: „romantic şi clasic; panteist şi teist; 
«elenic», admirând pe Homer, şi mozaic, slăvind 
împotriva lui vechea Biblie; republican, alături de 
Robespierre şi Saint-Just, şi monarhist, alături de 
Napoleon; progresist, luptând pentru cauza revoluţiei, 

şi retrograd, alături de reacţionarul Guizot; democrat, 
pururi îngrijit de soarta mulţimii, şi aristocrat, 
dispreţuind contactul cu dânsa, până chiar că renunţă la 
ideile proprii de liberă cugetare, de îndată ce vede că ele 
au pătruns în popor. Şi toate acestea, nu succesiv – cum 
a căutat el însuşi să se prezinte, stabilind anumite 
perioade – ci în acelaşi timp, cum se poate constata, 
comparând cele scrise, la aceeaşi epocă, aşa că despre o 

6evoluţie nici nu poate fi vorba.”  O dublă contradicţie la 
Heine: „al unui fond fără formă şi al unor forme, lipsite 

7de fond” . Despre această personalitate sfâşiată de 
contradicţii, au vorbit obiectiv mari condeie precum 
Theodor Mommsen, Karl Goedke, Friedrich Hebbel, 
Rudolf von Gottschall, A.F.C. Vilmar-Stern, Ferdinand 
Avenarius. Concluzia lui Alfred Bartels este şi a lui A.C. 
Cuza: „Heine nu are nimic comun cu romantismul 
german”. Ceea ce n-a împiedicat istoria şi critica 
literară „raţionalistă” să-l încadreze în marele curent 
german, clişeu în funcţiune până astăzi. Şi, probabil, a 
fost „romantic” la nivelul „complexelor de cultură”.
 Pr in  contras t ,  Eminescu apar ţ ine  de 
romantismul peren, la nivelul „complexelor de 
profunzime”, deşi creaţia lui, istoric vorbind, este în 
afara marelui romantism european, născându-se şi 
cristalizându-se într-o epocă post-romantică, 
preponderent „modernistă”. Acesta este miracolul 
fenomenului eminescian, că a putut să răzbată într-un 
context pozitivist, cu o încredere debordantă în progres, 
când realismul raţionalist a culminat în naturalism, 
riscând să piardă rădăcinile romantice. Mai mult de atât, 
Eminescu a trebuit să se confrunte şi în mediul cultural 
autohton cu o dublă mişcare raţionalistă: cea a Junimii, 
în frunte cu Titu Maiorescu, şi cea de orientare 
socialistă şi materialistă de la Contemporanul, al cărei 
lider a fost Constantin Dobrogeanu-Gherea. A.C. Cuza, 
după cazul Heine, are, aşadar, misiunea să demitizeze 
alt clişeu, de astă dată unul cultural românesc: 
apartenenţa lui Eminescu la junimism. O tentativă pe 
care o vor mai încerca, dar cu mijloace conceptuale şi 
culturale anemice, Octav Minar şi Lecca Morariu. Ei 
fac imprudenţa să amestece în raporturile dintre 
Eminescu şi Junimea propriile aversiuni faţă de vestita 
societate şi faţă de Maiorescu. E cu totul altceva la A.C. 
Cuza.

1A.C. Cuza, op. cit., p. 379.
2Ibidem, p. 387.
3Ibidem, p. 390.
4Apud ibidem, p. 407.
5Ibidem, p. 417.
6Ibidem, p. 420.
7Ibidem, p. 422.



58

eseu

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
ER

A
R
Ă

Adrian Dinu
RACHIERU

Viaţa ca autoficţiune

„Ceea ce spune textul interesează mai mult decât ce a vrut să 
spună autorul”                                 (Paul Ricouer) 

E deja o constatare banală, de uz obştesc, vehiculată 
până la saţietate, reamintind că cine se încumetă să 
întocmească o biografie a lui Creangă pe baza 
Amintirilor se expune unui gest riscant, căzând în 
ridicol. În fond, biografia unui autor devenit, în cazul 
humuleşteanului, personaj literar (propulsat în 
legendă) se desprinde de document, fiind creată, 
negreşit, de operă („puţină”), dar şi de roiul analiştilor 
care au cercetat-o, închegând un portret critic care, cu 
fluctuaţii şi nuanţări, dăinuie în posteritate. Sub un titlu 
impropriu, oferind selectiv o „retrăire compensatoare” 
(1, 177) şi o cronologie deseori încălcată, Amintirile 
îngăduie un examen introspectiv şi retrospectiv, 
deopotrivă. Abia prin lectura lor îl percepem pe 
Creangă drept scriitor şi încă autor de roman, ilustrând 
realismul poporan, cum credea Titu Maiorescu. 
Evadând într-o realitate înceţoşată, deja dispărută, 
„abstrasă din timp”, tangentă atemporalităţii basmelor, 
replică a unui ins „străin în lumea lui de toate zilele” (2, 
268). Şi poate „un fel de replică” şi la nuvela lui 
Slavici, Budulea taichii (3, 106), ardeleanul având, 
zice-se, şi un fel de pariu cu Eminescu, scriind în 
„şirieneasca” lui Zâna zorilor, trimisă Convorbirilor.
 Elegiacele Amintiri din copilărie au fost taxate 
în fel şi chip. Înfăţişând copilăria, „vârsta cea fericită”, 
atunciul senin, cu „amăgele” şi „zburdăciuni” într-un 
cronotop idilic şi vorbind, de fapt, despre înstrăinare. 
Până la plecarea silnică la Socola, în „cierul” 
Seminariei, fără a proba, neapărat, un interes biografic 
individual, ci – mai degrabă – o sociologie simbolică 
(cum s-a spus), dobândind – nota Mircea Vulcănescu, 
în 1935 – un caracter „impersonal şi reprezentativ”. 
Refuzând eticheta memoriilor, G. Călinescu vedea în 
Amintirile crengiene, într-o aproximare tipizantă, un 
roman al vieţii ţăranului; Zoe Dumitrescu-Buşulenga 
le-ar fi citit ca „prim roman al copilăriei ţărăneşti” (4, 
119), nerespectând cronologia şi „ascunzând” tranziţia 
(2, 61). Mai încoace, Amintirile, reînviind o copilărie 
mitică, suspendând tragismul sunt, pentru Mihai 
Zamfir, „un micro – Bildungsroman construit exclusiv 

pe ideea educaţiei” (5, 273). E drept, din unghiul 
caznelor viitorilor dascăli (vezi „meşteşugul de 
tâmpenie” ori „turbarea de cap şi frântura de limbă” a 
catiheţilor de la Folticeni, în frunte cu faimosul 
Trăsnea), dar pe un ton jovial şi cu o detaşare suverană. 
Ceea ce, poate, îl îndreptăţea pe Călinescu să afirme că 
orice urmă de confesiune s-ar fi evaporat de vreme ce 
nu aflăm „nimic individual” în muncitele manuscrise 
ale lui Creangă.
 Tot Creangă a fost catalogat, restrictiv, drept 
scriitor pentru copii. Năzdrăvăniile lui Nică, acele 
pozne ale „copilului universal” sunt întâmplări 
paradigmatice, autonomizate prin circuitul şcolar. 
Fiecare dintre noi îşi aminteşte, cu amuzament, felurite 
episoade trăite de eroul-narator în copilăria „mică”: 
smântânitul oalelor, prăpădenia cânepei („tologită”), 
scă ldatu l  ş i  necazul  cu  pupăza-ceasornic , 
cărpănoşenia mătuşilor pricinaşe, „pocinogul” 
uratului, caprele râioase ale Irinucăi, punerea 
„poştelor” ş.c.l. Reînviind, pe ecranul memoriei, figuri 
care nu se pot uita: de la mama Smaranda „plină de 
minunăţii”, până la zgâtia de Smărăndiţa, bădiţa Vasile 
şi moş Bodrângă, fireşte, mătuşile hapsâne şi pâclişitul 
părinte Oşlobanu până la moş Luca cu „zmeii” lui, 
vecinul care îl anunţa pe moş Nichifor. Ori isprava din 
„sâmbăta procitaniei” când Nic'a lui Costache, uns 
„monitor”, însemna pe o draniţă „greşelele cu 
ghiotura” ale protagonistului, acesta alegând soluţia 
fugii; şi urmărit, desigur, de doi „hojmalăi”, cu 
rezolvările prea bine cunoscute.
 Pornit, aşadar, în căutarea timpului pierdut, 
Creangă vrea să scape de „urâcioasa întristare”. 
Copilăria humuleşteană e o altă lume, un peisaj-cuib 
(cf. Vladimir Streinu), părăsit cu suspine adânci. Dar 
această regresiune în timp, recapitulând întâmplări de 
odinioară, corijând nostalgia, se desfăşoară cu voinţa 
obiectivării. O senectute elegiacă respiră în meandrele 
evocării şi Creangă se dovedeşte un inteligent 
„distribuitor de efecte” (6, 46). Amintirile, oprite în 
1855, redactate prin prisma experienţelor ulterioare 
ale „stropşitului de Ion” nu fac din Creangă un autor 
posac, cenzurând resursele sugestive. Dar şi aici 
Creangă se dedublează; el invocă prezenteismul    
(„mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă”), 
deşi, categoric, stabileşte un „dublu raport cu trecutul” 
(7, 181). El povesteşte, observa I. Holban, şi, 
deopo t r ivă ,  comen tează ,  r ecompunând  ş i 
metabolizând universul şi timpul copilăriei. Dar fără a 
problematiza. O introspecţie lucidă ghidează acest 
efort recuperator (prin rememorare), retrăind timpul 
paradisiac şi regretând inocenţa pierdută (nevinovăţie, 
nepăsare), cu umor, ironie şi autoironie, sub platoşa 
obiectivităţii. „Timpul mărturisirii”, aparţinând 
adultului, cheamă în memorie acele „pozne epopeice” 
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exuberanţă neproblematică, refugiat într-un spaţiu 
edenic. Totuşi, ştim, în Creangă sunt doi oameni. 
Naratorul matur, în ipostaza omului „care se ia pe 
gânduri” e confruntat cu acele adevăruri „limitative”, 
ultimative; acum află că timpul e ireversibil, că nu 
„toată lumea” îi aparţine şi se confruntă cu imaginea 
„coblizanului” Nică, dedat la drăcovenii, fugit la 
scaldă, „tologit” în nisip, contemplat de o mamă 
mustrătoare, căzută în muţenie.
 Şi tot la insistenţele Smarandei (care îşi 
„îmbălora” gura) s-a pus problema popiei lui Nică, 
tulburând liniştea casei. Înfruntarea părinţilor a 
pecetluit, cu sprijinul bunicului David Creangă, 
destinul viitorului povestitor, şcolit pe la Tg. Neamţ, 
Fălticeni, Iaşi. În fosta „capitalie” a Moldovei Ion 
Creangă îşi trăieşte amurgul, reconstituind, de la 
înălţimea altei vârste, cu tandreţea retrospectivei, 
despărţirea de copilărie. E de înţeles unda lirică, 
scăldând o lume ludic-paradisiacă. Totuşi, nu e vorba 
de o scriere subiectivă şi nici de un infailibil document 
biografic. Dincolo de intervertirile de date şi personaje 
sesizate de S. Bratu (2, 273), intervin şi infiltraţiile 
ficţionalizante, construind o biografie utopică. 
Ergografică, negreşit, vădind putinţa obiectivizării, 
aspirând la un posibil statut romanesc, în opinia lui Al. 
Piru. Prin „ignorarea totală a egocentrismului” (8, 25), 
Adrian Marino observa „o rupere de nivel” în formula 
autobiografică propusă de Creangă. Ar fi vorba de „un 
tip specific de autobiografie, necultivat la noi” (8, 21), 
departe de tiparul îndătinat al unei confesiuni 
vanitoase, impregnată de subiectivism (justificativă, 
vindicativă, culegând „reacţiuni de amor propriu”); 
dimpotrivă, la Creangă, izbitor este caracterul 
obiectiv, „aproape impersonal” (8, 22) al naraţiunii, 
depănând capricios un şir de evenimente, rememorate 
cu detaşare şi autoironie, fără complicaţii sufleteşti. 
Nică se povesteşte ca erou, ni se propune „deschis”, 
lipsit de „cultul eului”, fără impulsiuni personaliste şi, 
culmea, nepăsător la „aprecierile rele” („leneş fără 
pereche”, nu prea doritor a învăţa, cu un fals „gust de 
popie” etc.).
 Până la urmă acest „pact autobiografic”, în 
sensul lui Philippe Lejeune, secvenţial, cu elipse 
temporale, episoade care îngăduie recunoaşterea (de 
sine) intră în literatura „mărturisirilor”; autorul este 
implicat, putem culege indicii (auto)biografice 
verificabile, autentificându-i spusele (ani, personaje 
istorice). Dar, cum sesiza I. Holban, chemând în sprijin 
şcoala naratologică franceză, cu grile teoretice şi 
reputate nume, autorităţi în materie, „cel mai dificil 
scriitor român” (cf. Dan Mănucă), văzut de alţii ca 
„simpluţ”, se manifestă „dual” (7, 151); între erou şi 
narator, între timpul evenimenţial şi cel al amintirii, 

actualizând trecutul, se cască o falie. Nu e vorba doar 
de fatala diferenţă de vârstă, ci de o retrărire evocativă 
în confruntare, cu pigment autoironic, rămânând în 
graniţele verosimilului. Amintirile nu fac pasul decisiv 
spre adevăr, fiind, cu un termen potrivit, impus în 
diaristică, o autoficţiune.
 Toată suflarea comentatori lor  a  fost 
frământată de această irezolvabilă chestiune: sunt 
Amintirile o autobiografie fără mistificări sau în relaţia  
viaţă / operă absorbţia anecdoticului, cu desluşiri de 
ordin biografic, favorizează osmoza, deşi, tradiţional, 
se impunea o tratare separată? Petru Rezuş era ferm: 
„nu există corespondenţă totală a vieţii în operă şi nu 
va exista niciodată” (9, 183). „Potrivirea” lor în cazul 
Creangă a trezit nedumeriri, deşi, sub indiferenţa 
timpului curgător, cariera textului (a oricăror texte) 
suportă seisme axiologice, ieşind din „orizontul finit” 
al autorului / autorilor. Faţă de Jean Boutière care 
vedea în Amintiri doar „un fel de culegere folclorică 
foarte originală”, Mihai Zamfir ne asigură că nu există 
salvare „în afara performanţei stilistice” (5, 5). În 
consecinţă, în Istoria sa („scurtă”, stilistică, negreşit), 
Mihai Zamfir cere repunerea în discuţie a imaginii 
publice (5, 271), deoarece Creangă circulă printre noi 
sub o falsă etichetă. E drept, sugerată chiar de 
humuleştean. Or, acel cifru lingvistic, proprietate a 
oricărui autor mare, obligă şi la o „lectură exactă a 
vieţii” (5, 271), clătinând „imaginea static-
pedagogică”, fixată în timp, perpetuată inerţial.
 Deşi Amintirile nu au valoare de document, 
problema „adevărului” lor e mereu repusă pe tapet. 
Luptându-se cu forţa epică a „grozăviilor” 
călinesciene, Petru Rezuş, un biograf fără aripi, 
deplângea, într-o lucrare temeinică, dealtminteri, 
s t r a t u l  m i t i z ă r i l o r,  fi c ţ i o n a r u l  C ă l i n e s c u 
transformându-l pe Creangă într-un personaj 
rabelaisian: un „bivol de geniu”,  cu pofte 
pantagruelice, înghiţând hulpav un pui mujdeiat, 
având alături o oală cu sarmale şi un cofăiel de vin etc. 
Călinescu (v. Despre biografie) îşi divulgase însă 
metoda: va fi vorba de o „lucrare mitologică”, viaţa 
scriitorului „crescând mereu” post-mortem. Până la 
urmă ne consolăm cu o constatare la îndemână: 
adevărul scrierilor cu iz biografic se regăseşte în 
autoficţiune. Fiindcă, vorba lui Eliade („urecheat” că 
în Maitreiy nu a spus „adevărul”): „numai adevărul nu 
era de ajuns”.
 Creangă însuşi a contribuit la această mitizare, 
livrându-se posterităţii sub o imagine care „a prins”. 
Încât Amintirile, departe de a fi un document socio-
istoric, etnografic, rămân în primul rând „un document 
afectiv” (10, 31), rod al unei memorii „şovăielnice”. 
De-ar fi să invocăm doar statutul ficţionalizat al 
Humuleştilor ca „sat vechiu răzeşesc” ori data naşterii, 
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s-a născut”. Şi Jean Boutière regreta absenţa unui 
corpus de documente pozitivist. Iar pomenitul Gh. 
Ungureanu (11) încercase, cu documentele pe masă 
(1940, 1964) să înlăture un şir de incertitudini, făcând 
meritorie arheologie literară. O mitrică indica, de 
pildă, data de 10 iunie 1839; să nu fi ştiut Creangă data 
reală a naşterii sau, dimpotrivă, a impus o altă dată, noi 
aflând că pentru a putea fi hirotonit trebuia să se 
declare mai vârstnic? Iată că o „culpă măruntă”, cum 
nota Valeriu Cristea (12, 20) a produs 
mari încurcături şi ne obligă la o lectură 
suspicioasă. Mai ales că pe traseul 
existenţial, dincolo de intervalul 
Amintirilor, se aglomerează peripeţiile 
pentru viitorul chiriaş al familiei Vartic: 
căsătoria cu bucluc, certurile cu socrul, 
d iaconia ,  ca ter is i rea ,  d ivor ţu l , 
demiterea, tutungeria, ţiitoarea, boala.
 Odată cu dispariţia tatălui, mort 
pe moşia Făcuţii, lăsând o mare datorie 
de achitat şi boala mamei („pedepsia” 
transmisă fiului) vin necazurile. 
Încheiase, în 1858, „cursul de gios” şi în 
anul următor, însurat şi hirotonit (chiar 
dacă nu avea vârsta legiuită), devine 
diacon şi, din 1864, absolvind şcoala 
preparandală, „institutore”. Dar curg 
somaţiile dicasteriale şi nonconformistul diacon, 
mustrat pentru „reaoa purtare” nu dă semne că   s-ar 
cuminţi. Părăsit de nevasta-adulterină (1867), 
„znomită”, se pare, de arhiereul Isaia Vicol Dioclias de 
la Bărboi, cu casa „stricată”, cu un divorţ pronunţat 
abia în 23 februarie 1873, fostul „cliric de siminarie” 
suportă o dublă lovitură în 1872, fiind caterisit 
(răspopit) şi destituit din învăţământ, după ce trecuse şi 
prin ceva „politicale”. Se vede, aşadar, cu cariera 
„farmată”, apăsat de „un car de nevoi”: familia 
destrămată, cu un copil, cu un frate şi o soră în Iaşi 
(Zahei şi Ileana), devenind „brevetar” la Monopolul 
Tutunului. Abia în 1874, graţie „bunvoitorului” Titu 
Maiorescu se va sălta „deasupra nevoiei” la şcoliţa din 
Păcurari, recăpătând dăscălia, adevărata sa vocaţie. 
Gândindu-ne, desigur, la presupusa vocaţie 
ecleziastică, la „ura nestinsă” faţă de „boaitele 
făţarnice”, provocând – „cu o socotelă de ţăran şiret” 
(12, 11) – ca diacon excentric, răzvrătit – ruptura, 
căutând, vorba lui Călinescu, „scandalul cu 
lumânarea”, înfruntând dicasteria. Fiindcă Ion 
Creangă, reamintim, fusese scos din diaconie după 
câteva „gracieri”, mizând – ca om al şcolii – pe cariera 
de institutor. Intră apoi la Junimea (1875), citeşte şi 
scrie, îşi deapănă „ţărăniile” şi lucrează la manuale, 
izbucneşte „pedepsia”, se înlănţuie crizele, vin 

conced i i l e  medica le  ş i  sup l in i r i l e ;  încâ t , 
„descurageat”, încercat de „ameţele”, răstignit deseori 
„la pat”, măcinat de boală, acuză impasul. Om repezit, 
înfometat, are ciudăţenii şi umori schimbăcioase; se 
simte „vârstnic şi greoiu”, plin de beteşuguri, încât – 
solicitat de I. Negruzzi – amână predarea unor 
aşteptate contribuţii, notând că scrisul e „treabă de 
gust, nu de silinţă” (15 mai 1885). Astfel de încercări 
(„asemine cu moartea”) anunţă retragerea. Creangă „a 
început să se usuce”, se plângea Miron Pompiliu, şeful 

caracudei, într-un răvaş către Titu 
Maiorescu; însăşi Junimea lâncezea, 
zglobiile istorisiri ale lui Nică sunt 
departe  ş i  Creangă,  absent  din 
Convorbiri, lehamisit, „bolnav de boala 
mea” se prăpădeşte în ultima zi a anului 
1889, urmându-şi marele prieten 
(Eminescu, desigur) în eternitate. 
Răspopi tu l ,  po l i fagu l  Creangă 
înveselise lumea, fiind pe placul 
junimiştilor. Pornit să-l restituie pe 
adevăratul Creangă, Petru Rezuş afirmă 
din start: „Încă în viaţă, Ion Creangă 
colaborase la mitul său, întorcând altă 
faţă lumii” (9, XIII). Severa sa Prefaţă 
ar putea fi citită ca o filipică împotriva 
mitizării, exegetul osândind fuga de 
document a unor comentatori, interesaţi 

de viaţa acestui „demiurg rustic”. Şi cerând, imperativ, 
adevărul documentaristic, factologic, exactitatea 
informaţiei. Fiindcă opera crengiană ar fi „în întregime 
de esenţă biografică” (9, 211; nota 175). Contestabila 
aserţiune incrimina, în primul rând, inflaţia 
memorialistică, pe acei harnici producători de 
„amintiri”, cultivând un biografism abuziv, 
fantasmatic, deplasând accentul de la operă la om. 
Chiar dacă opera, sublinia acelaşi P. Rezuş, e inclusă 
vieţii. Proliferanţa mitului, crescând pe o arhivă 
sărăcăcioasă (catastifele funcţionăreşti fiind lacunare, 
confuze, chiar măsluite) cerea o replică fermă; încât 
autorul volumului Ion Creangă. Mit şi adevăr voia o 
reparatorie demitizare, aşezându-l pe Creangă în 
istoricitate, prezentând omul „aşa cum a fost”. Or, 
„contaminarea călinesciană” (9, XI) a rodit exuberant, 
provocând al doilea val mitizant, odată cu monografia 
devenită clasică. Călinescu, aşadar, se face „vinovat”, 
înfăţişând un nou Creangă, „înfăşurat mitologic”, 
alunecând în fabulos. Sub „umbra colosală” a marelui 
critic (9, 125) s-a impus („abuziv”), oricum autoritar, o 
viziune respectată, memorabilă, frecventată prin 
inerţie clişeistică, interesată îndeosebi de ceea ce s-a 
numit viaţa semnificativă. Din fericire, observaţiile lui 
P. Rezuş, indiscutabil corecte, nu definesc o opţiune 
(exclusivistă), urmată inflexibil; şi cum sublinia, pe 

Oana CHINCHIŞAN - Sursa
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metodologic şi factologic al creşterii adevărului „spre 
mitul de care se învredniceşte” (13, 326).
 „Plebeul” Creangă, afişând râsul ca scut, 
simţitor şi totodată nepăsător (după G. Călinescu), îşi 
contemplă declinul. Are, zice Valeriu Cristea, vocaţia 
autodistrugerii; ca dovadă, căsnicia, cariera clericală 
ratată, cea didactică (primejduită), ruinarea sănătăţii, 
semnalele Morţii. Dincolo de „jovialitatea enormă” 
denunţată tot de Călinescu, se poate detecta o linie a 
cruzimii, despre care Valeriu Cristea scria încă în 
1969, analizând într-un scurt articol Soacra cu trei 
nurori.
 Dar scrisoarea din 2 iulie 1889 adresată 
preotului Gheorghe Creangă nu lasă loc echivocului: 
„Toţi ai noştri, afară de mine, sunt sănătoşi...” După 
numeroase crize şi „învieri” repetate (începând cu 
fatala săritură în apă, „înmărmontat cu nisip”, salvat de 
colegii de hârjoană), Creangă îşi dezvăluie faţa tragică. 
Evenimentele care l-au asaltat, suferinţa personală au 
hrănit, totuşi, o operă stenică. Ar fi însă o mare 
greşeală, atrăgea atenţia Dumitru Furtună (1916), să 
vedem în marele povestitor „un om prea vesel”. 
Participant cu „voie bună” la spectacolul lumii, cu 
instinct realist şi „filosofie” populară, înscenând 
secvenţe epopeice, el acuză, în secret, o crescândâ 
însingurare. E încercat de grele amărăciuni după 
plecarea „fratelui Mihai”. Amintirile, ciudat, vorbesc 
tacit despre „tristeţea unui neadaptat”, încercând să 
uite de prezent, îmbătându-se cu „alcoolurile 
imaginaţiei”, constata L. Raicu (14, 27). Plăsmuirile 
crengiene  ascund t r i s te ţea  dezrădăcinăr i i . 
„Amestecând” lumile (ecleziastă şi laică), tratând 
fabulosul cu „mijloacele realismului terestru”, 
Creangă se refugiază – neîncrâncenat – în lumile 
fictive, „făcând abstracţie de elementul tragic” (14, 
27). Copilăria, ca lume aparte, rămâne oaza seninătăţii, 
contemplată din unghiul maturităţii, retrăind – pe 
scena încăpătoare a Humuleştilor – farmecul ei 
definitiv pierdut. Faţă de alţi autori care o ignoră sau o 
detestă, aruncând într-acolo sondele psihanalizei, 
invocând părinţi castratori şi complexe intratabile, 
autorul Amintirilor o evocă luminos, fără a ignora însă 
ruptura. Mitul copilăriei paradisiace îngăduie o 
iluzorie regăsire.
 S-a spus, îndreptăţit, că Ion Creangă retrăieşte 
„cu ingenuitate” (cf. N. Manolescu) o vastă Comedie 
umană. Ca povestitor-actor, nerefuzând invenţia, 
farsa, fabulosul etc., el poate fi inclus unei familii de 
spirite care, potrivit lui Bahtin, ar reprezenta „cultura 
populară a râsului”. Umorul ţărănesc e izbitor nu doar 
în proza memorialistică. Toată opera humuleşteanului 
se reazemă pe această poziţie ţărănească (15, 31), 
„humuleştenizând” eroii (telurici), extinzând 

„rânduielile” satului la scara lumii, confundând 
planurile şi mistificând cu voioşie, pe un ton burlesc, 
sub protecţia unei vechimi fabuloase. În Poveşti, s-a 
spus repetat, fantasticul se lasă invadat şi infuzat de 
real; Amintirile capătă dimensiuni epopeice, 
„homerizând” realul. Iar bietul autor, fără a-şi lepăda 
masca, îşi află „salvarea” în scuza prostiei, înveselind 
pe boierii cei luminaţi, feţele subţiri gustând zgomotos 
anecdotica „ghiduşarului”, odată pornit „cheful 
lexical” (cf. Vladimir Streinu).
 Creangă reactivează tipare străvechi şi 
foloseşte, sugestionând, caracterizările dialogice. Dar 
ar fi nedrept să recunoaştem marelui auditiv doar 
talentul de stenograf („auzind bine vorbirea 
ţărănească”), cum insinua G. Călinescu. Evident, nu 

este analist şi nici 
descriptor, nu oferă 
rafinate „desfăşurări 
psihologice”; am putea 
însă  spune  despre 
Smaranda, mama cea 
„plină de minunăţii”, 
că „nu trăieşte ca o 
creaţie de adâncime”? 
S u b  e t i c h e t a 
„ f a r m e c u l u i ” 
(inanalizabil), mulţi 
comentatori, de la G. 
Panu (care, siderat, 
d e scope rea  o  a l t ă 
limbă, cu „aer de ţară”) 
până la E. Lovinescu, 
totalmente „dezarmat” 
( 6 ,  1 4 7 ) ,  o c o l e s c 

chestiunea sau plutesc în „divagaţii” (constata 
Călinescu, prea convins că „despre Creangă, ca artist, 
sunt puţine de spus”).
 Încercase T. Vianu, atras de muzicalitatea 
frazelor lui Creangă, să demonstreze că unele unităţi 
ritmice ca „structuri sonore”, cadenţate, „sunt versuri 
fără cusur”. Preţuite ca literatură orală, ele rezistă prin 
„valoare scriptică”, cu aură stilistică şi saturaţie 
paremiologică; o proză în regim poetic, „cântată”, 
ritmată interior, aşternută cu grijă maniacală în pagini 
chinuite, muncite. Autorul, aflăm, „se umplea de 
sudori” scriind, „ca un Flaubert al Humuleştilor”, după 
cum ne informează Călinescu.
 „Misterul” lui Creangă (cf. Mircea Tomuş) 
rămâne intact, în pofida atâtor expediţii exegetice. Iar 
specifismul său, împănat cu moldovenisme, proiectat 
în orizontul moral al satului trăieşte în scrieri 
inimitabile (deşi tentative au fost), de indubitabil 
farmec. Totuşi, o ipoteză neagră, credibilă, s-a 
insinuat; „controlată” în timp de generaţiile care se 

Niculai MOROŞAN - Copacul reginei
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împărtăşi soarta cronicilor, având nevoie de glosar, 
avertiza temător Petru Rezuş (9, 132). Epopeea sa 
biografică, de propulsie hiperbolică recreează viaţa; 
produce ea doar amuzament, sărăcită prin „lipsa 
apetenţei meditative”? Aceste grele cuvinte, rostite de 
Sorin Lavric sub un titlu îmbietor, vizitat însă de o 
declarată insatisfacţie intelectuală, sunt escortate de o 
încheiere pe măsură: „critica în marginea lui Creangă e 
mai valoroasă decât opera lui” (16, 9). Adevărul e că, 
din fericire, opera crengiană s-a bucurat de comentarii 
avizate, temeinice, unele spectaculoase, seducătoare 
în sine, oricum pe măsura creaţiei genialului 
povestitor. Creangă este ceea ce este şi fiindcă despre 
el au scris critici mari.
NOTE:
1. George Munteanu, Introducere în opera lui Ion 
Creangă, Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
2. Savin Bratu, Ion Creangă, Editura Tineretului, 
Bucureşti, 1968.
3. Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici: o geografie 
publicistică după gratii, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2012.
4. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Creangă, Ediţie 
revăzută şi adăugită, Editura Elion, Bucureşti, 2000.
5. Mihai Zamfir, Ion Creangă: apoteoza povestirii, în 
Scurtă istorie. Panoramă alternativă a literaturii 
române, vol. I, Cartea Românească, Polirom, 
Bucureşti, Iaşi, 2011.
6. Cornel Regman, Ion Creangă, o biografie a operei, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
7. Ioan Holban, Ion Creangă – spaţiul memoriei, 
Editura Junimea, Iaşi, 1984.
8. Adrian Marino, Creangă şi autobiografia, în Steaua, 
nr. 1/1965.
9. Petru Rezuş, Ion Creangă. Mit şi adevăr, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1981.
10. Constantin Cubleşan, Ion Creangă în conştiinţa 
criticii, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2006.
11. Gh. Ungureanu, Ion Creangă – Documente, EPL, 
Bucureşti, 1964.
12. Valeriu Cristea, Despre Creangă, Editura Litera, 
1989.
13. Gheorghe Grigurcu, Ion Creangă de la „adevăr” 
la „mit” (Petru Rezuş), în Între critici, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1983.
14. Lucian Raicu, „Un cuvânt mândru”, în Critica-
formă de viaţă, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1976.
15. I. Cheie-Pantea, Jovialitatea lui Creangă – un mod 
de existenţă, în Palingeneza valorilor, Editura Facla, 
Timişoara, 1982.
16. Sorin Lavric, O minune de povestitor, în România 
literară, nr. 36/9 septembrie 2011.

LASZLO
Alexandru

Şantier dantesc 
(II)

 George Pruteanu a ilustrat biografic zicala că 
omul este un animal surprinzător. În perioada 
comunistă a fost membru fidel al grupării intelectualilor 
non-conformişti de la Iaşi, dintre care unii au devenit 
mai apoi disidenţi anticomunişti (Dan Petrescu, Luca 
Piţu, Liviu Antonesei etc.). Cam în aceeaşi etapă, 
filologul a activat şi într-o grupare de infracţionalitate 
măruntă, specializată în furturile din locuinţe. Prin 
sentinţa penală nr. 347/29 ianuarie 1976, pronunţată de 
Judecătoria Iaşi, numitul Pruteanu George-Mihail a fost 
condamnat la doi ani de temniţă grea, „pentru comiterea 
infracţiunilor de furt calificat şi violare de domiciliu” 
(vezi rev. Academia Caţavencu, nr. 9/11-17 martie 1997, 
p. 5). I s-au pus în sarcină opt furturi în dauna 
cetăţenilor, de pe urma cărora s-a procopsit cu „o geantă 
în care se aflau mai multe scule de lăcătuşerie, 2 undiţe, 
un scaun pescăresc, un ferăstrău şi o damigeană”, „un 
cadru de motocicletă scuter Manet în valoare de circa 
600 lei”, „un parbriz şi o oglindă retrovizoare în valoare 
de 400 lei”, „un far de ceaţă şi o antenă radio în valoare 
de 600 lei”, „o menghină în valoare de 100 lei”, „o 
bicicletă marca Ucraina, o canistră de material plastic de 
20 litri, mai multe scule necesare meseriei de sculptor, 
un motor electric, 4 borcane a cîte 0,800 kg cu zacuscă, 2 
borcane a cîte 3 litri cu gogoşari şi un borcan de 3 litri cu 
zarzavat conservat, bunuri în valoare totală de circa 
2000 lei”, „o oglindă retrovizoare, două peniţe tip 
fantezie, două undiţe chinezeşti aflate în huse speciale şi 
două bibelouri ce se poartă în autoturism” etc.
 După căderea comunismului George Pruteanu a 
împletit pedagogia naţională (prin cunoscuta emisiune 
de 5 minute la televiziune, dedicată folosirii corecte a 
limbii române) cu activismul politic. În 1996 s-a înscris 
în partidul de centru-dreapta PNŢCD, de unde a 
demisionat în 1998. În 2000 s-a înscris în partidul de 
centru-stînga PDSR (oblăduit de Ion Iliescu), de unde a 
fost expulzat în 2003. Mai apoi s-a înscris în partidul de 
extremă dreaptă România Mare, gravitînd o vreme în 
preajma lui Corneliu Vadim Tudor. A cumulat 
publicistica frenetică şi cariera universitară fulgurantă 
(unde s-a remarcat pentru acuzele de hărţuire sexuală a 
studentelor). S-a stins din viaţă în anul 2008.
 Peniţele tip fantezie se vede că l-au ajutat cu 
prisosinţă în traducerea Divinei Comedii. Pe site-ul său 
de internet sînt expuse Cînturile I, III, IV, V, VII, X, XI, 
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Infern. Este vorba despre şaisprezece dintre cînturile 
cele mai semnificative şi problematice, care constituie 
aproape jumătate din prima cantică. Eşantionul e 
îndestulător cantitativ pentru a ne permite să identificăm 
în G. Pruteanu un excelent mînuitor al cuvîntului poetic, 
în egală măsură preocupat de fidelitatea minuţioasă a 
versurilor transpuse, de plasticitatea şi supleţea 
vorbelor, de echivalarea întocmai a ritmului şi a 
strategiilor danteşti de expresie. Complicatul pasaj 
referitor la iubirea dintre Paolo şi Francesca sună astfel:
100   “«Iubirea-în inimi tandre jar pogoară,
             şi-o luă şi celui drag în stăpînire,
             dar cum ne-am fost răpiţi, şi azi mă-înfioară.
103   Iubirea naşte-în cel iubit iubire:
             de chipul lui am fost robită foarte,
             şi-acum, la fel, îmi bîntuie-în simţire.
106   Iubirea ne-a condus spre-aceeaşi moarte:
             făptaşul în adînc de iad să piară!»
             Atît au spus, şi n-au spus mai departe.”
 Sînt păstrate nealterat măsura endecasilabică şi 
terţa rimă. E transpusă anafora din cuvîntul “Iubire”, ce 
se repetă la începutul celor trei terţine. Este redată 
impecabil flexiunea din versul 103, prin trei termeni 
care – în plus – aparţin chiar aceleiaşi familii de cuvinte 
(Iubirea… iubit… iubire)! Este reflectată aşadar, în mod 
foarte limpede, caligrama din textul poetic original. E 
abil transpus conceptul-cheie de “cor gentil” prin “inimi 
tandre” (v. 100). Trebuie elogiat versul 106, cu 
dispunerea finală a termenului contraechilibrant: 
“moarte”. George Pruteanu izbuteşte să rezolve, 
surîzător şi dezinvolt, mai toate dificultăţile tehnice 
(aparent insurmontabile) ale poeziei danteşti medievale, 
într-o exprimare firească, mlădioasă şi accesibilă. Ce 
mare păcat că – asemeni altor domenii de activitate – n-a 
investit mai multă perseverenţă în această direcţie ce se 
dovedeşte a fi fost de mirabilă virtuozitate: traducerea 
lui Dante în limba română!

*
 Acolo unde era de pus umărul la propagarea 
extremei drepte, după căderea comunismului în 
România, Răzvan Codrescu a fost nelipsit. Trebuia luată 
conducerea unei publicaţii naţionaliste, care să facă 
panegiricul sacrificiului legionar? Codrescu a stat la 
pupitrul cu butoane al revistei Puncte cardinale. Trebuia 
reeditat – desigur, în numele importanţei ştiinţifice 
copleşitoare – vreun rasist cu spume la gură? Iată-l pe 
Codrescu, flancat de popa Galeriu, oferindu-ne pe tavă 
crestomaţii din Nicolae Paulescu. De parcă penicilina 
vindecă prostia… Trebuia spălată cu furtunul figura de 
criminal feroce a lui Corneliu Zelea Codreanu? Hop şi 
Codrescu, povestindu-ne cu o seninătate înfiorătoare că 
individul care a introdus în politica română asasinatul ca 
strategie de propăşire era, de fapt, adeptul “rezistenţei 
non-violente”, după modelul lui… Gandhi. Fix aşa. De 
ce nu s-a gîndit şi la Maica Tereza?

 Neadevărurile frapante şi enormităţile 
jignitoare (Please don't insult my intelligence!) erau 
debitate dezinvolt, cu note de subsol şi bibliografie     
de-un kilometru, în numele independenţei de opinii şi al 
neafilierii politice. Ce legătură există oare între un 
naţionalist cu ştaif, care tînjeşte după despotismul 
fascist, în epoca libertăţilor din casa comună europeană, 
şi Divina Comedie a lui Dante? Se pare că trăim vremuri 
cînd orice incompatibilitate se anulează cu bagheta 
magică.
 Fapt este că Infernul lui Dante, publicat de 
Răzvan Codrescu în ediţia bilingvă din 2006, este un 
succes bibliofil. Pentru prima dată de cîteva decenii, 
textul italian şi cel român stau în oglindă, permiţînd 
lectura paralelă. Adnotările pe seama versurilor au fost, 
din păcate, trimise la finele cărţii, dar sînt limpezi şi 
utile, oferind elementele principale. Mai impunătoare e 
bibliografia de specialitate, extinsă pe pagini întregi, 
care indică, în trei compartimente succesive, ediţiile 
esenţiale din Divina Comedie în Italia, pe acelea din 
România, precum şi titlurile semnificative ale 
dantologiei consacrate. Toate numele de referinţă par a 
fi fost incluse. În postfaţa sa comentatorul sintetizează 
biografia lui Dante şi problemele mai spinoase aferente 
acesteia. Discursul lui e precis, neezitant, bine informat 
în detalii ce denotă lecturi migăloase, desfăşurate pe 
parcursul mai multor ani. Fragmentul din Cîntul V, care 
prezintă iubirea dintre Paolo şi Francesca, arată aşa:
100   “«Iubirea, iute-n inima cea bună,
             l-a prins pe-acesta-n vraja mea deşartă,
             curmată-n chip ce şi-azi nedrept îmi sună.
103   Iubirea, ce pe cei iubiţi nu-i iartă,
             m-a prins de el c-un dor năprasnic foarte,
             încît, cum vezi, nu-i chin să ne despartă.
106   Iubirea ne purtă spre-aceeaşi moarte:
             pe cel ce ne-a ucis Caina-l paşte!».
             Aceasta fu spovada tristei soarte.”
 N u  s î n t  p r o b l e m e  î n  t r a n s p u n e r e a 
endecasilabului şi a terţei rime. Anafora este echivalată 
prin cuvîntul “Iubirea”. Flexiunea din versul 103 are, 
însă, doar două elemente (Iubirea… cei iubiţi), care 
împiedică alcătuirea caligramei funebre. Spre deosebire 
de alte versiuni, apare schiţată aici construcţia reciprocă a 
versurilor 101 şi 104 (“l-a prins pe-acesta”; “m-a prins de 
el”). Cuvîntul “moarte” e menţinut în finalul v. 106, cu o 
bună intuiţie privind ponderea sa poetică şi fonetică.
 Pe lîngă excelenta cunoaştere a conţinuturilor 
istorico-artistice pe care le are de transpus, Răzvan 
Codrescu ilustrează reale abilităţi lexicale şi literare. Mai 
are drum lung în faţă, pînă va urca muntele Purgatoriului 
şi va zbura prin cerurile Paradisului. Îi sugerez aşadar să 
se dedice, în anii ce vor urma, sublimelor învăţături ale 
poetului florentin, care sînt infinit mai recompensante 
spiritual decît trecutul băltit al extremismului românesc, 
pe care se opintea să-l desţelenească sofist.
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Liviu
PENDEFUNDA

Revelarea poesiei
în Eon

La început sunt mici, dar în curgerile lor
 devin mai puternice şi mai profunde,
şi odată ce au pornit nu mai fac cale întoarsă. 

1Aşa se întâmplă cu râurile, cu anii, cu prieteniile ...

Timpul ia fiinţă prin separaţia dintre deasupra şi 
dedesubt, aşa spun sumerienii, egiptenii şi Biblia. 
Dualitatea vieţii respectă dedublarea timpului în ciclul 
zi-noapte, soare-lună, umbră şi lumină, masculin-
feminin, bine şi rău. El este creat de verbul creator, de 
spiritul universal aducând lumina aflată în stare larvară 
în vid, în haosul întunericului. Dumnezeu şi-a lepădat 
astfel divinitatea în schimbul unei odisee temporale. 
Arborele morţii tinde spre transcedere şi corespunde în 
final Arborelui vieţii. Eva avea posibilitatea de a alege 
între două eternităţi, temporală, orizontală în interiorul 
materiei şi atemporală, exterioară materiei, verticală. 
Copacul timpului îi dă omului acces la moarte, veşnicie, 
moartea fiind o constantă înviere. Şi revin: copacul 
poate fi cel din care se mănâncă sau se poate contempla. 
Dacă trecerile succesive se împlinesc prin beznă şi 
lumină, Cuvântul se întrupează prin Duhul Sfânt, 
vehicul sacru, astral prin spiralele din clopot. Precum 
luna oglindeşte faze lunare, viaţa omului, conştientizată 
de iniţiat, reflectă şi refractă umbrele munţilor pe văile 
întunecate, parte din labirit. 
 Unde este marele secol, de fapt mileniul 
constituit din o mie de ani tereștri, tradiționalul eon ? 
Biblia are doar șapte, creația înșapte zile și șapte e 
numărul eonilor din timpul cosmic, perioada de când 
există timp. La încheierea ultimului eon e sfârșitul lumii 
după biserica creștină. Dar timpul se încheie și un altul 
vine corespunzător trecerii de la o epocă la alta, marcând 
noi ere de ordine spirituală.

Vremea trebuie lucrată mereu şi mereu
 cu dinţii ferăstrăului,
cu piatra de polizor, cu tăişul diamantului,
 cu burghiul,
cu dăltiţele aspre, sau fine; ea se îndură
 rareori de noi,
mereu la pândă, soseşte pe neaşteptate,
 când pare uitată,
pentru noi, muritorii, şi veselia'i în toi.

 Paşii exegetului
2vin neauziţi.

 Eon este adesea un bărbat cu cap de leu având în 
mâini sceptrul, cheia și fulgerul. Un șarpe sacru îi 
încolăcește de șase ori trupul precum soarele în spirala 
unui an ceresc. Leu, soare, foc – iată însemnele 
stăpânului luminii. Șarpele e de fapt aspectul subteran, 
umed și hibernal, dezvăluind viața și moartea, binele și 
răul desprinse din adânc. 

Acum, chiar acum, când citeşti tu, cititorule,
Cuvintele acestea,
Viaţa mea curge în faţa ta

3Şi viaţa ta curge în faţa cuvintelor mele.

Cuvântul unde-i – ca un nimb
să te ridice peste timp?
Cuvântul unde-i care leagă

4de nimicire pas şi gând?

 Timpul naturii e timp veşnic regenerator, 
dragostea prezentului etern ducând spre zboruri cât mai 
înalte. Timpul aparţine doar omului pentru că se 
confundă mereu cu trecerea sa. Oniricul şi erosul sunt 
reflectarea luptei cu moartea, o formă de umanism 
fortifiant, parte din ritualul vieţii cu treptele sale de pe 
scara spiralei ascendente. Cele două vibraţii ale 
caduceului permit vieţii să se manifeste. Echilibrul este 
păstrat de tija centrală. Timpul nu are valoare absolută. 
Axa are o existenţă atemporală. Eon e sufletul lumii. În 
jurul lui se învârtesc semnele zodiacale. Eonul e ființa 
preexistentă ce nu se poate conștientiza decât prin 
Geneză. Și totuși, fără a ne referi din nou la Constantin 
cel Mare, divinitatea care tutelează cultul lui Mithra ar 
putea fi însuși Eon, ca paznic al porților lumii de 
dincolo, indiferent de lumea străveche sau cea 
contemporană. Poeții, sensibilii aleși descriu 
fenomenele prin har și contemplație. La Benjamin 
Fundoianu scurgerea vremii în spaţiul citadin 
prevesteşte cufundarea în nefiinţă.

Căci te-ai târât pe pietre asemeni sufleteşte
cu fiecare coajă de anotimp; şi-aşa,
eşti vremea care'şi sparge şopârlele în cleşte,

5urzica de prăsilă şi sâmburii de stea.

 Geneza timpului o întâlnim şi la Emil Brumaru. 
Cuprins de idilele sale insolite poetul oscilează între 
regnuri, descrie circuitul iniţiatic al magului îmbrăcat în 
haina nouă a Timpului. A doua reprezentare a sufletului 
fiind cea revelată prin imaginație și meditație, urmează 
descoperirea de sine.
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Îmbrăcate în civil.
Dintr'un câine curge-o limbă.

Apoi trece-o săptămână,
Cuiul intră în perete
Şi găleata în fântână.

Şi'n bucătăria pură
Cănile se coc şi-aşteaptă

6Atârnând cu apă'n gură.

De fapt totul se rezumă la același laborator alchimic ; în 
mijlocul lui elementele primordiale își reașează 
structurile. După şapte zile universul temporal este 
creat, cele patru elemente şi-au desăvârşit lucrarea dând 
omului posibilitatea de a se iniţia în arcanele timpului 
din bucătăria pură, dăruind aleşilor din rândul profanilor 
cunoaștere. Cosmosul părăsește starea sa divină și 
numai înțelegerea realizată de cel care vede eonii 
conduce la transmiterea mesajului Duhului Sfânt. 

Sub frageda oglindă am ghicit oraşul...
orbecăind la miezul nopţii prin agora
grăbiţi spre portul unde iar descreşte

7strigătul mânios al zeului.

 Poetul devine astfel prin puterea care i se 
conferă cel care poate trece de porțile păzite de eon, 
aducând lumea de dincolo printre noi, ca o clipită de 
reverie, ca un vis estompat și menit uitării după trezire. 
Acesta e arcul reflex noetic, momentul trăirii intense a 
multora dintre noi, moment nepovestit, surprins arareori 
în câte-un vers sau lucrare plastică, în armonia sferelor 
secrete. În ansamblul universului sensibil, deschizând 
calea de influență între corpurile cerești și lumea 
sublunară, a căror temporalitate este jenant de inegală, 
iată deci eonii având cu totul altă semnificație, 
eternitatea cosmică fiind receptată în primul rând de 
marii gânditori. 
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Toma
GRIGORIE

lirice

Ploaia
Plouă veacurile anotimpurile
bat darabana 
pe coşciugele istoriei 
primăverile reînvie 
trupul perpetuu al vieţii 
în feţii din muguri.             
 

Spre tărâmul pustiirii
Spre tărâmul pustiirii braţele sălciei
se pleacă sărută apa şi se ridică deasupra 
aşteptând să prindă înecaţii înainte 
de înghiţitura fatală 
soarele însângerează orizontul 
pregătindu-şi împământarea în 
cealaltă emisferă 
libelula păşeşte ca Isus pe ape 
face să vibreze ridurile undei 
peştele zburător curmă planarea 
acestui microelicopter fragil 
Gânditorul din Hamangia înnumără 
veacurile privind cu ochii munţii 
istoriile perindate pe clocaurile acestea 
rânduri de frunze galbene 
dau aşternut pământului negru 
albul zăpezilor şterge toate culorile 
pe care le pune pe anotimpuri 
copilul Dumnezeu 
roua spală oasele cerului 
fulgerele flambează norii purificându-i 
de morbul stelelor căzute 
se orânduiesc filele zilelor una peste alta 
spre tărâmul pustiirii 

T.S.Eliot îndreaptă 
tulpinile ploilor de vară 
mă simt 
son frere son semblable!    

Elena
BALOG

Laitmotiv
În goana nebună a timpului, 
dincolo de ocolul îngust al trupului
- cal alb mărunțind infinitul.
Un soi de joc, 
pe care urletele-mi 
nu-l pricep:
- Mamă, când o să văd și eu frumos?!
În goana nebună a timpului,  
dincolo de ocolul îngust al pământului
- cal albastru galopând infinitul.

Timp
ceasul
cu limbi fine
- câine fidel
- cântar pentru timp
ne lasă pe trup
urmele vremii.

Stele rupte
amiaza-i – rotundă
noaptea – pătrată
timp suspendat cu tot cu ceas
întrebarea – cuspidă
`ntre zodii spartă
și-aici între stele rupte-am rămas.

Zbor dintr-o iluzie
îmi hrănesc visul
ca pe-un cal 
răvășit de ideea libertății depline
și-i promit
că dacă nu se lasă răpus 
de răni efemere
voi emaila zâmbetul 
protezei lui sufletești
- cu veșnicie.
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ce minciuni mai scrii poete 
ce minciuni mai scrii poete
cum îți zboară porci prin inimă sau despre
oceanul ce-și are malul la tâmpla ta ca un colț de 
pâine

despre gloanțele cu fereastră prin care te putem 
vedea
ieșind din sânii unei femei adormite

sentimentele tale sunt niște chiloți nespălați
din ochi ți se scurge igrasia
ridică-ți jobenul să vedem șobolanul
cum ți-a mâncat tot părul

poete viața e puțină și te ia de cap
ca suta de votcă
alunecă pe lanțul de macara
și du-te acasă
nu este nici asta seara când vei muta luna din loc

spaţiu velin 
când sunt într-o cameră goală
pe care nu ştiu cum să o umplu
îi pun într-un colţ
un pahar cu lapte

apoi
mă aşez undeva mai la dreapta
sau mai la stânga
şi aştept
firesc
să încep să levitez

în centru nu pun nimic
de centru are atârnat vecinul
un bec

Ştefan Alexandru
CIOBANU

Spune-mi, iubito, unde-ţi e popasul        
Spune-mi, iubito, unde-ti e popasul?
În cuib zănatec, în amurg de ceară?
Unde-ţi aşezi piciorul să nu piară
Urma fierbinte ce-mi ucide ceasul? 

Cum ai învins râvnirile de fiară
Ce-au despicat pădurile cu pasul,
Ca să-mi aplec genunchiul, să-mi fac masul
La umbra coapsei tale de fecioară?

Lasă-ţi coroana-n iarba sângerie,
Bea din potirul brumelor nectar
Şi din căuş de patimi apă vie,

Arde-ţi veşmântul pe năvalnic jar,
Să te zidesc curată-n temelie,
Aceeaşi Ană, pe un nou altar.

30 iulie 2004

Scriu un sonet. Deplină amăgire
Scriu un sonet. Deplină amăgire
Că prin canon mai liber mă voi face.
Dar sunt ce vreau, ce ştiu şi ce îmi place,
Modest cârpaci de vorbe şi iubire

Un gând buimac într-un ungher îmi zace
Şi nu-i găsesc firava limpezire.
Mă prinde-n gestul lui de-mpotrivire
Şi mă aruncă-n lumile opace.

Trec voci cerşind cărarea neumblată,
Dar altele, urlând, ademenesc
Cu zarea lor etern împurpurată.

Când verbe-n cuget tainic mă sfinţesc,
Nu-mi amintesc de mine niciodată.
E semn profund că-ncep să mă trezesc.

5 aprilie 2004

Adrian
MUNTEANU



68

lirice

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
ER

A
R
Ă

Gabriela
SAVITSKY

Şapte peceţi
Am închis inima cu şapte lăcate
Şi drugii de fier i-am pus curmeziş;
Şapte peceţi plumbuite, pătrate
Şi-o uşă cu gratii, cu fierul ponciş.
Nu vreau să audă nimica de-afară,
N-o las să se uite prin geamul murdar.
O dezleg câteodată, numai spre seară,
Jumătate de oră,
Şi-atunci plânge amar.
Nu vreau să iubesc,
Nu sunt vie! Nu-mi pasă.
Degeaba îmi spuneţi că asta e tot.
O inimă sunt, încuiată în casă,
Şi nu mai am cheia
Iar ivăru-i mort.
Ce-i bună iubirea într-o lume de ghimpe,
Cu gheara albastră, arcuită viclean?
Pe cine-a salvat? Cui i-a dat să trăiască?
Iubirea-i o toană, visare în van...
Stau pe dealul acesta cu ochii la cer
Fânul miroase cum mama demult.
Am trăit ca o piatră aruncată în ger.
Să mă las să fiu vie niciodată n-am vrut.
 

Piatră şi om
E mai mult decât dragoste.
Este ca înflorirea caişilor peste noapte,
Doar cu albeaţă de stea.
E mai mult decât vieţuirea de om.
Este firul de aur agăţat din cer
Cu plumbul în tine.
Toate metalele zornăie.
Toate alcalinele cântă.
Este mai mult decât răsăritul
Când intri în viaţa ta destinată.
Ai pierdut sau ai câştigat?
Omul iubeşte zarurile şi se teme de ele.
N-are importanţă că vei muri.
N-are nicio importanţă.
Dar felul în care alergi pe tăişul sabiei

Dintre viaţă şi moarte,
Râzând,
Felul în care-ţi pleci pleoapele,
Sau roşeşti,
Felul în care te uiţi la iarbă,
Sunt scrise doar pentru tine.
Se poate trăi şi fără iubire.
Se poate trăi şi fără trăit.
În poarta de aur,
Colbul sandalelor tale
Va cânta fericit
Sau va plânge.
Tu eşti, drumului tău,
Făcător şi tezaur.
 

Cerşetorul
Râul mi-a spus toate cuvintele lui
Şi s-a dus în deşert.
Am închis într-o amforă albă
Două, ce se iubesc.
Nu le-am dat de mâncare,
Nu le-am scos la lumină,
Nu le-am spus ce gândesc.
La mine în piept
Stăruie un plânset de plumb.
Sufletul meu cerşeşte în piaţă,
Mi l-am pierdut
Într-o zi de april întrutotul semeaţă,
Când am intrat în oraş.
Nu mai pot să îl iau înapoi;
Nu mă bagă în seamă,
Nu mă ascultă.
Trecătorii-i aruncă în scârbă
Câte-un cuvânt de prisos.
Îl ia, îl înnoadă-n năframă.
La ce i-or fi bune nu ştiu ...
Chiar dacă nu mai e-al meu,
Mă bucur că-i viu şi-i dau zilnic târcoale.
Azi-dimineaţă m-am dus la amfora albă
Şi o am destupat.
În ea, doar o tăcere de scrum.
Şi cea mai curată iubire
Nu-şi este sieşi de-ajuns.
Am dat fuga în piaţă;
Mulţime, sacoşe, culori, gânduri răsfrânte şi 
goale,
Viaţă lipsită de viaţă.
Sufletul meu, întins pe pavele,
Disjuns.
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muzeul de imagini

Vasile Tudor face parte din categoria surprizelor 
plăcute pentru cineva care ar face cronică literară: nu 
ştiu câţi ani are, nu ştiu ce a citit (deşi aşa ceva se poate 
deduce, adesea), nu ştiu ce a mai scris. Aşa descoperi că 
uneori poate fi mai plăcută starea cititorului care se 
întâlneşte cu cartea, fără a şti mai nimic despre autor; 
superlativul ar fi fost să descoperi cartea întâmplător, 
aceasta să fie lipsită de elemente paratextuale, în aşa fel 
încât să poţi fantaza, să îţi imaginezi felurite scenarii 
privind ivirea textelor pe lume, felul cum vor fi fost 
primite, ce lauri va primi poetul (sau nu, căci ei nu se 
dau oricum!). Şi tot aşa.

N-a fost să fie chiar aşa. Volumul ajuns la mine 
(Pietre curgătoare, Paralela 45, 2011) e destul de 
ancorat de semnele lumii, cel puţin formal. Rămâne 
însă plăcuta surpriză a descoperirii de care vorbeam la 
început. Dintr-un volum ce cuprinde trei cicluri, unul 
mai interesant ca altul, m-am oprit la cel dintâi, intitulat 
Sonetele către absenţă. Sunt, dacă nu mă înşel, 22 de 
sonete, dintre care două au acelaşi titlu (Sonet către 
adormire) fără ca acest fapt să sugereze o anume 
intenţie de semnificare suplimentară, altminteri, 
titlurile sunt în aceeaşi structură (Sonet către…), 
câmpul semantic acoperit fiind acela ce ar putea să se 
lase descris de o poetică a absenţei, aşa cum o pot 
sonetele face, mai cu seamă în viziunea lui Vasile 
Tudor (Alteu, Vânt, Dragoste, Wer, Nimeni, Absenţă, 
Mireasă, Linişte, Aniversare, Toamnă, Adormire, 
Vedenii, Însumi, Solitar, Naştere, Răsărit, Imagine, 
Profil, Adormire (doi), Departe, Contemplare, Robe).  
Dincolo de acea rigoare cerută de organizarea 
sonetelor, ce atrage altfel decât obişnuitele versuri de 
pe net, din anumite reviste, de aiurea, din ultimii ani, e o 
prospeţime de fruct a versului care se completează, 
paradoxal, cu senzaţia controlului mereu în şi prin 
marea poezie a lumii. Altfel spus, Vasile Tudor e un 
cititor avizat de literatură, e un sensibil format, ce simte 
nevoia să se apere prin aparenta corvoadă a poeziei cu 
formă fixă (abandonată, pe parcursul cărţii, tocmai 
pentru a demonstra lejeritatea cu care se mişcă     
printr-un teritoriu ce nu îi e deloc străin): spre exemplu, 
în Sonet către aniversare, e o răstălmăcire profund 
original-emoţională a unor tonuri simboliste post Poe 

şi mergând spre Ghelderode, cu un simţ al firescului ce 
îl detaşează de orice afiliere poetică atât de specifică de 
vreo trei decenii încoace şi care arată de ce e bine ca toţi 
poeţii să citească mai mult din marea literatură (Să bem 
în sănătatea Morţii/ La masa cu tristeţi regale! Străinul 
ce aruncă sorţii/ Rânjeşte acru din pocale.// Cântaţi-
mă!...căci viaţa este/ O profanare de morminte, / 
Gingaşă lumânare peste/ Îmbrăţişări de necuvinte!// O 
melodie a tristeţii/ Împarte măştile mortale, / Străinul 
varsă ceara feţii/ În râsete imperiale.// Să bem în 
nemurirea Vieţii/ Cinstind Serbările regale!).

Iar serbările (regale, obligatoriu, se fac doar din 
cuvinte, care nu trebuie să uite de rostul lor originar, 
când unul singur putea să spună multe şi neviciate 
lucruri), nefiind obligate să ţipe şi să facă 

exhibiţionism. E un aspect pe care sonetele, tocmai 
pentru că mai trimit spre rigoarea clasică, îl arată mai 
mult decât orice altceva. Vasile Tudor însă se lasă prins 
doar de dragostea primă, aceea pentru cuvinte, după 
cum spuneam, chiar şi atunci când tristeţea pare a fi mai 
mare decât orice altceva. E un drum ce porneşte de la 
anonimii cântăreţi antici şi se întinde până undeva în 
secolul XX, când drumul a fost tot mai mult abandonat, 
în favoarea unor scurtături lamentabile. Sunt încercări 
din ultimii anii de a re-actualiza tipare „mai vechi” ale 
poeziei, sub denumiri diverse, începând de la 
neoromantism, neosimbolism etc., uitându-se, de fapt, 
că nu există decât un singur fel de poezie. Cea 
adevărată.

Iar Vasile Tudor o simte doar pe aceasta, în felul 
său, nefalsificat, îmbogăţit de o lungă istorie a 
cuvintelor şi mereu împrospătat de sensuri noi ale 
acestora, fără paradă şi fără artificiozitate. Aşa. Pur şi 
simplu, „cinstind Serbările regale”.

„Cinstind
Serbările regale”

Angela PITARIU BOLNAVU
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       Debutul în proză al criticului şi italienistului Geo 
Vasile s-a produs în 2011 cu romanul „Roluri de 
compoziţie” (marele premiu pentru proză TITEL 
CONSTANTINESCU), apărut la editura Rafet. 
Despre acest volum nu se poate spune că are ceva din 
ceea ce ştim că este un roman tradiţional, ci mai 
degrabă că este un  roman-eseu. Personajul principal 
al cărţii este David Cernica, profesor navetist într-un 
liceu de provincie. Influenţat de lecturile unor cărţi 
din literatura contemporană a lumii, a celor policier, 
oniro-fantastice etc, protagonistul propune cititorului 
asocieri ce alătură sau alternează propriile experienţe 
de viaţă şi trăiri  sentimentale cu cele ale personajelor 
din cărţile citite. Romanul se desfăşoară sub forma 
unui dialog imaginar între eul narator, profesorul 
David Cernica, alias Geo Vasile, şi biografa sa, Ruth 
Gigurtu, de fapt un alter ego al autorului. Povestindu-i 
mersul lumii actuale, aceeaşi de mii de ani şi totuşi în 
cădere liberă în virtutea principiului autodistrugerii, 
în chip de livrescă Şeherazadă, David Cernica pune 
faţă-n faţă două lumi: cea a sa, autoreferenţială, „o 
biografie  în întregime inventată, dar ruptă parcă din 
realitatea unei Europe la zenit”, şi cea generată de 
imaginarul unor mari romancieri (Adrés Trapiello, 
Mark Levy, Italo Calvino, Lobo Antunes, Emanuel 
Carrère, Michel Faber, John Fowles, Milorad Pavic 
etc.). Este un joc intelectual  ce captivează cititorul 
prin conglomeratul de idei ce abundă în text. 
      Ficţiunea se preschimbă în realitate şi viceversa, 
brusc firul naraţiunii se rupe, iar prezentul revine şi 
mai invaziv, de la „Ucigaşa de autostopişti”(p. 55), în 
care ,,Anticrysis este trimisă pe Terra pentru a 
îndeplini o misiune...”, la succesiunea de întâmplări şi 
evenimente din viaţa lui David Cernica, un „delir 
supravegheat”  în cheie psihanalitică, ce curge 
precum „un lichid vâscos în spaţii labirintice”. Mereu 
şi mereu „aceleaşi străzi, scări, cafenele, figuri, 
coşmar din care nu poţi să te mai trezeşti..., Capşa, 
Dunărea, conversaţii cu cele mai diverse făpturi, şi iar 
Podgoria, wyisky, pepsi, rognons, apoi la o bodegă pe 
Polonă, vin după lichior, ness, Capşa, cafea, Union cu 
Spirescu, joc cu chibrituri...”(p.103). Promiscuitatea 
experienţelor sale sentimentale este uneori atât de 
adâncă încât totul pare a avea climatul sufocant al 
unei Sodome. 

      Aflat veşnic în căutarea „kimerei globulare”, nu 
de puţine ori profesorul navetist  manifestă un interes 
clinic faţă de amănunte din viaţa sa sentimentală,  dar 
şi fiorul de repulsie ce-l cuprinde faţă de exponentele 
sexului slab cu care intră în contact, fapt confirmat, de 
altfel, în capitolul „Colecţie la purtător”, în care Ruth 
Gigurtu remarcă: „Maestre David, rămâneţi totuşi un 
sentimental cu tendinţe misogine...”. De exemplu 
Vera H., din capitolul „Vera endocrina şi alte 
grozăvii”(p.100) „este o creatură de cea mai joasă 
speţă, un maldăr de carne inform într-o rochie de 
florăreasă”. Sau cazul „Sibilei din Cluj, ce şi-a ruinat 
dantura lucrând în mediul toxic din tipografie, ţi-a 
făcut rău să-i vezi hidoşenia din gură, să-i priveşti 
chipul de pisică jigărită, râioasă...”. O altă 
„Luciferiană, de 33 de ani, bine clădită, dar cam 
idioată şi mai curând vacă...”. Doar Miriam, favorita 
sa, personajul feminin cel mai expresiv al cărţii, 
reuşeşte să-l determine pe erou să mărturisească  
„nevoia ta idealistă de a fi 
mereu îndrăgostit , de a trăi 
din zâmbetele şi vorbele 
iubitei”(p.50).
      Legătura cu originile 
sale se menţine la David 
Cernica prin cei care i-au 
dat viaţă.  Firesc dacă ne 
gândim că motto-ul cărţii 
ne spune în mod explicit că 
romanul este închinat 
părinţilor săi, Ioachim şi 
Ana. Între sentimentalism 
şi sensibilitate este o 
d i f e r e n ţ ă  e n o r m ă . 
Sentimentalul David Cernica, capabil să vibreze la 
„lumina verde a ochilor” lui Miriam, este lipsit de 
sensibilitate în relaţia cu mama sa, prin absenţa totală 
de comunicare de care dă dovadă. „Un nihil veritabil, 
străin vs. străin” este şi relaţia dintre el şi tatăl său. 
 Salvarea prin căinţă, ca în romanele lui 
Dostoievski, este tema introdusă de Geo Vasile spre 
sfârşitul cărţii. Convins că este vinovat de moartea 
tatălui, David Cernica încearcă pe cât posibil să scape 
de povara vinovăţiei pentru suferinţa, boala şi 
sfârşitul acestuia printr-un fel de spovedanie:„ţi-a 
părut rău că l-ai lăsat singur, că a murit singur..., 
fusese scos din joc, eliminat, răpus, inclusiv cu 
participarea ta...”. 
      Cititorul îi poate acorda circumstanţe atenuante  
eroului şi  încercării sale  de a  a se recunoaşte smerit 
şi cu evlavie în „Parabola fiului risipitor”(p.195). Aşa 
cum fiul risipitor, din celebrul fragment evanghelic 
(Luca),  va alege să plece în lume, cheltuind  partea de 
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când primeşte iertarea tatălui, aşa şi protagonistul 
cărţii speră ca prin mărturisire şi spovedanie să se 
apropie de Cristos, adevărurile sale distincte fiind 
acum: „drama libertăţii păcătoase, puterea pocăinţei 
sincere şi iubirea milostivă şi mântuitoare a lui 
Dumnezeu faţă de om”. 
      „Un fel de limbaj al fantasmelor şi halucinaţiilor, 
iată compendiul maladiei postmodernităţii, precum şi 
al reţetelor romanului postmodern ce apar în această 
carte” (p.118), spune autorul. 
      Adăugăm la rândul nostru că, în „Roluri de 
compoziţie”, Geo Vasile  îşi  face cunoscut  propriul 
stil, propria manieră artistică, propriul mod de 
abordare a romanului în postmodernitate. Dacă e să 
găsim principalul merit al volumului, cel care îl 
diferenţiază de oferta pieţii actuale de carte,  acesta 
este cel al talentului cu care autorul sondează 
necontenit adâncurile acelui alter ego, latura ascunsă 
a personalităţii sale. 
      Fireşte, cititorul va stabili dacă Geo Vasile a reuşit 
sau nu să descrie „umbra” lui David Cernica, acel 
„mysterium tremens fascinans”...

Anca
MĂGUREAN

De cealaltă parte a realului
sau cum să treci printr-o oglindă

fără să o spargi 

 Amuleta și alte stranii povestiri este un volum 
de o elegantă ținută care aparține autoarei  de origine 
română Madeleine Davidsohn. Pentru rafturile 
suprasaturate (și nu numai!) de literatură fantasy, 
volumul de față este precum o gură de aer proaspăt, 
deoarece trăsătura comună a tuturor povestirilor o 
reprezintă, așa cum reiese și din titlu, fantasticul, acel 
unheimliche freudian ce denumește starea de 
neliniște născută prin ruptura raționalului și 
intruziunea inexplicabilului în viața reală.
 De al tfel ,  la  Madeleine Davidsohn, 
fantasticul nu este decât o latură firească a normalului, 
trecerea de la banal la insolit se realizează fără 
angoase, fără spaime inutile. Nu ne aflăm așadar în 
fața unei scriituri fantastice de natură canonică, 
universul autoarei nu este populat de făpturi 
demonice, înspăimântătoare. Dimpotrivă, realul 
însuși îmbracă în modul cel mai firesc haina 
fantasticului, asemănările dintre povestirile din acest 

volum și proza fantastică a lui Mircea Eliade sau 
romanticii germani (apropiere îndrăzneață, dar 
justificată de felul în care Madeleine Davidsohn 
înțelege și abordează acest gen literar controversat)  
semnalează în mod clar afinitatea de percepție a 
autoarei cu predecesorii săi. De altfel, concluzia pe 
care ne-o servește autoarea, pagină cu pagină, este 
aceea că fantastic este însuși realul în care ne ducem 
viața, în care faptele cele mai banale și neînsemnate 
capătă deodată o semnificație nebănuită. Realitățile 
cotidiene precum drogurile (Pisica neagră), războiul 
(Un mesaj în noapte, Secretul Minei), terorismul 
(Mingea de baschet), SIDA (Pisica neagră), 
singurătatea, bătrânețea (Trenul) devin elemente 
destabilizatoare ce permit invazia fantasticului în 
real.  Și, așa cum fantasticul lui Madeleine Davidsohn 
își are originea în real, tot așa acesta sfârșește prin a 
deveni cel mai natural lucru cu putință. Ce poate fi 
mai firesc, de pildă, decât să porți în piept inima unui 
mort și să-ți capeți pofta de viață sau să te 
îndrăgostești de un tânăr aflat în comă care îți ține 
companie la o petrecere?  Iată-ne așadar, prinși 
definitiv în capcana insidioasă a fantasticului.

 Deși independente ca 
fir narativ, aproape toate 
povestirile din volum 
respectă  aproximat iv 
aceeași structură repetitivă 
a trecutului în prezent. 
Trecutul vine să bântuie și 
să  expl ice  prezentul , 
scoțând la iveală suferințe 
v e c h i ,  z ă v o r â t e  î n 
s trăfundul  inimii .  La 
rândul său,  prezentul 
p e r m i t e  r e a b i l i t a r e a 
trecutului, umbrele se 
întorc pentru a pune în 
ordine lucruri rămase 
demult nerezolvate. Ceea 

ce s-a întâmplat odată, are toate șansele să se repete, 
printr-un sistem inexplicabil de coincidențe, precum 
o fatalitate care apasă peste destinul personajelor. Așa 
stau lucrurile în Secretul Minei, unde nepoata trăiește 
o dramă sentimentală identică cu a bunicii sau în Din 
viața Estrellei, unde nepotul își continuă, în devenirea 
sa, bunicul, răscumpărând astfel greșeala mamei (de 
altfel, legătura strânsă dintre bunici și nepoți este o 
constantă a povestirilor din volum, care, trecând de 
afinitatea evidentă dintre personaje, ajunge până la 
trăirea, de către acestea, a unui destin comun). Prin 
caracterul său repetitiv, fantasticul lui Madeleine 
Davidsohn are un rol regenerator, deoarece astfel 
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un nou început. Și aici recunoaștem un alt indiciu al 
fantasticului, și anume îndoiala care se naște o dată ce 
lectura a luat sfârșit, căci cititorul se vede silit să 
discearnă între o explicație logică sau una care 
contrazice legile naturii (cum ar fi secretul morții lui 
Vova, ucis de boala cruntă sau de privirea pisicii 
negre?), fie să-și imagineze el însuși finalul (în 
Amuleta, de exemplu,  o dată ce obiectul magic a fost 
reîntregit, putem spera la o vindecare miraculoasă?).   
 Regăsim, de asemenea, la Madeleine 
Davisdohn, toposuri consacrate de literatura 
fantastică și pe care autoarea, în buna tradiție a 
genului, nu avea cum să le piardă din vedere. Este 
vorba despre visul premonitoriu (Yvonne, Ceainicul, 
Mingea de baschet), despre translația sufletului 
(Casabila oglindă magică, Memoria inimii), sau 
despre existența unui spațiu sacru în care accesul 
celor din lumea profană este limitat ca număr și durată 
(Pădurea de argint). Alunecarea spre fantastic se 
realizează întotdeauna lin și iremediabil. 
 Narațiunea la persoana întâi, utilizată 
frecvent de autoare, are dublul rol de a da veridicitate 
întâmplării relatate, pentru a evita punerea la îndoială 
a cititorului asupra faptelor, dar este și un indiciu al 
elementului autografic, ușor de recunoscut în 
povestea eroinelor care sunt și ele, asemeni autoarei, 
românce emigrate în Israel. Să fie și aici oare vorba de 
o coincidență, sau migrarea de la un spațiu geografic 
la altul dublează simbolic, migrarea realului spre 
fantastic? Pentru cititorul român, un lucru rămâne 
însă cert: descrierea Israelului, a capitalei, a 
hamsinului, vântul ucigător venit din deșert, conferă o 
notă de exotism și sacralizează spațiul. 
 Povestiri „stranii”, așa cum autoarea însăși 
ține să menționeze chiar din titlu, întâmplările relatate 
în volumul de față incită la o reflectare serioasă asupra 
sensurilor existenței, asupra noțiunilor de hazard sau 
a coincidențelor tulburătoare. De altfel, unele 
povestiri, reduse ca dimensiune (Umbra, La un 
vernisaj, Șiragul rupt) nu impresionează prin faptul 
relatat, ci constituie doar o meditație personală asupra 
fragilității vieții, a artei, dobândind o dimensiune 
parabolică cu evidente elemente de fantastic. De 
altfel, meritul autoarei este acela de a da celui mai 
banal fapt o dimensiune miraculoasă, sugerându-ne 
că în cele mai neînsemnte fapte se ascund cele mai de 
nedezlegat și mai adânci mistere. Fără a face prea 
mult uz de recuzita fantastică, Madeleine Davidsohn 
propune, prin acest volum de povestiri, o nouă 
viziune asupra realului care devine astfel, un mod 
autentic și original de expresie a fantasticului.  

Florin Dan
PRODAN

George Serediuc, evadarea
din soarele mecanic

 George Serediuc a debutat la sfîrşitul lui 2011 
cu volumul de versuri Soarele mecanic. Cartea a 
apărut la relativ noua dar notabila editură Herg Benet 
în urma unui concurs naţional cu sute de concurenţi şi 
un juriu de excepţie (Liviu Antonesei, Ioan Es. Pop, 
Claudiu Komartin, Radu Vancu etc.) După Dan 
Cristian Iordache (cu un excelent volum publicat la 
editura Brumar) George este alt membru al grupării 
de tineri autori suceveni activi în ultimii trei ani sub 
titulatura Zidul de Hârtie, care produc literatură 
contemporană de foarte bună calitate. 
 Cele şase grupaje de texte, însoţite de grafică 
şi aluzii vizuale foarte atent selectate, sugerează 
etapele unui itinerariu cu valenţe existenţiale dar şi 
spirituale, cu toate că acestea, sunt doar punctate, 
disimulate, ca în mai toate tipurile de discurs ale 
poeziei douămiiste. 
 S u b  u m b r a 
S o a r e l u i  m e c a n i c 
autorul ne propune o 
călătorie întru şi prin 
sentiment şi  t imp: 
pierdere şi căutare a 
dragostei, tahiograf al 
extremelor, salturi în 
groapa cu flori.
 Fără să fie un 
revoltat autentic, cu 
excepţia cîtorva texte, 
se observă totuşi o 
v i o l e n ţ ă  t ă c u t ă , 
a u t o i r o n i e  ş i  o 
influenţă a aşa numitelor tendinţe poetice actuale 
(biografismul), toate într-un ton cald şi sincer: sunt un 
husky ce traversează alaska/visam să am o librărie/în 
mijlocul unei păduri de fag/să îmi aşez cărţile între 
pietrele unei temelii. /peste toate să curgă viaţa/în 
forma ei cea mai pură: /ca fluturii în gura unei 
cascade. 
 Un biografism construit cu grijă pentru a nu fi 
superfluu ne introduce încet din spaţiul Citadin de 
provincie al secolului douăzecişiunu după Cristos, cu 
cîrciumi cu iz postbacovian dar poleite şi de 
luminozităţile lui Gellu Naum, pînă în spaţiul 
Căminului, apoi al ultimei uşi spre interioritate, spre 
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Sine. Un sine de adolescent în camera sa, în lanul său 
de secară, deal pustiu de unde poate vedea cum se 
aprind sau sting luminile oraşului. Refugii ce, odată 
evocate, fac să explodeze mecanismele misterioase 
care uneori înalţă sau provoacă orizontalitatea, 
timpul, nasc accidente: moartea, despărţirea, 
suferinţa în raportul lor interogativ cu dragostea şi 
prietenia.  
 Inclusiv titlurile poemelor şi ale grupajelor 
vor să sugereze un ciclu. Practic, construiesc, sunt 
piesele unui mecanism misterios, imens şi absurd. Eul 
poetic se află în interiorul lui, îl observă. Finalul 
aduce soluţia. Răspunsul, evadarea, înseamnă 
dragostea (Întoarcerea în dragoste: Matilda): nimic 
nu e mai luminat/decît drumul pe car mă întorc la 
tine/zîmbind/într-o blană albă de urs.   
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Christian
CRĂCIUN

Bucuria ceasurilor...

 Puţini dintre noi au avut norocul de 
neînchipuit de a moşteni un ceas de buzunar de la 
bunicul. Ceasul purtat la vestă era o adevărată 
instituţie, care, alăturată şi legată profund de însăşi 
instituţia bunicilor, marchează indelebil o epocă a 
umanităţii în care legătura dintre timp, morală, 
respectabilitate era perfect constituită. Iarăşi, puţini 
au curajul să scrie o carte de amintiri la mai puţin de 

*40 de ani, precum Codruţ Constantinescu . De fapt, 
este o carte de călătorie în timp, de căutare a 
rădăcinilor şi formaţia de istoric a autorului justifică 
din plin această operaţie. Autor al unor cărţi diferite ca 
temă, de la studii despre Irlanda la radiografii 
epistolare ale societăţii româneşti postdecembriste, 
tânărul istoric pune acum un pariu, o carte de amintiri 
la numai 35 de ani. Folosind un puzzle de documente 
de familie, de la scrisori şi fotografii la obiecte 
casnice, şi de mărturii orale, autorul încearcă 
portretizarea unui alt tip de umanitate, de societate; 
paseistul din mine spune că definitiv pierdut odată cu 
comunismul.  Este ceea ce salvează cartea de orice 
eventuală acuză de prezumţiozitate. Miza ei nu este 
numai una personal-identitară, prin reconstituirea 
originilor familiale, ci una mai largă, portretul unui 
anume vechi tip de om şi de societate schimonosit 
prin diferitele avataruri istorice.  De aceea „micul 
oraş subcolinar” e o Românie în miniatură prin care 
autorul încearcă să înţeleagă mersul mare al istoriei, 

privind istoria mare din perspectiva unei familii 
obişnuite. Citind cartea, care nu are nimic 
senzaţional, urmărim şi cum copilul curios constată 
că propria lui copilărie a devenit istorie, că viaţa acum 
e altfel şi poveştile copilăriei sale sunt la fel de 
incredibile azi ca şi cele ale bunicilor din război. „Un 
om nu este doar rezultatul dragostei [...] a altor doi 
oameni [...], ci al trecutului părinţilor, bunicilor, 
străbunicilor, stră-străbunicilor săi”. Familia cu 
rădăcini deopotrivă munteneşti şi transilvane, a trecut 
prin toate cele a veacului: cele două războaie, 
instaurarea comunismului, regimul ceauşist.... Iar 
perspectiva narativă a prezentului aduce mereu în 
subtext o judecată morală asupra sensului istoriei. 
 Tehnica narativă este simplă şi totdeodată 
eficientă. Un  joc, bazat pe asocierea liberă a 
amintirilor, între trecut şi prezent. Adică între 
amintirile documentelor şi ale martorilor şi cele 
proprii. Vorbind de una dintre bunici, îşi aminteşte 
vizita la TIBCO. Cu guma de mestecat şi alte chestii 
pe care nu le puteai vedea decât acolo. Nu există 
amănunte neimportante pentru amintire, o anume 
nuanţă a luminii dintr-o zi sau o jucărie găsită într-un 
pod sunt  elemente de importanţă majoră, 
asemănătoare cu o scrisoare trimisă de pe front. 
Amintirea are propria ei scară de valori. Sigur, mă 
feresc să povestesc amănuntele acestor peregrinări 
genealogice. Mă interesează mai mult tonul şi 
perspectiva. Pentru că nu este nimic excesiv de liric în 
text, dimpotrivă comentariul care este mereu dinspre 
prezent spre trecut e adeseori casant. E un mers 
paralel în care amintirile copilului sunt combinate cu 
cele ale străbunilor. Implicit, este şi o meditaţie 
asupra străvechei ziceri: căci nu sunt vremile sub om, 
ci bietul om sub vremuri. Copilul mai întîi sau mai 
târziu maturul vor să înţeleagă. Este cercul cel mai  
larg al semnificaţiilor acestor amintiri: raportul dintre 
individ şi istorie, poate tema majoră a secolului XX, 
căci XXI seamănă încă foarte mult cu precedentul. 
Îmi place tonul casant, autorul are fibră de moralist, 
comentariile narative, mai totdeauna de tip 
comparativ (şi ironic la adresa prezentului comunist 
narat), aşează faptele vechi sub lumina prezentului.  
Între istoria la firul ierbii a copilului care se duce cu 
tataie „la cotul Donului” (cârciuma cu acest nume, 
bunicul fusese şi la cel adevărat) unde cei mari beau o 
bere şi puneau ţara la cale, sau pe stadionul cu echipă 
într-o divizie inferioară, şi istoria mare a ideologiilor 
şi cataclismelor care au mişcat lumea în ultimul veac 
se întreţese astfel o mirabilă legătură. Pentru cei de 
vârsta mea este un acut motiv de reflecţie câte dintre 
elementele vieţii noastre sunt deja istorie, au nevoie 
de note de subsol explicative pentru a fi înţelese de 
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vremea comunismului, chiar anii 90 fac parte deja 
parcă dintr-un alt areal explicativ. Timpul trece mult 
mai repede.
 De altfel, Codruţ Constantinescu face parte 
dintr-o generaţie fericită, membrii ei aveau până în 20 
de ani în 1989, suficient cât să trăiască pe pielea lor, să 
vadă şi să înţeleagă, să prindă anii celebrei triplete 
frig, foame, frică şi penuriei generalizate, taberele de 
pionieri şi ideologizarea aberantă a vieţii cotidiene, 
expediţiile familiale pentru procurarea de alimente. 
Apoi... îmi permit să merg mai departe, dincoace de 
orizontul cronologic al cărţii, entuziasmele 
bezmnetice ale începutului de deceniu 90, a fost 
prima generaţie care a prins bursele şi studiile în 
occident, putând astfel face comparaţie de visu între 
două moduri de viaţă şi două sisteme de învăţământ, 
generaţia care a simţit cel mai puternic marile 
dezamgări de după 2000 şamd. De aceea sunt foarte 
importante mărturiile. Carenţa principală a sufletului 
românesc de azi este memoria. Grav amputată. De 
aceea cată să salutăm cu tresărire de inimă fiecare 
încercare de a şterge de praf obiectele materiale şi 
spirituale. Ochiul naratorului este sensibil la stil,  la 
felul cum se îmbrăcau oamenii, cum reacţionau într-o 
situaţie comună de viaţă sau alta etc. Scrisorile de pe 
front către iubită sau către familie, analiza câte unei 
fotografii  de epocă au deopotrivă această 
expresivitate involuntară pe care le-a indus-o timpul. 
Cred că eram cam de vârsta pe care o are astăzi dl. 
Constantinescu atunci când o venerabilă doamnă, 
plină de viaţă la cei peste 80 de ani pe care-i purta cu o 
incredibilă viteză de reacţie şi eleganţă, trecută prin 
cele două războaie şi chiar prin puşcăriile 
comuniste...dar despre asta nu vorbea, prefera să 
povestească despre tinereţile ei petrecute la Paris, 
Viena, Berna sau Cairo....ca să nu mai zic de 
Bucureştii interbelici- ei această doamnă, eram în 
glaciara epocă a anilor 80, mi-a spus următoarea 
frază: lumea de astăzi nu mai are stil. Îmi revine 
mereu în minte de atâtea decenii această frază, pe care 
încerc să o (re)înţeleg ori de câte ori urâciunea 
spaţiului spiritual înconjurător mă contrariază. În 
căutarea acestui stil pierdut mi se pare că se află şi 
autorul acestor amintiri.  
 Lectura acestei cărţi nu poate fi decât 
participativă, automat îţi contrapui propriile amintiri: 
cum a fost când te-a făcut pe tine pionier, cum a fost 
pentru tine experienţa cinemaului care rula marţea şi 
sâmbăta, cum arătau pozele tale de familie sau caietul 
de amintiri din liceu al mamei, acele fabulos de 
elegante documente şcolare din interbelic, impunând 
prin chiar aspectul lor grafic şamd şamd. Sunt şi 

experienţe care, observ, deşi mă desparte mai puţin de 
o generaţie biologică de autor, arată o altă „vârstă”: 
furia viozionărilor filmelor la video, sau mult mai 
devreme, solemnitatea primelor televizoare când 
pentru a vedea „Varietăţile” sau „Sfântul” se făceau 
vizite de familie cu toată ceremonia. Circulă pe net, în 
acest folclor sui generis, cu diferite variante mai 
ample sau mai restrânse, un text care compară 
copilăria de atunci, cu hălăduirea fără grijă pe 
maidane şi fotbalul non stop din zilele nesfârşite de 
vară, nescutit de julituri şi accidente... cu antiseptica 
şi mereu controlata prin GPS copilărie de azi, închisă 
dinaintea unui ecran sau izolată în „comunicarea” pe 
mobil. Ei bine, cartea de faţă este şi o laudatio a acelui 
tip de copilărie care, sfidând istoria,  îşi permitea să fie 
liberă, adică naturală.
 Refăcând istoria unei familii obişnuite    
dintr-un „târg subcolinar”, Codruţ Constantinescu ne 
propune un mod de a scrie (o) istorie cu care 
triumfalismul de manual nu ne-a obişnuit. Jocul 
dintre implicarea afectivă şi comentariul realităţilor 
istorice face lectura incitantă. „Poate că dacă ne-am 
aduce aminte mai des de bunici, unchi, mătuşi şi 
străbunici (fiecare în funcţie de posibilităţi), ne-am 
simţi puţin mai legaţi de pământul acesta, de 
geografia asta şi ne-am împăca cu neliniştea 
metafizică a sufletului românesc. Poate chiar mai 
responsabili, cine ştie”. - explică finalmente intenţia 
sa autorul. Îmi place şi expresia „patriotism cuminte” 
pe care o foloseşte la un moment dat. În totul, o carte 
încântătoare, care stimulează propriul travaliu al 
memoriei şi ne arată cât de surprinzător se poate scrie 
istorie.

Mircea
DOREANU

O „absenţă” strălucitoare

* Codruţ Constantinescu, În labirint sunt umbre şi lumini,
Edit. Vremea, București, 2011.

 A doua carte a lui George Echim excelează 
printr-o lipsă, cea a ambiguităţii caracteristice poeziei 
moderne, după Hugo Friederich; sunt convins că 
mulţi autori au trasat această marcă definitorie, dar 
criticul sus-numit a impus-o. 
 În Împliniri (Ed. Timpul, Iaşi, 2011), ca şi în 
cartea anterioară, George Echim excelează prin 
simplitatea brâncuşiană a comunicării.
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 Poezie tradiţională, desigur, dar şi izvor curat 
după câmpul de luptă al harnicului măcel modernist şi 
postmodernist, în care sensurile sunt alambicat 
deviate după modelul tutelar al expresionismului. 
George Echim este cu atât mai autentic şi interesant 
cu cât îşi individualizează şi localizează demersul: 
«La cabana „Barbarosa”, a lui Liţu, / Pe Mureşul 
superior, în defileu, / Am mers cu drag şi nu numai cu 
visu'/ Să îmi petrec un timp cu el, fratele meu.» (La 
cabană). Ca buna majoritate a poeziilor sale, autorul o 
localizează şi datează 
ingenuu:  Răstol i ţa  – 
Andreneasa, 8-9 august, 
1997.
 Spre deosebire de 
contemporanii noştri, 
acest poet nu ezită să 
f o l o s e a s c ă  a n u m i t e 
cuvinte de care ceilalţi se 
ruşinează: dor, iubire, 
suflet; dimpotrivă, le 
accentuează şi îşi bazează 
împlinirile lirico-epice pe 
temelia lor neştirbită, 
solidă: „Dragi copile de 
departe, / Vă iubim nespus 
de mult / Peste tot ce ne 
desparte, / Noi adesea am 
trecut ...” (Curcubeul 
iubirii).
 Întreaga poezie 
r o m â n ă  v i n e  d i n 
Eminescu al diferitelor 
perioade, direct sau prin 
succesorii mai-marelui 
poet.
 Şi ilustraţiile romantice ale graficienei Ghia 
vin din duhul eminescian. Cu o încredere pe care, 
susţin unii critici, îi lipsea lui Eminescu (vezi 
puţinătatea versurilor lui religioase), George Echim 
apasă şi pe clapele cântecului de acest tip. 
Magnificienţa versurilor vine aici din cea a imnelor 
populare: „M-am întrebat ce îmi lipseşte / Şi nu m-am 
dumirit deplin / Dar iată, bucuria-mi creşte ... / Umil, 
lui Dumnezeu mă-nchin ...” (Împliniri).
 Neîntâmplător citatul este din poezia care dă 
titlul cărţii. Este clar că poetul consideră acest text şi 
sentimentul lui generator axul sfânt al lumii sale şi al 
cărţii, implicit.
 Încet, încet, trecând prin capitolul Cântece, 
cartea urcă spre o Addenda inedită în literatura 
română, în care paginile de lirică folclorică sunt 
contrapuse notaţiei lor muzicale. Nu am mai întâlnit o 

asemenea alcătuire din tot ce am citit, decât în cărţile 
italianului Massimo Bontempelli, însă în timp ce 
italianul era cu precădere prozator avangardist, 
George Echim este un veritabil rapsod popular: 
„Frunză verde de bujor, / Mândruţă de la Monor, / 
Acuma în miez de vară, / Dorul tău mă prinde iară, / 
Că de la o vreme-ncoace, / Dorul tău nu îmi dă pace.” 
(Mândruţă de la Monor). 
 De clarificat încă o dată că George Echim este 
şi un cântăreţ remarcabil şi remarcat. Frumoasă 

disjuncţie, (însemnând de fapt 
completitudine) între profesiunea de 
avocat şi pasiunea pentru folclor. Am 
ezitat să amintesc profesia poetului – 
toţi comentatorii o fac ! –, dar 
contextul mi-a impus-o. 
În spirit popular, autohtonizant prin 
limbaj şi formă, este scrisă şi una din 
poeziile mele preferate din Împliniri, 
neaoşa poezie Luminiţe: „Gătejele, 
lemnuţe, beţişoare, aprinjori, / diufe, 
şfebeli, răpelţ şi muşâne, / chibrituri 
denumesc, jupâne, / aceste cuvinte 
neaoşe, ca nişte surori.”.
 Se mai aude aici şi nu numai, 
cântarea antonpannescă, în spirit 
arhaic şi veşnic prezent (vivat umbra 
lui Ion Barbu !). Autorul, cred că 
dintr-un fel de timiditate dublată 
paradoxal de îndrăzneală, ţine să îşi 
blindeze cartea de faţă, ca şi pe cea 
anterioară, cu referinţe critice. Cu 
toate astea, în actul poetic este sigur 
pe el şi are curajul estetic de a 
practica un stil rarissim, culpabil, 
probabil, de desuetudine în ochii 

snobilor cu ochelari de cal. Întâmplarea fericită face 
ca făţarnicii cititori, amatori sau profesionişti, să fi 
ştiut a se debarasa de asemenea accesorii. 
 Jurnal liric, dar şi încercarea de biografie a 
sufletului românesc: «În Ungurenii Dăneştilor de 
Gorj / A poposit cândva un ardelean: / Chemat de 
dragoste, al nostru Jorj; / Neamurile-i ziceau 
„ungurean”.» (Pe calea bucuriilor).
 S-ar mai putea scrie multe despre stilul lui 
George Echim. Adaug doar recurenţa punctelor de 
suspensie menită să tempereze voluntarismul şi 
vigoarea versurilor. Cu întâia ocazie, vom stărui.

Braşov, la 3 Martie 2012
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Emil BURLACU



Din sens 
opus

Leo
BUTNARU

parabole

Despre scopul prezenţei

După ce-i veni în minte interogaţia, se întrebă, cu 
suficientă incertitudine, dacă, în genere, el ar avea sau 
nu dreptul să-şi pună vreo întrebare. Pentru că situaţia 
sa era, de facto, confuză – nu ştia dacă există sau nu 
există, el, cel ispitit de prima întrebare, după care, 
fireşte, ar putea urma şi altele. 

În incertitudinea existenţă-inexistenţă, 
întrebarea putea să-i vină din două surse şi din tot 
atâtea motive: sau că el, într-adevăr, există şi, deci, e 
în stare să-şi pună o întrebare şi chiar e (şi) în drept s-o 
facă, sau, dacă el nu există, înseamnă că e mort şi 
respectiva întrebare i-a fost insuflată pe calea intuiţiei 
energetice şi a acţiunii informaţiei intergalactice care 
se propagă, în egală măsură, în ceea ce există şi (în) 
ceea ce nu există, sub raportul de viaţă sau moarte. 

(De unde vine sentimentul inutilităţi?... Cu toate 
că în cazul eroului  nostru nici în ruptul capului nu 
poate fi vorba de sentiment, sentimente... Este ceva 
incompatibil cu tot ce înseamnă El...) 

Prin urmare, dacă ar califica / clarifica situaţia sa 
reală, chiar şi în cazul când ar putea fi considerat ireal, 
adică inexistent, adică situaţia de există sau nu, în 
primul caz ar înţelege că are tot dreptul să-şi pună 
întrebarea, prima, după care ar putea urma şi altele, iar 
dacă – secundo – el nu există, înseamnă că nici nu are 
capacitatea de a-şi pune o întrebare, decât pe calea 
insuflării energo-entropiei cosmice, în nefiinţă 
fiindu-i pecetluită, ca în matrice, întrebarea în cauză, 
însă mai departe de ea, el, inexistentul, irealul, 
neputând să meargă spre, să zicem, teoria 
fundamentală a informaţiei de care, de altfel, ţine 
însăşi entropia.

Ajuns aici, dânsul a înţeles, pe calea logicii 
elementare, că există. În caz contrar, nu ar fi putut 
trece de întrebarea care, admitea, i-ar fi fost insuflată 
pe cale intuitiv-entropică-universală. Doar la atât s-ar 
fi oprit, –  ar fi fost oprit! Însă, dat fiind că, dincolo de 
întrebare, a reuşit să deducă unele consideraţii 
referitoare la faptul dacă există... Anume că aici e 
cazul să ne rezumăm la formula a exista, pentru că în 
situaţia sa, a protagonistului prezentei naraţiuni, 
nuanţele de sinonimie sunt foarte importante, 
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nicidecum nu poate fi vorba de alte sinonime ale 
verbului a exista – precum ar fi  a trăi, a vieţui. Mai pot 
fi utilizate, în ce-l priveşte, şi sinonimele oarecum 
„mărginaşe” a se afla, a se manifesta... Dar nicidecum  
a vieţui, a trăi... Cu toate că situaţia rămâne în 
continuare neclarificată, în nuanţe, bineînţeles, 
deoarece în cazul lui nicidecum nu se potrivesc nici 
aceste forme ale verbelor – a se afla, a se manifesta,  
pentru că ciudăţenia e că, mai curând şi mai adevărat, 
el e – cum să vă spun? –  e aflat, e manifestat de nişte 
forţe şi energii din exteriorul său; adică – nu se pune în 
mişcare, ci este pus în mişcare – ceea ce constituie o 
diferenţă fundamentală.

În fine, pentru a merge mai departe, întrebarea de 
la care intenţiona, de fapt, să pornească era şi continuă 
să fie: Care e scopul aflării, manifestării, prezenţei 
mele? Iar dacă e să căutăm noduleţ în papură, iarăşi la 
variante de sinonimie ajungem, şi iată în ce mod: din 
toate sinonimele posibile, în cazul acestui scop al 
aflării, al manifestării sale – cauză, menire, obiectiv, 
obiect, rol, rost, sens, ţintă, noimă, ţel, finalitate, 
misiune, – preferabil ar fi varianta: ţintă, pentru a 
reduce din confuzii şi imprecizii de sens, noimă etc.

Aşadar, care e ţinta manifestării sale (de către o 
forţă din exterior)? Pentru că, odată ce nu ar exista o 
ţintă, nu ar avea rost, noimă, sens, cauză, menire, 
obiectiv nici chiar acţiunea din exterior, pentru ca el 
să fie manifestat.

Situaţia s-a complicat şi mai mult, din momentul 
în care s-a pomenit vecin cu alţi semeni ai săi, cu care 
semăna ca două picături de apă, multiplicate de 
douăzeci sau de două sute de ori, etcetera. Unii dintre 
vecini erau de-a dreptul dezolaţi, spunându-şi şi 
spunând tuturor celorlalte... – da, aici trebuie precizat 
că el ţine de ceea ce se numeşte subiect neutru, astfel 
că la plural se... feminizează. Pur şi simplu, din 
singularul el, devine pluralul ele... Nimic nou sub 
soarele gramaticii... 

Astfel că, începusem să vă spun, unele din 
suratele sale prinseseră a scânci că, vezi, Doamne, nu 
sunt considerate demne de o misiune serioasă, şi vor fi 
ţinute doar pentru antrenament, în timp ce scopul 
aflării, prezenţei, manifestării lor bineînţeles că ţine 
de misiunea supremă, finală, totală, poate că şi 
triumfală. Depinde de scopul îndeplinirii unei sau 
altei misiuni. Cu toate că nimeni din ele, precum nici 
el, protagonistul nostru luat aparte şi la singular, habar 
nu aveau care ar fi misiunea şi ţinta lor adevărată. 
Însă, fie şi din neştiinţă, tindeau spre acel ţel încă 
neelucidat.

Astfel că, din crâcneală în crâcneală, din 
sporovăială în sporovăială cu semnele sale, dânsul se 
pomeni că, de fapt, nu tinde a atinge vreo ţintă, 
oricare. Nu-l interesa. Deoarece îşi dădea seama, 
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sau alta, aflarea sa, ca prezenţă, ca existenţă (s-ar putea 
spune cu anumite rezerve), ca propulsie, ca mişcare, ca 
zbor s-ar sfârşi! Amin! Şi nu e firesc să te întrebi pentru 
ce te pierzi tu, pentru ce eşti tu jertfit, scos din circuit 
(nu, nu din circuit, aici ar merge mai curând: din uz)?

...De fapt, astea ar putea fi considerate şi 
memoriile lui; memoriile despre aflarea, manifestarea 
sa din exterior. 

Chiar astea ar fi, nişte memorii, dacă nu ar fi scrise 
nu de el, ci de altcineva –  de umilul domniilor voastre 
serv, subsemnatul.

Pentru că un glonte care a atins ţinta... 
Da, sigur, despre un Glonte era vorba... Despre 

memoriile unui glonte...

Nicicând zarzării n-au înflorit atât de frumos
 

poetului I. P.
 
Amiază de azur; serafică lumină;
Cuvinte dănţuie pe mantia vântului...
Ecoul îndepărtatelor nopţi susură prin livezi
Ca în vis, pe licărul tuturor frunzelor
Coboară umbra rugilor.
Zbor melancolic de toamnă
În liniştea satului pace aurie de martie.
Lângă chipul tatălui şi-al mamei
Atâta linişte peste ceţuri!
Mai adie un vânt peste copacii-bărbaţi
Freamătă în plângeri chitare.
Slovele au râs în smerita-lumină
Slovele au plâns în ghemuitele-clipe
În unica sonată peste timp
Surâzând peste inimi, peste lacrimi şi viaţă.
Slovele tot lunecă în noapte
Cu teamă, deschizând însinguratul drum.
 

Maria-Elena CUŞNIR

Ion PARANICI – 75 

Pe data de  26 martie a.c., 
poetul Ion Paranici, membru 
al S.S.B., a împlinit vîrsta de 
75 de ani. Îi dorim multă 
sănătate, inspirație și la mulți 
ani cu împliniri și bucurii! 
(Bucovina literară)

 2. Proiectul meu privind revista Bucovina 
literară s-a referit la 15-20 de numere prin care îmi 
propuneam să-i sporesc valoarea, articulîndu-i 
totodată ideea de deschidere răspicat afirmată în 
editorialul redacției din nr. 1/1990 (seria nouă), la care 
m-am referit mai sus. Cred că mi-am atins obiectivul, 
iar ecourile stîrnite de fiecare apariție sînt relevante. 
Reluînd un celebru citat, maurul și-a făcut datoria, 
maurul poate să plece. Sigur că sînt și alte motive care 
mă determină să consider că e momentul să-mi încetez 
misiunea, însă nu-i cazul să le dezvolt aici. Nu mă refer 
la atacurile orchestrate de trei-patru pigmei care, 
invidioși pe calitatea și succesul revistei, continuă să 
verse venin și lături pe bloguri și prin foi volante de trei 
parale. (Se știe, cînd un lucru merge bine, ceilalți pun 
umărul să-l demoleze.) Nu merită atenție și pot cita 
destule mesaje primite de la scriitori, în care sînt 
îndemnat să nu iau seama la atacurile aberante venite 
din afară (vezi și „ecouri” pe constantin arcu blog).  

Revenind la idee, demisionez și din funcția 
de redactor-șef al revistei Bucovina literară. De 
altfel, în acest an urmează să lipsesc mult timp din țară 
și nu m-aș putea ocupa personal de revistă. Dar mă voi 
întoarce.

Încercînd să închid cercul pornit în numărul 
dublu 8-9/2010 al revistei Bucovina literară, cînd am 
salutat alăturarea efortului nostru a unor colaboratori 
de prestigiu, în acest moment final le mulțumesc 
pentru generozitate și pentru calitatea textelor trimise. 
Poate vom relua cîndva colaborarea, nu se știe 
niciodată. Acum urez colegilor drum bun mai departe, 
sperînd că proiectul pe care și-l vor propune va fi 
inspirat. Mult succes! 

Marcela LARIONESCU

Răspuns la acuzele privind 
„aculturația din Bucovina

de astăzi” (II) 
(episod cu final neașteptat)

(Continuare de la pag. 2)

editorial
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Vasile POSTEUCĂ - 100 ani
de la naştere, 40 ani de la

trecerea în nefiinţă

Gheorghe C.
PATZA

rememorări
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Surse de umor popular în romanul
Băiatul drumului de Vasile Posteucă

 Scriitorul bucovinean Vasile Posteucă a văzut 
lumina zilei şi a copilărit la sat, în Stăneştii de Jos, 
fostul judeţ Rădăuţi. Băiat isteţ şi ataşat pentru 
întreaga viaţă comunităţii din satul natal, a fost mereu 
atent la vorbele celor mari, ascultând cu inima şi 
imprimând în sufletul său tot ce i s-a părut demn de 
reţinut. La un moment dat, a alcătuit şi o culegere de 
folclor care, din păcate, s-a pierdut. (...)
 Revenind la romanul Băiatul drumului 
constatăm că principalele surse folclorice de umor ale 
autorului sunt zicătorile, proverbele, formulele 
comice versificate, dar şi comicul de situaţie, unele 
cuvinte şi expresii populare, poreclele.
 Zicătorile,şi proverbele sunt numeroase şi 
variate, referindu-se la diverse noţiuni din viaţa 
satului:
a) despre fete („Fetele-s ca ţărcile. Frumoase la pene 
de-ţi iau ochii, dar, când ţi-i lumea mai dragă, te lasă şi 
se duc.”); b)  despre mâncare şi băutură („Mâncarea 
departe de casă are gust mai bun şi găina vecinului 
face ouă mai mari”; „În casă străină mujdeiul pare 
smântână!”; „Mulţumita seacă, nimănui nu-i dragă”); 
c) despre furt („Furatul poamelor cu sânul îi plăcut  şi 
lui Dumnezeu.”); d) despre ruşine („Ruşinea se spală, 
nu se spovedeşte, nici sub patrafirul popii, nici în gura 
satului.”); e) despre blestem („Aşa-s eu blestemat, să-
mi placă ce nu se poate şi să caut ouă de pasăre fără 
cuib.”);  f) despre bătăile de la nunţi („Nunta fără 
bătaie şi facere de copil fără ţipete,  nu-s cu noroc şi 
temelie.”); g) despre soarta omului („...am pus-o de 
mămăligă cu viaţa. Ne trecem ca roua câmpului la 
răsărita soarelui.”); h) despre omul bătrân („Omul 
bătrân îi ca şi casa veche; bârnele de putregai şi pereţii 
mucegai.”); i) despre omul sărac („Că aşa-i a 
săracului:  pasul gândacului şi dorul colacului.”); j) 
despre căutătorii de comori („Nu s-o văzut de când e 
lumea comornic bogat şi  drac cu crucea în mână.”);  
k) despre dragoste („Ce ştie fata, nu ştie tata”; „Căci 
mai degrabă se pot iezi apele decât opri dragostea.”); 

l) despre omul de nimic („Dacă ai pus cu târâie-brâu 
în plug, apoi pofteşte de trage beleaua.”); m) despre 
pagubă („Cine-i cu paguba, îi şi cu păcatul.”); n) 
despre fudulie („Fudulia-i pana ce-o poartă cei proşti 
la pălărie.”), etc.
 Formulele comice versificate sunt, de 
asemenea, numeroase în romanul „Băiatul 
drumului”, cu aplicabilitate variată şi cu efecte 
umoristice pe măsură, ca în „Harap-Alb” a lui Ion 
Creangă. Cităm 
câteva dintre ele: 
a) „Sănătate, nu 
di tăt,/că am gând 
să vă mai văd...” 
(formulă de salut, 
la despărţire); 
b )  „Bine - i  de 
h a i d u c u l  c u 
multe oţele şi 
m â n d r e 
p u ţ i n t e l e ” 
(haiducul să fie 
bine înarmat şi 
fără slăbiciuni 
pen t ru  f eme i , 
c a r e  s u n t 
răzbunătoare);  c) 
„Via ţ ă ,  v i a ţ ă , 
legată  cu  a ţă , 
ascunzi un capăt 
şi ies trei, c-aşa-i legea ei... Una ştiu şi una spun, am 
lulea şi n-am tutun; Una ştiu şi una zic,  râde nimea de 
nimic!” (autoironie); d) „Când moare un om care ştie 
de şagă, se face noaptea mai neagră şi rămâne lumea 
beteagă.” (despre omul glumeţ); e) „Şi asta nu-i rea,  
când ai griţari la curea, sau măcar un pitac, să-ţi 
cumperi un petec la sac.” (griţarul şi pitacul, monede 
divizionare din trecut); f) „Druştele gătite, în şapte 
cozi împletite, mâncau alivenci rumenite şi răbdări 
prăjite, din nimic plămădite şi cu degeaba clătite. 
Vătăjeii cântau precum crâsteii, pârpălind mieii şi 
grijind purceii, păzind druştele, să nu –şi prăpădească 
fuştele, cărând găluştele şi pampuştele şi ducând 
război mare cu muştele... şi mă vedeam printre cei 
bogaţi, cu traista din doi laţi, cu masa-n glod şi uşa-n 
pod... un purice era toată masa s-o-nfulece, iar o mâţă 
beteagă punea plăcintă-n desagă, să le ducă şi celor ce 
n-o fost, care ţin tot anu-ntr-un post,!”etc. (din 
cuvântul  vătăjelului de masă, la nuntă).
 În ceea ce priveşte comicul de situaţie, 
prozatorul îşi pune adesea personajele în lumina unor 
întâmplări ce provoacă râsul, pe o scară de la tragi-
comic până la absurd. Vasile Posteucă nu se cruţă nici 

Oana MORUZ
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povestitorul, îşi aminteşte primul drum spre şcoală: 
„M-am înfundat în glod până la brâu şi acolo mi-au 
rămas opincile. Nu le-am mai putut scoate. De-abia 
am putut ieşi eu, ciortolit ca un drac scos din căldarea 
cu funingeni. Am venit acasă 
boncăluind în hohote. Şi de ciudă, 
dar şi de jale, că n-am putut 
ajunge la şcoală.”
 Dănilă era „sărac lipit 
pământului de-i sufla vântul şi 
c e n u ş a  d i n  v a t r ă ” ,  a v â n d 
„bordeiul în trei pereţi,  cu uşa-n 
pod şi cahla –n drum.” Autorul 
acreditează ideea că bogăţia se 
adună la casa săteanului prin 
muncă, săracii fiind, de regulă, 
oameni leneşi.
 Un personaj este pus în 
situaţia să explice ce este prioritar 
pentru el, femeia sau vaca cea cu 
lapte: „- Eu, femeie numai ies în 
sat şi găsesc alta, dar vacă cine are 
să-mi cumpere?”
 Hramul, mult îndrăgit de 
Irimie şi Ileana, părinţii lui Ţâlică 
,dar şi de el însuşi, este un prilej 
fericit pentru glume, dar şi pentru 
vorbirea în ponturi şi în dodii: a) 
„Omul flămând îi gata să mănânce şi friptură cu 
plăcinte”; b) „Mai poftiţi şi faceţi cinste şi acestui 
pahar. Numai aiesta şi încă unul şi pe urmă unul de 
dragul celui dintâi şi, cât despre rest, om mai socoti şi 
om vedea ce-i de făcut...Şi râsul pe inima goală, ca 
bulgărele de lut pe marginea sicriului.” (îndemn la 
băutură); c) „Dar gazdele, înghit, bietele, pari ascuţiţi 
şi de-abia aşteaptă să se descotorosească de-aşa 
obraze”; „- Măi cumătre, n-ai un ştregar? strigă cel 
din prag. – Da ce-ţi trebuie ştregar, cumătre? – Cum 
ce-mi trebuie? Vorbă şi asta! Să mă şterg pe obraz... – 
D-apoi şi dumneata mai ai obraz?”; „Unul şi încă unul  
şi de la trei înainte cine-i prostul să le mai 
numere?....”;  „- D-apoi cumătre dragă,  prea le 
numeri nu ştiu cum. Doară n-or fi oi şi trebuie să le ţii 
răbojul în grindă”;  „Eu ridic paharul şi zic: Când ne-o 
fi mai rău,  tot aşa să ne fie”; „Noroc că nu s-o-nvăţat 
ca la târg, să-ţi pună întâi pe masă strachina cu  zamă 
limpede, de se vede până-n fundul pământului prin 
ea”; „...pe la domniile voastre îşi face lumea vânt cu 
mâneca sumanului ca şi pe la noi”; „Noi ne cioplim şi 
cu vremea cele de acasă nu ni se mai potrivesc, nu ne 
mai plac. Cum, de-o pildă, mâncatul cu mâna, ştersul 
nasului cu mâneca de la cămaşă şi câte altele... La noi 

e obiceiul ca gospodarii să arunce oasele jos, sub 
masă”; „Nu ne prea întâlnim cu apa... – Apoi 
moldovenii aşa ştiu din veac: apa, la ei, îi bună numai 
de purtat în opinci, când îi glod pe drumuri... Oamenii 
la noi, la Stăneşti, se spală numai din când şi cât mai 

rar...De au cofă cu ei, îşi 
pun straiele în ea şi o-ntorc 
cu fundu-n sus, iar ei stau 
goi în ploaie, se îmbracă şi 
vin acasă uscaţi”; am de 
pregătit oleacă de rachiu ca 
la noi: fiert cu secărică şi 
rumenit cu zahăr ars pe 
coadă  văt ra iu lu i ;  noi 
suntem făloşi cu nimica 
noastră, dar cotrenţe de 
mătasă pe rapăn nu punem. 
La voi rapănul pe picioare e 
de-o palmă de gros, încât 
aţi putea semăna grâu pe 
ele, dar îl purtaţi în ciubote. 
Noi  înca l tea  umblăm 
desculţi, decât să umblăm 
cu turecile glenţuite şi cu 
tă lp i le  p l ine  de  lu t” ; 
Mesenii se jură „pe  coada 
mâţei şi crucea căruţei.”
 Iată şi un exemplu 
tipic de vorbire în dodii:   

„- Unde mergi, bade? – Colea şi nu departe. – Apoi, 
să-ţi fie calea ca toporul. – Dară vrăjmaşul să-şi 
crintească piciorul. – Şi mai este mult până departe? - 
...Numai de aici până colo. – Ai în cap minte, nu linte, 
bădişor...”
 Omul tăcut nu place comunităţii, nici la 
muncă, nici la petreceri. Cumătrul Grigore e ironizat 
pentru că-i „de când îi şi tăcerea. Tace de ţi se urăşte şi, 
când se hrăneşte şi el de tăcut, apoi tace mai departe. E 
un om dintr-aceia care se gândesc de zece ori până se 
hotărăsc să nu spuie nimica.”
 Din multitudinea expresiilor populare 
utilizate de Vasile Posteucă în roman selectăm câteva 
dintre cele mai reprezentative pentru stilul său 
apropiat de vorbirea bucovineană: criţă la minte 
„deştept”, a pune la icoane „a proteja un copil 
cuminte”, a pupa pragul „ a se împiedica de prag şi a 
cădea”, a râde şi câinii „ a se face de râs”, dracul în 
picioare „copil rău, neastâmpărat”, a nu fi luat din 
drum „de familie bună”, a-şi veni în oară „a-si reveni 
după impactul unei emoţii”, a fi polog pe jos „aici, 
multă lume bolnavă”, a-şi lega capul „a se căsători cu 
cineva nepotrivit”, a trage sărăcia de coadă „a lenevi”,  
a mirosi a catrinţă străină „despre unul căsătorit cu 

Viorica MORUZ
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frică”, a se lega în faţa icoanelor „a face jurământ”, a 
turna miere pe inimă „ a linguşi”, a sări în vorbă „a 
interveni în discuţie”,  a prinde limbă „ a începe să 
vorbească”, a se sparge cisla „ a înceta cu bârfa”, a 
ţine de urât hornului „a lenevi”, a sta pe cap „ a 
plictisi”, a te lua la trântă cu tata urşilor „a fi 
puternic”, leoarcă de lacrimi ”plâns nestăpânit”.
 Imprecaţiile sunt rare: „Să se împlinească 
prorocia ta când s-o scula mama din groapă ş-o cere 
apă!”; „Fie-le ţărâna uşoară, ca piatra de moară!”
 Vasile Posteucă foloseşte multe cuvinte 
dialectale, aparţinând ţinutului natal; atât de multe, 
încât  Vianor Bendescu  a simţit nevoia  întocmirii 
unui glosar consistent, ce se întinde pe un număr de 
douăzeci şi cinci de pagini. Iată câteva asemenea 
cuvinte, de o circulaţie foarte restrânsă, rare sau 
dispărute din grai: bengur „copil rău, neastâmpărat”, 
a brâhni „a exclama”, haldan „flăcău înalt, lungan”,   
a se hăisăi „ a o lua spre stânga,hăisa”, hospigă 
„aspsigă, plantă ierbacee pentru nutreţul vitelor”, 
hramen „hrămar, participant la sărbătoarea 
hramului”, a se repezi „aici ,a da fuga la cineva”, a 
dihoca „a sparge”, a pristăni „a fi de acord, a lua o 
hotărâre”, a ştirici „a afla o ştire”, a se iezi „ despre o 
apă curgătoare ,devenită iaz”, strânsură „aici, 
adunare umană, în aer liber, pentru joc”, pargul 
„instrument muzical, de aici antroponimul Parghel”, 
a sclipui „a face rost de ceva cu dificultate”, a răzvedi 
„a desluşi cu privirea, în depărtare”, puiţă „femeie 
uşoară”, paşcă „pungă pentru tutun, de aici 
antroponimul Paşcu”, laţi „lăţimi de pânză, doi laţi”, 
a pontui „ a vorbi în poară,  în contradictoriu, cu 
răutate”, a tolocăni „a vorbi fără rost”, glenţuit 
„germ.lustruit, despre cizme”, râncălău „poreclă, 
râncău, de la s.râncă”.
 În copilărie Vasile Posteucă pierdea ore 
întregi privind o floare, jucându-se cu un măr, pe care 
ceilalţi îl mâncau repede. Era un visător, pe când 
fraţii săi erau firi practice, de acţiune.
 Referindu-se la el însuşi prozatorul 
bucovinean scria: „Şi nu spun că n-am fost copil şi  
n-am râs şi nu m-am bucurat. Dar în spatele râsetului 
şi al bucuriei a dăinuit necontenit cântecul acela al 
tristeţilor,  pe care nu l-am putut birui şi alunga 
niciodată.”
 Aşa este şi romanul Băiatul drumului: o 
complexă împletire între umorul sănătos, ţărănesc, 
din mediul stăneştean şi lacrimile copilului orfan, 
trăitor în lipsuri materiale şi dorinţe neîmplinite.

Elena NICULIȚĂ VORONCA -
150 de ani de la naştere

Iordan
DATCU

 Autoarea celebrei colecţii Datinele şi 
credinţele poporului român adunate şi aşezate în 
ordine mitologică (Mihalcea lângă Cernăuţi, 1903) 
(am reeditat-o în 1998 şi în 2008 la Editura Saeculum; 
în 1998 a reeditat-o la Iaşi Victor Durnea, cu prefaţă 
de Lucia Berdan) a lăsat câteva pagini de amintiri: 
Amintire, în „Junimea literară“ (an IV, 1907, nr. 6-7), 
un omagiu adus lui S.Fl. Marian în anul trecerii sale la 
cele veşnice; Amintiri din copilărie şi tinereţe, în 
„Revista idealistă“ (an XIV, 1916, nr. 5, p. 116-122) şi 
Biografia mea, aceasta inedită, dactilograma ei 
fiindu-mi dăruită, cu mulţi ani în urmă de către 
Gheorghe Cardaş, bibliograful şi documentaristul 
bine cunoscut cât a trăit. În Amintiri din copilărie şi 
tinereţe, îşi evocă tatăl, „călăul de tată“, sub al cărui 
„jug“ s-a aflat din fragedă copilărie, când acesta o 
scula la ora patru, „ca strigoii“ şi o punea să înveţe. 
Deşi, cum scrie fiica sa, Gheorghe Niculiţă „era cel 
mai rău pedagog“, nu l-a iubit mai puţin, fiindcă, 
totodată, „era cel mai învăţat pe vremea lui în 
Botoşani“, avea „o bibliotecă mare, ștampilată în 
toată forma, înzestrată cu opuri clasice, vechi şi 
moderne în limbile lor, şi tot ce apăruse în limba 
română“. Tânăra elevă n-a mai răbdat, la un moment 
dat, comportamentul cazon al tatălui şi i-a spus că nu e 
sclava lui. Simţul de libertate al acesteia începe să se 
manifeste încă de acum. În autobiografia pe care o 
dăm publicităţii tocmai despre acest simţ al libertăţii 
este vorba, pe care a încercat şi a reuşit să-l inoculeze 
bucovinenilor din Mihalcea şi satele din jur în anii în 
care s-a aflat acolo împreună cu soţul său, Zaharia 
Voronca, preot cu preocupări în domeniul istoriei, 
autor al studiului Mihalcea şi neamurile ce au 
stăpânit-o (Cernăuţi, 1912), şi au desfăşurat un 
adevărat apostolat întru redeşteptarea conştiinţei 
naţionale a românilor, cărora li se inoculase ideea că 
sunt ruteni şi că limba română e a ţiganilor. 
Autobiografia ei este fundamentală în acest sens, 
autoarea stăruind puţin asupra operei şi dând 
importanţă tocmai demersului amintit, în care au fost 
ajutaţi de trei transilvăneni în misiune culturală acolo, 
Pipoş, G. Bogdan-Duică şi Valeriu Branişte.

Elena Niculiţă Voronca într-o autobiografie
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 Sunt din Botoşani, născută în Bârlad la 1862 
mai 15, unde n-am domiciliat decât patru săptămâni, 
botezată la biserica Ovidenie. Mama era fata lui 
Gheorghe Schipor, din Botoşani, venit în copilărie din 
Suceava. Tatăl meu era de asemeni sucevean, fiul lui 
Ieni Niculiţă din Macedonia, din oraşul Niculiţei, care 
în decada a doua a secolului trecut venise la unchiul 
său Dimitrie Niculiţă, imigrat cu mult înainte la 
Suceava, ca negustor, din satul Rusca din Acarnania; 
se vede că la rude, căci tot din Acarnania, în secolul al 
XVII-lea, venise un Pantazi. La un strănepot de-al 
acestuia, în 1771, se însoară Dumitru Niculiţă, luând 
pe Ecaterina, fiica lui Constantin Pantazi şi a soţiei 
sale Dafina, fata lui Isăcescu, proprietarul moşiei 
Ilişeşti. Şi se vede că negustori de aceştia, ţinţari, au 
venit atunci mai mulţi, căci Pantazi, având opt fete, pe 
una o mărită cu Riga, venit şi el de peste Balcani. 
Familia aceasta deţinea în mână tot negoţul. Erau 
avuţi, că le cântau meterhenelele la masă. Pe o fată a 
lui Pantazi, Măriuţa, o luă Hagi Manole Pădure, 
negustor de mărfuri orientale, pe care le aducea pe 
mare. Odată, corabia în care-i era toată averea se înecă 
şi el rămase sărac. De supărare, muri la fratele său în 
Iaşi, care ţinea buzduganul lui Ioniţă Vodă, şi fu 
îngropat la Sf. Spiridon. Avea trei feciori învăţaţi în 
Lipsca: unul deveni medic la vodă, altul fondă cea 
întâi farmacie în Iaşi, al treilea a fost farmacist în 
Târgu Neamţ, iar fata, Aguriţa, se mărită cu Gheorghe 
Schipor, negustor în Botoşani. Pădure era neam de 
răzeş din Bucovina. Schipor samănă să fie nume dac, 
cu terminaţiunea în por, ca Mucapor, Sempor. În 
limba albaneză schipetori însemnează „locuitori de 
stânci“, iar aici în Bucovina cei mai mulţi purtători ai 
numelui acestuia locuiesc în munţi. La rândul său, 
Riga îşi mărită fata după un mare negustor, 
Constantin Haliţchi. Acesta ducea transporturi de vite 
şi de sare la Viena. Pe o fată de-a acestuia, Glafira, o 
luă Ieni Niculiţă, însurându-se în familie. Din 
căsătoria aceasta se născură trei fete şi un băiat, 
Gheorghe, tatăl meu. Şcoala primară şi-o făcu în 
Suceava iar liceul în Cernăuţi. Mai întâi intrase la o 
farmacie, dar nestatornicia lui îl mâna din loc în loc. 
La urmă fugi de oaste la Botoşani, unde se însură din 
mare dragoste cu Rucsanda, fata lui Gheorghe 
Schipor, vara lui, la anul 1861, în april, la Hârlău, iar 
din această căsătorie m-am născut subsemnata.
 Cea întâi învăţătură a mea au fost povestele. 
La patru ani, puteam să spun o poveste încheiată cu 
feţi-frumoşi, zâne, zmei. Şcoala primară am învăţat-o 
în Botoşani, iar cea secundară în pensioane private, la 
M-me Humpel în Iaşi şi la M-me Zilinschi în 

Botoşani. Fiind singură la părinţi şi tatăl meu 
posedând o vastă bibliotecă, de mică numai cu cărţile 
m-am distrat, mai întâi privind icoanele, iar apoi 
cetind, treptat, lucruri serioase, care întreceau 
înţelegerea unui copil. Cu mitologia lui Predescu 
dormeam sub cap. Tatăl meu, venit în ţară pe timpul 
de tranziţiune din starea patriarhală, a fost un factor 
intelectual însemnat, tocmai când era lipsă de 
asemenea puteri. A fost unul din cei întâi actori la 
teatrul diletant din Botoşani. Colabora la jurnalele 
„Steluţa“, „Clopotele“ scriind politică, poezii, dar 
mai ales era tare în satire. Între altele, găsesc, în 
„Clopotele“, Paraponisiţii etc. Începând de sub Cuza, 
a fost tot subprefect până la Războiul Independenţei. 
Model de funcţionar şi neîntrecut ca om de societate 
şi sportman iscusit, hârlăuanii, din afecţiune, îl 
invitară să le fie primar în Hârlău. Cu toate afacerile, 
literatura n-o neglija. Era junimist aprig. În casa 
noastră aveau loc seri literare, luând şi eu parte la 
dezbateri. Pe atunci fetele nu studiau liceul, necum 
universitatea, având însă dragoste de carte studiam 
singură necontenit.

 În toamna anului 1880, se prezintă la noi, 
adus de familia sa, Zaharia Voronca, instigatorul 
telegramei trimisă, la Iaşi, cu ocazia centenarului 
răpirei Bucovinei, de Societatea Arboroasa din 
Cernăuţi, cerându-mi mâna. Şezu şi trei luni la 
închisoare. Tatăl meu, care pân-atunci nu vroia să mă 
mărite, a fost atât de entuziasmat de prezenţa şi 
eroismul său, încât ca recompensă îi spuse că-i dă 
fata. Nunta noastră s-a serbat în Suceava, în casa 
strămoşească, făcută de macedoneni, la profesorul 
Vasile Bumbac, care ţinea pe o nepoată de soră a tatei, 
Eufrosina, născută Preda. Ei m-au cununat, în ziua de 
9/21 novembre, în biserica Sf. Dumitru a lui Ştefan 
cel Mare, – pe mine, venită din Hârlău, unde Ştefan îşi 
avea biserica şi palatele lui în ruină. Atunci am văzut 
întâi locul de baştină al părinţilor mei. Bătrânii care 
erau la nuntă spuneau că „s-a dat împrumutul înapoi“. 

Cătălin CHIFAN

Biografia mea
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îmi spuse că naţiunea aşteaptă servicii mari de la 
mine. Aceasta îmi intră în cap. Cea întâi ispravă ce am 
făcut a fost că în iarna aceea mă prezentai la balul 
„Junimei“ în costum naţional, introducându-l atunci 
cu o verişoară a mea, d-ra Cernescu, din Bucovina. A 
fost un entuziasm de nedescris, până şi „Cernowitzer 
Zeitung“ a raportat. Venită din ţara liberă cu spiritul 
independent, cu tinereţa şi vioiciunea mea le-am adus 
alt spirit, care li-a rădicat capetele sus, înaintea 
asupritorilor. Am fost un mesager al timpurilor ce vor 
veni, insuflând în suflete putere şi nădejde în viitor.
 În anul 1893, fiind numit soţul meu catehet la 
şcoala reală din Siret, am reprezentat demn pe români 
în mijlocul străinilor, bucurând poporul nostru 
amărât. Soţul meu a introdus în Casino jurnale şi 
reviste româneşti, iar au jucam teatru, aşa că adunam 
pe toţi românii răzleţiţi de prin sate. Întâmplarea vruse 
să venim în locul lui Simion Fl. Marian, care 
deprinsese pe oameni a-i aduce material de folclor. 
Aceştia acum veneau la mine: „Scrieţi, doamnă!“ 
Bucuria mea! Cunoşteam folclorul lui Marian de 
acasă, din „Albina“. Eu însă doream ceva mai mult: să 
pătrund pân-la izvoare.
 Un căpitan bătrân, în pensie, Iosif Gutten, se 
ocupa cu săpături de anticităţi pe dealul Ruinei şi 
Sasca, unde se lucra cărămidărie. Aici se aflau lucruri 
şi monede de pe la voivozii noştri, pe care le 
cumpărau fraţii Şaraga, ce veneau de la Iaşi, pe când 
cele preistorice, de pe Ruina, care erau contemporane 
celor de la Cucuteni, alcătuiau o frumoasă colecţie. 
Murind căpitanul Gutten, am stăruit pe lângă familie 
să dăruiască colecţia Societăţii Arheologice din 
Cernăuţi, la care era preşedinte Dionisie Ulinescu. 
Acesta era membru într-o societate etnografică din 
Innsbruck, care îl provocase să scrie un studiu asupra 
obiceiurilor noastre, pentru care scop el adunase, ani 
de-a rândul, o bibliotecă însemnată. Din contactul 
acestora mă alesei cu gustul pentru cultura antică. 
Primul op ce am cetit a fost Kultur-Geschichte, a lui 
Faulman, care îmi deschise o considerabilă 
perspectivă asupra miturilor noastre. Ştiam acum 
bine nemţeşte.
 Întâmplându-se ca în iarna anului 1888 să vie 
la Cernăuţi scriitorul Constantin Stamati din 
Basarabia, a cărui fiică era măritată cu Mitropolitul 
Morar, şi vroind să-şi puie în scenă piesele de teatru 
de către Societatea „Armonia“, comitetul se adresă la 
mine să iau rolul Eugeniei din piesa Cărăbuşul. A fost 
o reprezentare splendidă, la care a asistat tot 
Cernăuţul. Am primit frumoase daruri de la autor, 
dedicându-mi şi piesa, iar Mitropolitul a fost atât de 
încântat încât a propus soţului meu că-i dă o parohie, 

să-şi aleagă din trei una. Mi-am ales Mihalcea, sat 
lângă Cernăuţi.
 Satul era romantic, îmi plăcu, dar nu se 
vorbea decât ruseşte, poporul spunându-se că-i 
rutean. Răzeşii mai ştiau câte ceva româneşte, dar nu 
vroiau să vorbească, ziceau că-i ţigăneşte. La cea întâi 
vizită ce am făcut unui răzeş am plâns. Nu eram 
deprinsă din ţara liberă să-mi văd aşa de înjosit 
neamul.  Chiar când toţi  erau împăcaţi  cu 
împrejurările, cu înstrăinarea aceasta, eu nu puteam 
s-o mistui. Era un teren greu de muncă ce ni se oferea.
 Începui să învăţ pe fetele răzeşilor româneşte. 
Tot pe atunci se înfiinţase în Cernăuţi Societatea 
Doamnelor Române. Fiind compatrioată cu 
vicepreşedintele, D-a Sofia Ştefanovici (din 
Botoşani, măritată cu profesorul C. Ştefanovici la 
Cernăuţi), care venise la noi în sat pentru a înfiinţa o 
filială, îi dădui pe mână cele întâi eleve, cu care 
înfiinţă internatul de fetiţe din Cernăuţi. Dorinţa mea 
însă era ca să câştigăm poporul, de care nime până 
atunci nu se atinsese, considerându-l ca proprietate a 
rutenilor. Scrutând folclorul, lesne învăţai limba, iar 
din toate constatai că sunt români. Într-acest apostolat 
avui un puternic colaborator, pe soţul meu, care le 
explica pe înţeles, reconstituindu-le originea, de care 
atârnau prin multe legături existente, astfel că se 
convingeau.
 În Cernăuţi, pe unde mă învârteam nu dam 
decât de români rutenizaţi. Văzând descompunerea şi 
neputinţa noastră, îmi băteam capul cum am face ca să 
ne putem întări contra duşmanului, să ne recăpătăm 
românimea pierdută, căci din toate părţile mă 
surprindea lucrul nelucrat. Astfel ajunsei la 
concluziunea că ne trebuie în Cernăuţi o casă 
naţională, în care să ne consolidam toţi românii, 
atrăgând pe cei rusificaţi. În acest sens am ţinut o 
conferinţă, care a avut efect. Casa s-a făcut, dar 
consolidare românească cine a văzut?!...
 Era vorba să se strice hramurile. Scrisei 
contra stricării obiceiurilor. Redactorul transilvănean 
Pipoş mă felicită, încurajându-mă să scriu iar un 
profesor universitar din Bucureşti, Valerian Ursian, 
îmi dedică o poezie. Tot ce întreprindeam era 
binecuvântat de Dumnezeu, pân-la un timp, când mi 
s-au pus împotrivă oamenii.
 În anul 1891, luna martie, scrisei în 
„Românul“, sub pseudonimul Elena din Moldova, un 
articol cu titlul Priviri asupra noastră, prin care 
arătam starea de deznaţionalizare din Bucovina şi 
dorinţa ca „Ţara noastră să strălucească cândva în 
haina ei originală în concertul naţiunilor“. Prin scris 
îmi potoleam focul. Stricam o mulţime de hârtie. 
Poezii desperate de pe atunci stau şi azi netipărite, 
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ca Dionisie Ulinescu să se strămute la Bucureşti, îmi 
împrumută toată biblioteca sa, care conţinea opuri 
mitologice şi de folclor, pe care mă pusei cu aviditate 
să le studiez. Apoi veniră la rând cărţi din biblioteca 
Universităţii şi a Societăţii de Lectură din Cernăuţi, 
procurându-mi şi singură o însemnată bibliotecă a 
mea şi astfel avui de lucru. Activitatea mea ca 
luptătoare nu suferise nimic, atâta doar că se 
echilibrase, creându-şi un curs natural. Scriam numai 
când trebuia. Făceam petreceri vara, la care luau parte 
Cernăuţiul cu inteligenţa şi satele din jur, rusificate şi 
acestea, împărtăşindu-se de spiritul românesc care se 
introducea şi acolo. După exemplul nostru, preoţii din 
jur întreprindeau acelaşi apostolat. Devenise un 
curent.
 Soţul meu din anul 1890 intrase în societatea 
politică „Concordia“, din Cernăuţi, mai întâi ca 
secretar, apoi deveni vicepreşedinte, lucrând din toate 
puterile. Regretatul Pipoş trecuse la cele eterne, după 
ce servise cu tot sufletul lui devotat interesele 
românilor, iar în loc veni Bogdan-Duică, ca redactor 
al „Gazetei Bucovinei“, stându-ne nu mai puţin întru 
ajutor în toate străduinţele noastre. Între hârtii, găsesc 
observaţiile mele de pe atunci: „Tinerii ardeleni nu 
şovăiesc de a se pune în serviciul naţiunii. Efectele ce 
vor naşte din alianţa transilvăneanului energic şi 
credincios neamului, hultuit cu spiritul liber şi 
avântul românului trăit în ţara liberă, vor fi ca şi-o 
auroră frumoasă, din care va răsări cea mai frumoasă 
zi.“ Deja de la început, de când a venit în Bucovina 
talentatul redactor al gazetei, Bogdan-Duică, un spirit 
nou, mai românesc se remarcă, care, cum se vede, va 
aduce un curent nou în ţară. Iubirea de studiu şi 
interesul pentru literatură vor fi deşteptate prin gustul 
de muncă ce se indică şi atâtea talente tinere ce au stat 
în nelucrare pân-acum, neavând mediul trebuitor, se 
vor putea manifesta. Prin iniţiativa d-lui Bogdan se 
alcătuise o societate culturală de ambe sexe, 
„România tânără“, care dădea ocazie la conveniri şi 
întruniri literare. Ca preşedintă fu aleasă subsemnata. 
Cu această ocazie ţinui o conferinţă despre Strigoii lui 
Eminescu, pe care i-am documentat ca inspiraţi din 
Eda germană. După ce-şi dădu partea sa de muncă 
prin vorbă şi scris, dl Bogdan-Duică se duse, regretat 
de toţi, dar sămânţa pusă de el în inimile tinerilor a 
odrăslit, dând urmările politice de mai târziu. 
Redactarea gazetei o luă însuşi soţul meu pân-la 
venirea lui Valerian Braniştea. Tot oameni superiori, 
cu care te puteai înţelege. Braniştea era un cunoscător 
în mitologie, singurul pe care l-aş fi vroit să-l am critic 
în studiul meu comparativ. În inima lor mare încăpea 
dragostea pentru toţi. Iar noi ne simţeam tari, avându-i 

la spate. Luptele noastre naţionale ni se păreau jucării. 
Datoare mă simt a le aduce prinosul de recunoştinţă. Ei 
ni-au adus întărire şi curaj!
 Propaganda naţională a durat ani. Cu timpul, 
îşi făcuse drumul mergând în mod natural, ca o apă ce 
vine dintr-un izvor de munte, lăţindu-şi albia mereu. 
La fiecare lovitură, românismul se accentua mai 
puternic. Căpeteniile rutenilor au eliminat limba 
română din şcoli cu ajutorul guvernului, aducând 
învăţători din Galiţia, ceea ce a stârnit o furtună de s-a 
dus vestea!
 O societate a „Mazililor şi răzeşilor“ se 
înfiinţase sub preşedinţia prof. Ioan cav. de Cuparencu, 
care lupta cu spor mai ales în satele ruseşti de peste 
Prut. Tineretul universitar, crescut în ideea că poporul 
rusificat e al nostru, lupta alături cu noi. Tot astfel şi 
preoţii cei tineri. Era o mândrie pentru români că nu se 
lasă îngenunchiaţi. Devenise o chestie a timpului, 
comentată în toate jurnalele. La noi furtuna s-a potolit 
cu permutarea preşedintelui ţărei, Hohenlohe, pentru o 
represiune din Mihalcea. Lupta aceasta ni-a dat 
rezultatul că la cea din urmă catagrafie au fost cu 
40.000 români mai mult!
 Dar  i sprava  cea  mare  (pe)  care  am 
înregistrat-o este că venind România ş-a putut lua 
Bucovina pân-la vechile ei hotare, ceea ce nu s-ar fi 
întâmplat dacă timp de 30 de ani ar fi lucrat ruşii 
nestingheriţi, ci s-a pus piept puhoiului de nu şi-au 
ajuns scopul a pune stăpânire pe ţară pân-la Siret.
 Ca rezultat al muncii mele pe terenul literar, 
am scos trei volume de folclor, Datinile şi credinţele 
poporului român adunate şi aşezate în ordine 
mitologică, tipărite în 1903 în Cernăuţi, precum şi 
două volume de Studii în folclor, cel întâi tipărit în 
1908 în Bucureşti, iar al doilea în 1913 în Cernăuţi. Tot 
în Bucureşti tipării în 1915 Sărbătoarea Moşilor. În 
timpul războiului pierzându-mi biblioteca şi din 
manuscrise, apoi în 1920 repauzând soţul meu şi 
rămânând făr' niciun ajutor, nu am mai putut tipări, 
deşi material am destul. Neînţelegerea din partea 
unora îmi îngreunează şi mai mult sarcina, pe care 
dacă-mi va ajuta Dumnezeu, deprinsă cum sunt a 
aduce în toate rânduială şi lumină, o voi scoate şi asta 
la capăt, pentru folosul naţiunei. Am scris diferite 
articole şi poezii prin jurnale şi mai am încă multe de 
tipărit.
 N-am scris pentru glorie, ci am simţit un 
imbold intern, pe care l-am urmat ca să-mi pot adormi 
neliniştea şi melancolia care în timpuri mă cuprindea. 
Neputând fi pregătită pentru opere însemnate, am fost 
totuşi un şurub care a ţinut bine părţile la un loc, acolo 
unde m-au pus, fiind un rezultat al împrejurărilor în 
care am trăit, agitând cu focul şi puterea lăsate din 
părinţi.



84

Alexandru Ovidiu
VINTILĂ

reflux

 Avea dreptate Ion Pop când vorbea, referindu-
se la poezia lui Liviu Ioan Stoiciu, despre „o subtilă 
regie a sincopelor”, despre o invitaţie adresată 
cititorului în vederea „completării golurilor sonore”, 
„cu poticniri studiate ale rostirii”.

 Pe un astfel de traseu ideatic, putem spune că 
rostirea lui Liviu Ioan Stoiciu pare regizată cu minuţie, 
deşi poetul se află mereu în retragere, într-o tranzienţă 
„Vale - Deal”, de unde îşi extrage forţa de a decela 
sensul şi, de aici, iniţiativa, libertatea de a bate, pe rând, 
„la porţile celor cinci organe de simţ”.

 Trăitor într-un perimetru al „pragului”, un 
teritoriu existenţial grav, Liviu Ioan Stoiciu, în cea mai 
recentă carte a sa de poezie Pe prag (Vale-Deal), 
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2010, reuşeşte 
să construiască o sinteză lirică, o realitate filtrată prin 
intermediul unei priviri „de ordin nervos”: „vede pe 
pereţi femei negre, alege una, îi/ e cunoscută? Îi strigă: 
mai/ treci pe la mine, cucoană, pe la vatră, să-ţi sărut/ 
ochii, nasul, urechile, să/ locuim împreună, să prindem 
vulpea turbată cu/ mâinile libere” (De ordin nervos).

 Apoi, o anumită aprehensiune îl face să spună: 
„îmi întârzii pe aici răsuflarea, nu ştiu de unde am/ 
venit, nici pentru ce: probabil, sunt/ numai un martor al 
acestor vremuri” (Nimănui nu-i pasă). Sentimentul de 
vid, aneantizarea pe care o resimte profund, vine la 
Liviu Ioan Stoiciu tocmai de la această pendulare 
ontologică între plus şi minus, cum chiar el o 
mărturiseşte. „O gândire spontană, aflată mereu pe 
prag, între şi între, fragmentară, care te trece pragul 
înainte şi înapoi (biografia îmi e dominată de prag, de 
trecere, în timp şi spaţiu), între plus şi minus, raţional şi 
iraţional”, iată explicaţia oferită de Liviu Ioan Stoiciu. 
De aceea, poezia sa se produce în chip natural, dintr-un 
„hazard obiectiv”. Există în cele mai intime resorturi 
ale poeziei lui Stoiciu o dinamică specială, o firească 
ieşire la suprafaţă, o emergenţă alternativă în interiorul 
căreia îşi fac loc gândirea magică, filosofia naturii, dar 
şi un umanism laic, peste toate, în chip tainic inclus, 
ieşind la iveală o religiozitate a punctelor de suspensie, 
un joc rafinat întins ca o capcană către lectorii săi. 

 Trebuie să mai spunem că nesiguranţa îl 
bântuie mereu pe autorul cărţii de faţă, oricând poate 
interveni „o smuncitură/ a schimbării chipului tău” (O 
şopârlă). 

Liviu Ioan Stoiciu.
Goluri sonore
subtil studiate
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semnatarul volumului Pe prag (Vale-Deal) sunt de un 
naturalism extrem: „cinică, îmi arătase cicatricele 
vinete ale/ sânilor ei tăiaţi a doua oară,/ decupaţi şi 
cusuţi la loc, făcuţi harcea-parcea să/ le fie scoşi 
nodulii/ canceroşi [...]” (Un străin). Realitatea 
reprezintă pentru Liviu Ioan Stoiciu aproape 
întotdeauna principalul mijloc de unde îşi extrage 
viziunea întunecată, ocultată de viaţa de zi cu zi, de 
angoasa unui timp căzut. Din afară, poetul Stoiciu, îşi 
articulează textele, amar şi secvenţial. Exterioritatea şi 
interioritatea se află într-o legătură acută, strictă ca în 
principiul vaselor comunicante. „Astfel, după cum 
precizează Henri Bergson, personalitatea noastră 
creşte, se măreşte, se coace neîncetat. Fiecare din 
momentele sale este ceva nou care se adaugă la ceea ce 
era dinainte. Să mergem mai departe: nu este doar nou, 
ci şi inepuizabil. Fără îndoială, starea mea actuală se 
explică prin ceea ce era mai mult în mine şi prin ceea ce 
acţionează asupra mea imediat”. Aceeaşi evoluţie 
creatoare se identifică şi în poezia lui Liviu Ioan 
Stoiciu, o lirică distinctă, care se detaşează, în 
continuare, într-o manieră proprie, de plutonul 
optzecist. 

 De asemenea, Liviu Ioan Stoiciu, torenţial 
câteodată, pesimist peste măsură alteori, uneori ironic 
şi chiar ludic, nu poate pierde legătura cu lucrurile, cu 
timpul pierdut, nu-şi poate reprima memoria oricât de 
dureroasă ar fi uneori: „cu mărgeanul de la gât lăsat 
lângă pragul/ uşii, la casa părintească, unde/ e singură: 
mărgean după mărgean, alungând/ vuietul mării din/ 
memorie, o memorie a morţii, a unor vremuri prea 
crude” (Mărgean după mărgean). Răzbate pe tot 
parcursul volumului un sentiment de tristeţe provenit 
tocmai din această irepresibilă trecere a timpului. 
Înstrăinarea fiind o altă dominantă a cărţii. Aflat Pe 
prag, Liviu Ioan Stoiciu nu se poate împăca cu sine, 
dar nici cu lumea în care trăieşte. Se simte „pândit de 
ceva teribil”. Pentru a se salva caută acea cale de 
mijloc eliberatoare. 

 Fragilă, mereu aflată sub semnul morţii, viaţa 
lui Liviu Ioan Stoiciu, prezentă în poemele sale, se 
derulează „într-o zi posomorâtă”, „într-o lume ca 
asta”, confuză şi, în acelaşi timp, monotonă, 
desfăşurându-se la infinit, în mare, între coordonatele 
aceluiaşi interval sau traseu, cum se exprimă autorul 
cărţii aflate în dezbatere. „Vom merge pe acelaşi 
traseu, pe Dealul/ Mitropoliei, mână în mână, ne vor 
ieşi în cale aceiaşi/ cerşetori cu o cruce în mână, vom 
fi/ mirosiţi de aceiaşi câini vagabonzi plictisiţi, ne 
vom/ opri la aceeaşi vânzătoare tristă” (Acelaşi 
traseu), ne împărtăşeşte din propria experienţă autorul 
volumului. După care revine şi completează: „Ne e 
teamă că/ traseul ăsta, făcut la două, trei zile, nici nu 
există” (Ibidem).
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dialogul pe care îl instituie acesta cu divinitatea. Este 
vorba despre o raportare la transcendenţă care se 
disipează aproape concomitent în profan: „mă 
recunoşti, Doamne, că m-a ars singurătatea/ până în 
măruntaie, nici n-ai fi/ crezut – că m-au găsit trântit la 
pământ,/ lovit de trăsnet, fulgerul/ fiind atras de iubirea 
mea faţă de tine, sunt/ convins [...]” (Îndrăgostit ca de 
un bărbat).  

 Deşi Liviu Ioan Stoiciu, cum sublinia la un 
moment dat şi Nichita Danilov, este un om al agorei, 
un insurgent, lesne dedat la polemică, în versurile sale 
lasă să se întrevadă nostalgia sa pentru locurile 
copilăriei, pentru lumea naturală a satului. O lume însă 
departe de a fi ideală. O lume care-şi derulează 
dramele în anonimat: „A fost / mireasă, în sân cu boabe 
de porumb, de grâu, cu / sămânţă de cânepă, cu 
firişoare de lână, / cu păr de porc: să aibă de toate, / dar 
zăpăcitul, mirele ei a aruncat-o în stradă din / prima 
noapte, când a aflat că nu / e fecioară... (O 
destrăbălată)”. Mai mult, satul lui Liviu Ioan Stoiciu 
este şi un spaţiu al traumei, aici, încă din copilărie, a 
cunoscut dimensiunea thanatică. Moartea timpurie a 
mamei a lăsat urme în sufletul lui, punându-şi 
amprenta semnificativ asupra fiinţei sale profunde. 
Aceasta se observă implicit şi în versurile sale. 
Mesajul scriiturii lui Liviu Ioan Stoiciu este cel al unui 
damnat, care ne transmite că singurul sens al existenţei 
este lipsa sensului. Prin urmare, ne aflăm în consens cu 
Ioan Holban atunci când spune că „Nimic mai potrivit 
pentru poezia lui Liviu Ioan Stoiciu decât vorbele 
Ecclesiastului: deşertăciunea deşertăciunilor…”.

 În fine, în ultimul poem al cărţii ni se derulează 
în faţa ochilor un univers al acţiunilor comune, 
ruralizate. Cel care lipeşte afişul este înconjurat de 
personaje pitoreşti, „simple ţărănci” care n-au tras cu 
puşca la revoluţie, de bărbaţii lor care „stau la masă, / 
joacă şeptică şi / lăcrimează din cauza fumului” 
(Afişul). Deşi acest poem narativ pare să surprindă 
detalii cotidiene nesemnificative, totuşi el debutează 
cu un urlet reprimat: „atât cât să mă scol sătul de la 
masă şi să nu / mai fie nevoie să urlu!” (Ibidem). Este 
un strigăt al neputinţei venit dintr-o frustrare dată de 
lipsa de comunicare cu semenii. Chiar şi atunci când 
vrea să vorbească face semne stranii cu mâniile, însă se 
pare că tot nu este înţeles: „Ridică mâinile deasupra 
capului în semn că vrea / să vorbească!”. Mesajul este 
transmis în formă scrisă printr-un afiş „de la intrarea în 
cimitirul care trece pe linia satului”. Oricât de diverse 
ar fi temele abordate de Liviu Ioan Stoiciu se detaşează 
în acest volum aceea a poetului singur într-o lume 
plină de oameni care nu-i seamănă şi nu îl pot înţelege. 
De aceea, el stă pe prag, adică la limita dintre cele două 
lumi, cea comună şi cea profundă, vieţuirea sa fiind 
una între Vale şi Deal, între cer şi adâncuri.      

George BĂDĂRĂU, Romantismul 
românesc, Edit. Alfa, Iaşi, 2011
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cuminecării, Casa Editorială 
„Bukrek“, Cernăuţi, 2011

Sorin ROŞCA, iubirea ca o 
flacără-n rostogolire, Edit. Ex 
Ponto, Constanţa, 2011

Viorel NICA, 
Bidimensionalitatea literaturii 
memorialistice, Edit. 
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Mircea DINUTZ, D`ale 
democraţiei, Edit. Nico, Târgu - 
Mureş, 2012

Nicolai OPREA, A fost odată 
„ADA KALE“, Cronică 
ilustrată, Edit. AXA, Botoşani, 
2011



Mărturii documentare. În Lumini bucovinene 
(Editura Mușatinii, Suceava, 2011, vol. I-II), Eugen 
DIMITRIU transformă cercetarea muzeografică în 

genealogie a identității 
spirituale bucovinene, 
a l e  c ă r e i  r e p e r e  
luminoase sînt Simion 
Florea Marian, Liviu 
Marian,  familia de 
cărturari Scriban, Sextil 
Pușcariu, Ciprian și 
Iraclie Porumbescu, 
Leca Morariu,  Il ie  
To r o u ț i u ,  G e o r g e  
Lovendal și alții, legați, 
l a  r î n d u - l e ,  d e  
personalități ale culturii 
române. Cu o structură 
mozaicată și criterii de 
organizare mai puțin 

vizibile, cel de al doilea volum adună mărturii despre 
instituții și societăți școlare slujite de bucovineni 
iubitori de neam, sau reviste și asociații care au susținut 
„nordul moldav” asaltat de „străini lacomi veniți de 
aiurea”. Pentru autorul plecat din „Florența nordului” 
cu cerul Basarabiei natale în suflet, Suceava este 
centrul dinamic al unei posibile recuperări naționale. 
Iar eșafodajul mărturiilor adunate se înalță „aidoma 
unei uriașe columne a pămîntului”, după cum afirmă 
redactorul cărții. 

Cele două volume, care însumează 850 de pagini 
cu peste 60 de studii, articole, documente, recenzii, 
interviuri, „oglindesc fidel mesajul cărții, călăuzind pe 
cititori într-un univers presărat cu multe jertfe; că 
românii de pretutindeni vor trăi cîndva bucuria deplinei 
înfăptuiri a dreptății istorice în țara bîntuită de stihii.”

* * *

Apocalipsa cu umor. Ioan ȚICALO, Mircea cel 
Mic (Biblioteca Miorița, Cîmpulung Moldovenesc, 
2011). Poate că exersarea anterioară a scriiturii în proza 
scurtă (În poiana lui Ioan, Crucea părintelui Visarion) 
face din cel de al treilea roman al lui Ioan Țicalo (după 

Scriitori bucovineni
şi invitaţii lor

Sabina
FÎNARU

vitrina editorială
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Povestea lui Mircea cel Mic, adică Prostul cel Mare, 
care l-a omorît pe șeful colhozului, și-a lăsat nevasta, și 
s-a dus în lume ca să scape de „viclenia” oamenilor din 
sat înrăiți de vremurile potrivnice, s-a destrăbălat acolo 
cît a-ncăput și s-a întors pocăit cu ajutorul unor 
călugări, ilustrează parcă afirmația unuia dintre 
personaje, că „toată suferința e spre îndreptarea 
omului”. 

Î n l ă n ț u i r e a  
episoadelor acțiunii este 
realizată după modelul 
romanului picaresc, iar 
personajul principal, 
exponent al observației 
etice a autorului, străbate 
d i fe r i t e  med i i  a l e  
societății desfigurate de 
socialism, trece prin 
numeroase peripeții și 
luptă continuu cu viața, 
foamea, mizeriile și 
înșelăciunile lumii cu 
model orwellian. Pe de o 
parte, filonul observației 
satirice se îngemănează cu istoria unor oameni și 
vremuri care „s-au călătorit” în războiul și lagărele 
comuniste (din cauza destinului lor năpraznic poate 
prea angelizați); pe de altă parte, acesta este 
condimentat cu aventuri erotice picante, relatate de 
narator cu atît mai convingător, cu cît sunt mai puțin 
credibile, legate de știme, eve de cartier și apariții 
circeene. Multiplicarea naratorilor, umorul, grotescul, 
vorbirea în pilde a personajelor, plasticitatea limbajului 
dau suspans subiectului grav. Iar textul plutește în aura 
veșnic tînără a poveștilor și nuvelelor lui Creangă și 
Caragiale. 

*  *  *

Dialogul polifonic. 
Demersul  dialogic.  
S e m n e  a l e  u n e i  
experiențe a înțelegerii 
(Editura Tracus Arte, 
București, 2011) de 
A l e x a n d r u  O v i d i u  
VINTILĂ cuprinde 15 
interviuri realizate între 
2005-2010 cu scriitori, 
critici și teoreticieni 
literari, precum Lucian 
Va s i l i u ,  G e o r g e  
Vulturescu, Ioan Es. Pop, 
Constantin Abăluță, Leo 
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Cimpoeșu, Constantin Cubleșan, Gheorghe Crăciun, 
Ion Pop, Al. Cistelecan, Dan C. Mihăilescu, Mircea 
Muthu. Acestea sunt precedate de 5 eseuri asupra 
demersului dialogal ca formă de libertate, cu referire la 
dialogul lăuntric și la cel de tip interpersonal, 
interdisciplinar și intercultural. 

Ambele părți sunt antologări ale textelor apărute 
sub semnătura sa în paginile „Bucovinei literare”, iar 
legătura indirectă dintre ele relevă voința autorului de a 
prezenta fațete complementare ale unor tipuri diferite 
de discurs, deopotrivă constructe teoretice 
generalizatoare și experiențe individuale concrete. 
AOV definește nevoia de dialog ca nevoie de sens, 
vădind, în descendența lui Constantin Noica, o 
concepție spiritualistă asupra omului. El explorează 
dimensiunea etică a comunicării, pornind de la teoria 
bakhtiniană a discursului polifonic raportat. Autorul 
interoghează poziția ființei umane și a subiectului, 
pendularea și glisarea lor de la problematica identității 
la cea a alterității într-o sinteză a principalelor concepții 
asupra libertății, în special din filozofia secolului XX. 

R E G U L A M E N T U L
de organizare şi desfăşurare

a 
Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare 

Critică a Operei Eminesciene „Porni 
Luceafărul...”, ediţia a XXXI-a, 15-17 iunie 2012, 

Botoşani.

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Botoţani, în colaborare cu 
Editurile Junimea şi   „Convorbiri Literare” din Iaşi, 
Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai 
Eminescu”, precum şi cu rvistele de cultură „Convorbiri 
literare”, „Poezia”, „Dacia Literară”, „Feed beack”, 
„Viaţa Românească”, „Familia”, „Vatra”, „Euphorion”, 
„Steaua”, „Hyperion”, „Conta”, „Semne”, „Poesis”, 
„Luceafărul de dimineaţă”, „Porto-franco”, „Ateneu”, 
„Cafeneaua Literara”, „Argeş”, „Bucovina Literară”, 
„Antares”, „Dunărea de Jos”, „Semne”, Filiala Iaşi a 
Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor 
din R. Moldova şi APLER, organizează, în perioada 15-
17 iunie 2012 Concursul Naţional de Poezie şi 
Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni 
Luceafărul...”, ediţia a XXIX-a.
                 
 Concursul îşi propune să descopere şi să 
promoveze noi talente poetice şi critice şi se adresează, 
astfel, poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat în 
volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani.

Concursul are trei secţiuni:
 POEZIE:
 1) Carte publicată – debut editorial: – Se vor 
trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie apărută 
în intervalul  10 mai 2011 – 10 mai 2012. Vor fi acordate 
2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a USR 
şi al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.
 2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va 
trimite un print ( acelaşi volum şi pe un CD – un singur 
exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40 
de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto va figura şi 
pe un plic închis în care vor fi introduse datele 
concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa 
poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda două premii care 
vor consta în publicarea a câte unui volum de poezie de 
către Editurile Junimea şi „Convorbiri literare”, cu 
sprijinul financiar al APLER. Juriul are latitudinea, în 
funcţie de valoarea manuscriselor selectate, să propună 
spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de 
disponibilitatea editurilor prezente în juriu.
 Manuscrisele care nu vor primi premiul unei 
edituri vor intra în concurs pentru premiile revistelor 
implicate în jurizare, reviste care vor publica grupaje de 
poezii ale poeţilor premiaţi. Toţi poeţii selectaţi pentru 
premii vor apare într-o antologie editată de instituţia 
organizatoare.
 3) Interpretare critică a operei eminesciene: - Se 
va trimite un eseu de cel mult 15 pagini în 3 exemplare ( 
în copie şi pe un CD), semnat cu un moto. Acelaşi moto 
va fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse datele 
concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa 
poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda premii ale unor 
reviste literare implicate în organizare. Eseurile 
premiate vor fi publicare în revistele care acordă 
premiile şi în antologia editată de instituţia 
organizatoare.
 Festivitatea de premiere va avea loc la Botoşani 
în ziua de 15 iunie 2012.
 Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli 
de masă şi cazare.

 Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai 
2012, pe adresa:
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA 
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE 
BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani. Relaţii la 
tel. 0231-536322 sau e-mail: 
centrul_creatiei_bt@yahoo.com.
PS. Nu se primesc grupaje pe e-mail!

DIRECTOR,                 REFERENT,
Prof. ION ILIE        GELLU DORIAN
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Orice imagine artistică devine semn purtător de 
semnificaţii, mijloc de comunicare. Dar cu cît artistul 
esenţializează, stilizează, abstractizează sau 
inventează, adică elaborează într-un spirit modern, cu 
atît mesajul poate fi mai profund, mai incitant, mai 
dependent de receptorul obiectului de artă, mai 
surprinzător şi tocmai prin aceasta generator de o mai 
mare bucurie spirituală.

Aşa se face că în cadrul expoziţiei Semn şi mesaj, 
deschisă în perioada 17 martie - 4 aprilie 2012, la City 
Gallery Suceava, s-au adunat lucrări înrudite stilistic, 
mai elaborate în sensul transfigurării, al construirii 
imaginii. Vorbim de o expoziţie cu lucrări de pictură, 
grafică, tapiserie şi metaloplastie care a incitat 
privitorii şi în care s-a observat seriozitatea 
profesională şi exigenţa estetică a compoziţiilor 
expuse de cei 23 de artişti plastici profesionişti, 
membri ai Filialei Uniunii Artistilor Plastici Suceava. 
Un adevărat spectacol de forme şi idei, o mare 
varietate tematică şi a mijloacelor de expresie. 
Personalităţi distincte, artiştii au preluat din spaţiul 
natural, elemente pe care le-au transpus în imagini cu 
sensuri şi înţelesuri noi.

Oana Hrişcă, indiferent de tema pe care şi-o 
propune, creează compoziţii clare, fără detalii. O 
preocupă mai mult esenţa formelor, lucrurilor şi 
fenomenelor. Ne povesteşte despre infinitatea 
spaţiului şi timpului sau despre originile lumii şi 
vieţii. 

Cu un repertoriu de semne şi simboluri din lumea 
sacrului şi a Divinităţii, Traian Postolache 
abstractizează elementele de limbaj plastic şi clădeşte 
structuri compoziţionale specifice imaginarului său.

Prin tapiseriile expuse, Marcela Larionescu 
aduce un omagiu pămîntului, anotimpurilor şi 
rodului. Trecerea de la un anotimp la altul o rezolvă 
prin scări tonale de galbenuri pînă la ocruri şi prin 
combinaţii de griuri colorate, pastelate din amestecuri 
de culori calde şi culori reci. 

Anton Costîn cîntă frumuseţea şi senzualitatea 
corpului feminin. Modelele sunt surprinse în ipostaze 
cît mai naturale. Impresionează prin armonia, 
prospeţimea şi spontaneitatea imaginilor create.

arta plastică

Lucia
PUŞCAŞU

Expoziţia
Semn şi mesaj
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limbaj propriu de comunicare cu lumea, compune 
scene complexe, imaginare şi ne transpune în lumea 
poveştilor, a visului, a suprarealului.

Cu lucrări de grafică în tehnica alb-negru este 
prezentă Oana Chinchişan. Compune structuri 
compoziţionale dinamice, experimentează continuu 
universul ludic al copilăriei, creează noi imagini cu 
oameni, flori şi fantasme.

Oana Moruz Chilariu preia imaginea statuetei 
feminine, motive decorative şi cromatica din cultura 
noastră populară şi compune viziuni moderne 
încărcate de semnificaţia rodului, a fertilităţii.

Pentru Vasile Anghel Siminiuc viaţa este un 
teatru cu multe scene. Îşi imaginează o lume absolut 
fantastică, cu spaţii terestre sau marine, cu sirene, cu 
bărbați transformaţi în peşti, cu personaje ireale care 
poartă măşti.

Uimit şi smerit în fata creaţiilor divine, Niculai 
Moroșan îşi imaginează femeia – copac, care ţine în 
mînă mărul, simbolul păcatului originar. Femeia, 
plină de taine, simbolul bunăvoinţei si al frumuseţii, 
împreună cu bărbatul creează un nou mic univers, 
mereu, pînă la infinit sau pînă la sfîrşitul lumii.

Georgeta Gheorghiu ne surprinde cu teme noi, 
realizate în tehnica picturii sau a imaginii procesate 
pe calculator. De fiecare dată analizează, compară, 
combină, sintetizează şi interpretează forme, este 
preocupată de ciclurile vieţii şi de relaţiile omului cu 
universul.

Iulian Asimionesei ne invită să păşim prin porţi 
deschise spre lumea misterului, a necunoscutului. 
Prin închiderea şi deschiderea porţilor, putem trece de 
la pămînt la cer, de la viaţă la moarte, de la sacru la 
profan, de la rău la bine.

Veronica Gridinoc se lasă inspirată de 
frumuseţile din natură, pe care le transpune în peisaje 

Oana CHINCHIȘAN
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şi naturi statice cu flori, în tehnica acuarelei. Prin 
tonuri pastelate şi luminoase, creează un spectacol 
vizual cu subtile trăiri emoţionale.

Puşa Pîslaru este mereu preocupată de 
comunicarea dintre cele două planuri existenţiale, 
unul văzut, efemer şi celălalt nevăzut, bănuit, 
imaginat. Crede în puterea spiritului. Silueta 
feminină, motiv compoziţional prezent foarte des în 
lucrările artistei, semnifică continuitatea vieţii.

Cu prelucrări 
d u p ă  s t r u c t u r i  
vegetale, transpuse 
apoi în tapiserii, 
Eugenia Goraş ne 
încălzeşte sufletele, 
ne invită să visăm. 
In compoziţiile de 
p i c t u r ă  e s t e  
i n t e r e s a t ă  d e  
s e m n i f i c a ţ i a  
a r c a d e l o r  ş i  a  
s u n e t u l u i  
clopotului.

Camelia Rusu 
Sadovei surprinde 
p r i v i t o r u l  p r i n  
p l a s t i c i t a t e a  s i  
o r g a n i z a r e a  
r i g u r o a s ă  a  
c o m p o z i ţ i e i  
plastice. Explorează 

sensurile profunde ale existentei noastre. Ne invită să 
deschidem uşile spre noi, spre înlăuntrul nostru.

Mihai Pînzaru Pim, cu stilu-i inconfundabil, 
apelează la semne și simboluri universale. 
Dialoghează cu noi despre începuturile lumii, despre 
frumuseţea, dar si despre urîţenia lucrurilor care ne 
înconjoară.

Metaloplastia, o tehnică mai puțin întîlnită la 
Suceava, este stăpînită cu mult meşteșug și putere 
imaginativă de către Viorel Grigoraş. Prezent cu 
lucrări de mici dimensiuni, apelează la simbolistica 
celor patru elemente primordiale: apa, focul, aerul, 
pămîntul.

Iulia Andrieş îşi imaginează viaţa ca un spectacol 
cu bucurii şi tristeţi, cu biruinţe, dar şi cu înfrîngeri. 
Transfigurează din realitate printr-o paletă cromatică 
inconfundabilă, cu suprafeţe închise, înviorate cu 
accente de alburi şi roşuri.

În lucrările Vioricăi Moruz regăsim simbolurile 
religioase: crucea, pocalul, îngerii. Cu puncte şi linii 
dispuse circular, Viorica construieşte şi modelează 

caracterul particular al formelor, obţinînd imagini 
sugestive, usor de descifrat.

Pentru Angela Pitariu Bolnavu, materialitatea 
formelor este doar un pretext, o convenţie, important 
este ceea ce ni se relevă prin ele, puterea lor de 
sugestie.

Îngerii din compoziţiile sale sugerează insemne 
ale dualităţii fiinţei, ale vieţii şi ale morţii. Reluarea 
acestor motivului îngerului în zborul reprezintă visul 
spre libertate, spre înălţare sufletească.

La simboluri religioase apelează şi Emil 
Burlacu. În tehnica icoanei pe lemn, artistul 
structurează spatiul de compunere pe principiile 
armoniei şi echilibrului. Cromatic, domină auriul, 
culoarea luminii şi a perfecţiunii spirituale.

Loredana Ceică este cuprinsă de mirajul şi 
frumuseţea copacului și de semnificaţiile lui. 
Copacul devine Axis Mundi sau simbolizează 
legătura teluricului cu cosmicul. Compune urmărind 
echilibrul dintre acurateţea liniei şi suprafeţele 
stilizate precum şi contrastele complementare de 
roşu –verde.

Subsemnata, prin tema dansului transpusă în 
minitapiserii, aduc un omagiu vieţii. Dansul ne 
eliberează de tot ce este trecător, ne induce o stare de 
linişte, de bucurie şi libertate. Prin alăturarea celor 
două contraste, El şi Ea, se produce armonia. În 
g r a f i c ă   
( R ă t ă c i t o r i i ) ,  
oamenii rătăcesc 
prin lumea aceasta 
pentru a se împlini 
în lumea de dincolo.

  Vernisarea 
expoziţiei a prilejuit 
şi o dezbatere legată 
de conceptele de 
semn şi mesaj în arta 
modernă (la care au 
l u a t  p a r t e ,  
d e o p o t r i v ă ,  
e x p o z a n ţ i  ş i  
invitaţi), benefică 
pentru revigorarea 
spiritului, căci a 
repus în discuţie 
aspecte de fond, 
cum ar fi, de pildă, raportul dintre creatorul de artă, 
obiectul artistic, receptor şi mesaj, subliniindu-se 
mai ales rolul major al receptorului în conturarea 
semnificaţiilor, a mesajului.

arta plastică
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Loredana CEICĂ

Lucia PUŞCAŞU - Rod



 La baza romanului Biblioteca umbrelor, de 
Mikkel Birkegaard (Polirom, 2011, 502 p., traducere 
din limba daneză de Gabriela Sauciuc), există o idee 
simplă şi sugestivă: citind cu voce tare, unii indivizi 
speciali pot înrâuri gândurile celor  din apropierea lor. 
Evenimentele depănate trepidant ca într-un policier  
nu constituie altceva decât o metaforă a  puterii pe 
care cărţile o pot exercita, modificând uneori, sau   
de-a dreptul revoluţionând opiniile şi opţiunile 
cititorilor. Chestiunea cărţilor şi a capacităţii lor de a 
influenţa felul de a se comporta al persoanelor este o 
temă de discuţie străveche, o dezbatere 
care a avut de-a lungul veacurilor 
manifestări inclusiv violente, ca de pildă 
arderea pe rug a cărţilor interzise de 
regimul nazist, ordonată la Berlin de 
Göbbels în seara de 10 mai 1933. Şeful 
propagandei hitleriste, într-un faimos 
discurs, a prorocit că din flăcări ar fi 
trebuit să se ridice Fenixul noului spirit 
german, regenerat şi vindecat de 
maladiile răspândite de respectivele 
cărţi. Astăzi această dezbatere s-a 
deplasat cu precădere spre alte mijloace 
de comunicare în masă, dar fascinaţia 
hârtiei tipărite rămâne neştirbită, astfel 
că lectura unui roman devine de fiecare 
dată un eveniment unic datorat 
contribuţiei participative a cititorului, ce ajunge 
uneori să se recunoască în anumite capitole şi să  
transfigureze altele. 
 În romanul la care ne referim, un grup de 
persoane de ambele sexe activeză în cadrul unei 
oculte Societăţi a Bibliofililor într-o realitate paralelă 
cu cea canonică, cunoscută nouă tuturor, făcând uz de 
puteri asociate artei lecturii. Înrâurirea cărţilor se 
materializează prin intermediul unor persoane 
speciale numite „Lectores”: aceştia, citind orice fel de 
text cu voce tare, sunt în măsură să modifice nu doar 
voinţa persoanelor de faţă, ci şi felul lor de a gândi. 
„Lectorii” posedă capacităţi inductive ce derivă din 
felul de a citi şi din identificarea ce poate apărea în 
imaginarul lor cu textul. Corelativ „lectorilor” există 
„receptorii” meniţi să sporească până la paroxism 

Geo
VASILE

O realitate paralelă:
lectores & receptori

 cronica traducerii
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sau, dimpotrivă, să diminueze sau să nuanţeze 
efectele induse de primii care, odată „ieşiţi în decor”, 
nu-şi mai pot controla puterile, generând scurt-
circuite electrice, scântei, incendii sau chiar moartea 
celor vizaţi (de pildă, povesteşte un personaj, 
deprimarea din cărţile lui Kafka, accentuată de un 
receptor malefic care nici nu e nevoie să fie de faţă, 
împinge  adversarul-ţintă la sinucidere).   
 Deşi această zestre „elitistă” este folosită de 
fondatorul Societăţii, Luca Campelli, patronul unui 
anticariat din Copenhaga („Libri di Luca”), spre 
binele umanităţii, cititorul nu poate exclude reversul 
monedei, ca de pildă abuzul unor lideri mai recenţi 
sau contemporani ai unor naţiuni, care prin iscusite 
discursuri în pieţe sau la televizor au posibilitatea să 
influenţeze opţiunile electoratului, câştigându-i 
voturile. 
 Revenind la cartea de debut a danezului 
Birkegaard (n.1968, de profesie programator), vom 
observa că toate firele epice pornesc de la moartea 
cărturarului nemântuit Luca Campelli (moarte 
naturală sau inexplicabil asasinat?), deci de la o 

enigmă care nu-l va lăsa indiferent pe fiul 
victimei, tânărul avocat Jon Campelli, în ciuda 
firavelor legături şi a comunicării cvasi 
inexistente de până atunci dintre cei doi. 
Ancheta asupra morţii lui Luca în care se va 
implica tot mai mult Jon, nu după ce va trece 
prin mai multe şedinţe de iniţiere (vocaţia sa de 
lector era ereditară, numai că trebuia activată), 
duce la descoperirea, pe de-o parte a acestei 
lumi paralele, pe de alta la revelarea secretelor 
ei de funcţionare, de conţinut şi mod de a opera. 
Deocamdată protagonistul află că există 
lectores şi receptori malefici (Pau, Otto Remer, 
căpetenia „Organizaţiei umbrelor” ce îşi avea 
propria pepinieră de Emiţători etc.) şi benefici 
(Luca Campelli, Iversen, ajutorul lui Luca, 
Clara, tânăra şi frumoasa Katherina ce-l va 

ajuta pe Jon în toate situaţiile şi de care acesta, 
evident, se va îndrăgosti). 

 Expert în a reda introspecţia personajelor 
simultan cu evoluţia captivantă a acestora, 
Birkegaard îşi structurează romanul în 43 de capitole 
scurte ce nu exclud feluritele ambianţe oferind o 
tramă romanescă exemplar dozată şi ritmată, între 
specia psy, thriller şi cea fantastică (agrementată cu 
scene onirice sau horror), pe fundalul unei naraţiuni 
realiste, cu o amplă panoramă de locaţii (capitala 
daneză, Olanda, noua bibliotecă din Alexandria etc.), 
interioare şi exterioare,  în care eroii romanului 
interacţionează.
 Autorul face uz de tehnica suspensului, a 
diseminării misterului, a loviturilor de teatru, menite 
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majoritar să dezvăluie retroscena unei investigaţii 
(ataşant şi rocambolesc este  Muhammad, prietenul 
lui Jon, un fel de criminalist al computerului, posibil 
un alter ego al autorului) şi a unei metafore a ceea ce 
este caracterul personajelor. Natura umană devine 
stăpâna motivaţiilor ce le pârjolesc inima şi le 
condiţionează mintea. Cu atât mai mult cu cât ele 
aparţin unei lumi clandestine, paralele, aproape 
constrânse să se estompeze în anonimat pentru a 
păstra secretul Societăţii, şi totodată străduindu-se să 
nu-şi piardă vocaţia de lector sau receptor. 

 Sigur, cititorul ce preţuieşte romanul aplicând 
o grilă strict raţionalistă va deveni suspicios, dar cel 

îngăduitor cu componentele paranormale 
(teleportare, avatar, virtuţi mediumnice), dispus să 
accepte şi existenţa unor fenomene ce se abat de la 
legile (până acum) cunoscute de ştiinţă, se va lăsa 
prins în fluxul fanteziei dezlănţuite a autorului danez, 
va explora cu o voluptuoasă complicitate căile 
insolite şi neverosimile propuse la limitele sau 
dincolo de limitele realului. Naraţiunea lui 
Birkegaard, discipol silitor al unui Umberto Eco, Dan 
Brown sau Asimov, chiar dacă îndeamnă la reflecţie, 
rămâne totuşi un roman de „acţiune”, cu clişeele şi 
ingredientele bine cunoscute: secte secrete, lupta 
între buni şi răi, inevitabila poveste de dragoste (coup 
de foudre!), eroul-protagonist convocat pe 
neaşteptate într-o aventură spre a-i învinge pe cei ce 
vor să se folosească de Lectores (Emiţători) şi 
„puterile” lor în scopuri malefice. 

Oana HRIŞCĂ

 calendar bucovinean

(Întocmit C.A., cf. Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, 
vol. I-II, Editura Princeps Edit Iaşi, 2004

Martie
1.03.1926, Baia, jud. Suceava - Viniciu Romulus Gafița
2.03.1943, Șerbăuți, jud. Suceava –Vasile Țapoveț
3.03.1941, Frasin, jud. Suceava – Radu Mareș
8.03.1952, Vama, jud. Suceava – Albumița-Muguraș 
Constantinescu
9.03.1925, Șcheia, jud. Suceava (d. 18.01. 2002, 
București) – Dimitrie Păcurariu
11.03.1951, Călinești Cuparencu, jud. Suceava –Ion 
Cozmei
12.03.1937, Oprișeni, Siret – Nicolae Bilețchi
12.03.1930, Volovăț, Rădăuți (d. 11.07.2003, Suceava) – 
Clement Antonovici
14.03.1911, Horecea Mănăstirii, Cernăuți (d. 7.04.1992, 
Timișoara) - George Drumur
23.03.1953, Dolhești, jud. Suceava – Mircea Aanei
23.03.1958, Rădăuți, jud. Suceava - Dina Hrenciuc
23.03.1951, Gura Humorului, jud. Suceava 
(d.21.02.2000) - George Gavrileanu
23.03.1924, Botoșana, Jud. Suceava - Pan Solcan
24.03.1924, Zlătunoaia, jud. Botoșani (d. 7.08.1998, 
Suceava) – George Damian
24.03.1953, Udești, jud. Suceava (d. 16.05.2007) – 
Mircea Motrici
26.03.1937, Tișăuți, jud. Suceava – Ion Paranici

Aprilie
2.IV.1921,  Fălticeni – Teodor Cazaban
4. IV. 1955, Hobița, com. Pui, jud. Hunedoara – Mircea 
Dăneasa
5. IV. 1949, Udești, Suceava – Mihai Camilar
7. IV. 1952, Mușenița, Suceava – Nichita Danilov
8.IV. 1947, Valea Seacă, Suceava - Constantin al lui 
Petrea Țărănoaiei Rusu
9.IV.1951, Zastavna, reg. Cernăuți - Valentin Tarnavschi
10. IV. 1912, Slatina, Suceava (d. 1. XII.1988, Sihăstria, 
Neamț) – Ilie Cleopa
11.IV.1943,  Mănăstirea Humorului (d. 3.VII.2001, 
Suceava) – Dragoș Corlățeanu
11. IV. 1940, Adâncata, Suceava – Gheorghe V. Giurcă
12. IV. 1912, Câmpulung Moldovenesc - George 
Ungureanu
12.IV.1949, Vutcani, jud. Vaslui - Gheorghe Vicol
14.IV.1914, Mahala, Cernăuți (d. 13.XII.1987, 
Strasbourg) - Octavian Nandriș
18.IV. 1908, Volovăț, Suceava (d. ?) – Arcadie Cerneanu
18.IV.1943, Cernăuți – Sântioan Cornel Cubleșan
18.IV.1894, Frătăuții Vechi, Suceava (d. 1.IV.1956, 
Roma)- Claudiu Isopescu
18.IV.1913, Putna (d. 20.IX.1970, București) - George 
Putneanu (Belibău)
24.IV.1915, Straja, Suceava - George Cotos
25.IV.1929, Dumbrăveni, Suceava – Lucreția Andronic
26. IV. 1943, Mălini, Fălticeni (d. 4.XI.2000) – Vasile 
Rusu
26. IV. 1955, Suceava – Elena Brândușa Steiciuc
31.IV. 1964, Rădăuți – Alma Blănaru
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Stella Davis s-a născut şi a crescut în sudul Marii 
Britanii şi a absolvit cursurile universităţii  
Southampton. Scrie poezii de la începutul anilor 
1980, iar operele ei apar adesea în reviste precum 
„Acumen“, „Equinox“, „The Interpreters House“, 
„The London Magazine“, „Poetry Review“, „The 
Rialto“, „Staple“, şi „South Poetry Magazine“. 

Stella conduce ateliere de poezie şi creative 
writing. Volumul său de poezii, Watershot, a fost 
publicat de  Wanda Publications în 2001.

În 2003, ea a fost finanţată de Arts Council ca 
poet rezident la Catedrala Winchester şi volumul de 
poezii care a rezultat din această experienţă, St 
Swithun's Day, a fost publicat de editura Friends of 
Winchester Cathedral, în iulie 2004. Stella Davis a 
fost câştigătoarea concursului O.U. Open Poetry 
2001, a concursului Spire Trust 2003 şi a Festivalului 
de Poezie Torbay 2004.

Ultima sa colecţie, Last Boat to Avalon (Peterloo 
Poets), a fost publicată în 2009.

Catehismul Cuceritorului
Dac-ar fi spus, liderul ce ne-a adus,
că prima şansă era ultima, poate
am fi profitat de toate.

Dac-ar fi explicat, cea cu perle-n ondulări,
că primul sărut era ultimul, poate
le-am fi savurat pe toate.

Dac-ar fi spus, şcolarii de pe scări,
că primul cuvânt era ultimul, poate
le-am fi spus pe toate.

Dac-ar fi strigat, pompierii ce-au apus,
că prima flacără era singura, poate
le-am fi aprins pe toate.

Dac-ar fi știut, soldaţii puşi pe încercări,
că prima lovitură-i singura, poate
le-am fi intensificat pe toate.

Sigur c-au luat oraşul, în ultimul an ce-am dus.

Stella
DAVIS

traduceri
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Ă Dar ce contează, de ţara n-o iubim?

Ce anume de-ntrebat nu contenim?

Beatrice către Dante: Răzbunarea Muzei
Ştii că poţi da de necazuri,
de priveşti o fată aşa.
Iartă-mă că-ţi spun asta
dar ai tot profitat – nu cred
că sunt gelos, nici trist măcar –
E suportabil, e paradis,
Dar, la naiba, te-ai „distrat”.
Bine, spune-o, n-a fost uşor,
nu zice nimeni, nu-s vorbe-n vânt
cum că Iadu-i fără griji.
Dar e interesant, n-ai observat?
Sau, cel puţin pentru cei ca mine
Ce-am dus o viaţă fără de cusur – şi e ceva
ce-aş fi putut schimba,
o diversiune s-ar fi putut aranja
nu-i aşa, în loc de dorul tău?
N-am trăit decât douăzeci şi patru de ani de 

bucurii,
şi nu mă feresc să-ţi spun că multe dintre nopţi
mi-au fost chiar anoste. Dar tu ce-ai făcut?
Împins în colţuri, sobru, privind – 
nu e ca şi cum n-ai fi putut fi brav
când voiai. Ştiu că politica te-a trezit.
M-a interesat destul subiectul,
şi puteam deosebi un Ghibelline de-un Guelf,
şi nu m-ar fi deranjat exilul.
Dar totul era virtute şi eram recunoscută 
pentru perfecţiune, a ta inspiraţie.
Ascultă-mă, n-a fost de ajuns.
Temenelele nu te trec prin viaţă,
nici măcar printr-una scurtă (şi, până la urmă, pe 

soţia ta
crezi că a deranjat-o mai puţin?)
Ştiu ce vei spune: ai creat
Cea Mai Grozavă Poezie din ce-am împărţit noi.
Problema e că n-am împărţit nimic. Doar mi-ai 

împrumutat
numele şi chipul şi le-ai legat
de-o femeie ce nu s-a născut încă.
Problema e că oamenii au crezut că „eu sunt ea”
Aşa că uite-mă, în Rai,  privindu-te,       

întrebându-mă
de chiar te văd, sau am băut
prea mult nectar? Nu: ai ajuns, în sfârşit.
Sper că nu vei începe din nou cu adorarea,
m-am săturat, e o povară,
şi, acum, Arhanghelul nu-ţi permite.
E lumina cerească pentru tine, iubitul meu 

faimos.
Sper că eşti mulţumit. Durerea e veşnicie.
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Ă Şansa florilor

A-nceput cu moartea, ca de obicei.
Şi ultima notă, răsărită peste catafalc,
ultima strigare de durere de pe drumul
celui iubit către mormântul stingher
era şi suflul oftării gheţii
neiertătoare, mişcată din adâncuri, începând să 

freamăte.

Al nostru e râul pe care fură arşi boii,
unde patinatorii veseli, nemişcaţi de ani,
îşi etalau dansurile impresionante;
şi cu ochii larg deschişi erau ţinuţi ostatici
şi niciunul nu-i  putea număra pe cei răpuşi de 

frig
sau pe cei ce-au jupuit de vii pentru a se încălzi.

Şi gheaţa era întretăiată de drumuri sinuoase,
şi peste gheaţă rulau schimburile naţiunii,
şi cădeau pe gheaţă cei a căror membre nu-i 

susţineau,
pe a căror palme era scrisă povestea gheţii-n 

cicatrice
amintind de drumurile ce-i duceau oriunde.

Apoi, acest sunet: un răget antic, ameninţător,
rupt din adâncurile împietrite ale gheţii, spartă
în bucăţi de neclintit, începutul
unui curs mic, de neoprit. Acest sunet, plânsetul
suferindului, care îneca lumânările şi torţele
şi elibera pâraiele îngheţate-n surse.

Acum, pe ruinele-mpietrite ale iernii,
peste ape cenușii ce spală ţinuturile,
intrăm într-o lume a cărei lumină arată

acele uimite, grozave fiinţe ce încă mai cresc:
supravieţuitorii erei glaciare, verzi adaptaţi
la cel mai tăios avânt al frigului.

Aerul s-a îndulcit, suflul e mai suportabil,
şi copacii de pe maluri înmuguresc;
păsări în penaj viu au fost din nou văzute,
fire de iarbă ne insistă sub tălpi,
şi-n orele mai lungi, mai tari ale zilei
ne întâlnim, încurajând şansa florilor.

După îngroparea monstrului
După îngroparea monstrului
nu ne putem întoarce acasă.
Urmărim gâştele-n stol spre sud
spre porturi pustii, unde stau grămadă
corăbiile noastre odată utile.

Ele eliberează o rază de speranţă.
Cine spune că nu vom întinde cândva pânzele,
să profităm de şansă când se schimbă fluxul?
Există coaste ce nu le-am păşit:
acele ţărmuri neştiute.

A trecut mult de când ne-am doborât vecinii,
sfâșiindu-le confortul prin sacrificiu.
„Daţi tot ce puteţi” era regula.
Am respectat-o, nu?
Toţi acei tineri.

Acum când fantasma nagâţilor distruge
grânele, abia de mai contează.
E surprinzător cât de îndelung putem
să ne încropim existenţa, câţi ani au trecut
de când am mâncat carne roșie?

Am mers atât de departe pe urmele monstrului.
Dar puterea slăbeşte, calea se destramă,
steagul ce-l strângem e zdrenţuit,
şi descoperim că nu putem îndura
întoarcerea acasă.

Traducere de Laura BOSNEA
MTTLC, Universitatea Bucureşti

Aceste poeme sunt traduse în 
cadrul Proiectului Internaţional Poetry 
PRO, coordonat de Lidia Vianu, 

Director al Masteratului pentru Traducerea Textului 
Literar Contemporan - Universitatea Bucureşti, 
http://mttlc.ro 

Georgeta GHEORGHIU
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O nouă perioadă din literatura din Bucovina
şi întemeierea „Bucovinei literare”

Dimitrie
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 Există situaţii când lipsa de informare din 
varii motive şi înainte de toate a bazei documentare, 
favorizează introducerea în circuitul public de 
sintagme care prin repetarea îndelungată sunt 
învestite cu tărie de adevăr indiscutabil şi nimănui nu 
i-a trecut şi nu-i trece prin minte că s-ar putea să fie şi 
altfel. Se află într-o asemenea situaţie şi „Bucovina 
literară” sărbătorită la împlinirea a 22 de ani de 
existenţă, marcată şi printr-un număr special 70, 
apărut în septembrie 2011. Situaţia este, indiscutabil, 
de invidiat pentru vârsta unei publicaţii literare, cu o 
apariţie îndelungată într-o vreme de instabilitate, să 
folosim şi un termen drag multora, pe drumul în 
democraţie.
 „Bucovina literară” începe să apară în „serie 
nouă”, la Suceava, în ianuarie 1990. Iniţiativa îi 
aparţine criticului Mihail lordache, care este şi 
coordonatorul publicaţiei. Semnează în acest prim 
număr: Elena Ştefoi, Liliana Ciornei, Constantin 
Cernica, poezii; Vasile Andru, proză; Aurelian 
Crăiuţu, Brânduşa Steiciuc, Mihail lordache, articole. 
Se alătură publicaţiei, ulterior, şi alţi colaboratori.
 Nu este locul să urmărim ce se întâmplă mai 
departe. Vom reţine totuşi avertismentul din Cuvânt 
către cititori, semnat de B. L. din nr. l, din iunie 1994. 
Apariţia revistei, se notează ironic,  îngheţase „din 
gerul din februarie 1993”. Cu nr. 2, din iulie 1994, se 
marchează ca an de apariţie IV şi nr. 41, în seria nouă a 
revistei  bucovinene.
 Colectivul redacţional se hotărăşte în 2001 să 
marcheze vechimea statutului „Bucovinei literare”, ca 
publicaţie cu personalitate distinctă şi introduce în 
circuitul public o sintagmă lămuritoare. Trece pe 
coperta de titlu, verso, la nr. 11-12 din noiembrie-
decembrie 2001, nr. 129-130 de la apariţie, sintagma: 
„Prima serie a revistei a apărut în anul 1941, la 
Cernăuţi”. Sintagma  se repetă pe coperta interioară a 
revistei, număr de număr, timp de zece ani. La nr. 8-9 
din august-septembrie 2010, nr. 234-235 de la prima 
apariţie, sintagma se trece pe copertă, în faţă, sus, însă 
modificată: „Revista fondată de Societatea Scriitorilor 
Bucovineni la Cernăuţi în 1941”. „Bucovina literară” 
intră în noua epocă de apariţie cu această sintagmă.

 Problema care se pune: exista  la Cernăuţi, în 
1941, o revistă „Bucovina literară” şi dacă mai era şi 
fondată de Societatea Scriitorilor Bucovineni. Să dăm 
de la început răspunsul să putem fi urmăriţi, mai bine, 
în  cele ce urmează în istoria acestei publicaţii literare 
bucovinene.
 Nu exista la Cernăuţi în 1941 o „Bucovină 
literară” şi nici o altă publicaţie de această natură, 
necum să fie şi fondată de Societatea Scriitorilor 
Bucovineni. Să nu pierdem din vedere  nicio clipă 
situaţia în care se găsea Bucovina în acel an 1941.
 Bucovina de Nord fusese ocupată de Uniunea 
Sovietică, prin ultimatum, împreună cu Basarabia, în 
iunie 1940. Armata română intră în luptă pentru 
revenirea la România a Basarabiei şi a Bucovinei de 
Nord în 22 iunie 1941. Nu existau în acel moment 
condiţii pentru înfiinţarea unei publicaţii literare.   
 Administraţia românească se instaurează în 
Basarabia şi în Bucovina de Nord în condiţii deosebit  
de grele, însă, cu toate acestea, deosebit de repede. La 
o lună după instalarea ei începe să apară la Cernăuţi 
ziarul „Bucovina”, în 14 iulie 1941, cotidian de 
„afirmare românească”. Cotidianul cernăuţean 
publică la inaugurarea activităţii sale Primul cuvânt al 
d-lui general Ion Antonescu către bucovineni în care 
arăta că istoria făcea „să ne întoarcem în glia 
moldovenească a lui Ştefan cel Mare”. Editorialul din 
primul număr, Alte lacrimi, îl semna Nicodim Iţcuş 
(1897-1985), cu rol important în viaţa culturală 
bucovineană.
 „Bucovina”, cotidian politic se arată deschisă, 
încă de la primele numere, activităţii literare. 
Consacră cu nr.19, din 3 august 1941, o pagină 
separată literaturii, Duh si slovă, integrată în ziar. Este 
inaugurată de George Drumur cu poezia Balada 
ciocârliei, Traian Chelariu cu poezia Rugăciune şi 
Mircea Streinul cu poezia Creion. Sunt trei poeţi 
reprezentativi din literatura bucovineană interbelică, 
care deschideau drumul pentru o nouă perioadă în 
această provincie vitregită de istorie şi o nouă 
perioadă şi în activitatea scriitorilor bucovineni din 
perioada interbelică.
 „Bucovina” găzduieşte pagina Duh şi slovă 
număr de număr, cu puţine excepţii până la nr. 100 din 
6 noiembrie 1941 când o schimbă în Artă şi literatură, 
ca să revină în nr. 101, din 7 noiembrie 1941, cu o 
inversare, nu lipsită de semnificaţie, când pagina va 



95

retrospective

B
U

C
O

V
IN

A
 L

IT
ER

A
R
Ă deveni Literatură şi artă. Se inaugurează, câteva 

numere mai târziu, şi o pagină culturală, Viaţa 
duhovnicească.
 Pagina Literatură şi artă se publică număr de 
număr în noiembrie-decembrie 1941, apoi în ianuarie-
decembrie 1942, ianuarie-decembrie 1943 şi ianuarie-
martie 1944, după care nu mai apar decât două numere 
şi ziarul îşi încetează apariţia, la noua ocupare a 
Bucovinei de Nord şi a Basarabiei de către Uniunea 
Sovietică. În această perioadă sunt puţine numere 
când nu se publică pagina literară şi numai atunci când 
prezentarea evenimentelor politice ocupă întreg 
spaţiul numerelor respective. Se cuvine remarcat că 
"Bucovina" cotidian politic acordă, şi în acele 
condiţii, mare atenţie literaturii. Nu întâlnim un 
exemplu asemănător în presa românească din acei ani.
 Concomitent cu pagina Literatură şi artă 
cotidianul cernăuţean începe să scoată, din 5 aprilie 
1942, numărul de Paşti, un Supliment literar. Aici se 
precizează: „Apare cu concursul Societăţii Scriitorilor 
Bucovineni”. Editorialul, Iconografia. Personificare a 
miturilor biblice, este semnat cu pseudonim; 
Logofătul Dinu. Se publică şi un al doilea editorial, 
Tinerii poeţi ardeleni, semnat de Manuil Haivas. Îi 
întâlnim şi acum pe scriitorii reprezentativi din 
perioada interbelică: E. Ar. Zaharia, cu poezia În 
munte şi George Drumur cu poezia Aproape de 
înnoptare. Mai semnează poezii: Constantin 
Bivolaru, Constantin Dorobanţu iar proză: George 
Antonescu,  Alexei Dragu şi C. lacint.
 Suplimentul literar apare săptămânal până în 
7 septembrie 1942. îşi schimbă titlul în „Bucovina 
literară” în 14 septembrie 1942. Editorialul din acest 
număr al „Bucovinei literare” din 14 septembrie 1942, 
Provincialismul dispreţuit pe nedrept este semnat de 
Traian Cantemir, iar al doilea editorial, Paranteze, de 
Traian Chelariu, care va continua cu acest titlu şi în 
numerele următoare. Semnează proză: Grigore I. 
Grecu, M. Tuhovniceanu, Zevin Rusu, A. Dragu; 
poezii: Nicolae Tăutu şi Dragoş Vicol.
 „Bucovina literară” apare, cum se desprinde 
de mai sus, în 14 septembrie 1942, când ia locul 
Suplimentului literar. Îşi continuă apariţia în corpul 
ziarului „Bucovina”.
 „Bucovina literară” aprecia că din 5 aprilie 
1942 şi până în 7 septembrie 1942, Suplimentul literar 
s-a publicat în corpul ziarului „Bucovina” în 27 de 
numere. Aşa se explică datarea cu nr. 28 a numărului 
din 5 octombrie 1942 şi cele care mai apar în corpul 
ziarului „Bucovina”: nr. 29, 12 octombrie, nr. 30, 19 
octombrie, nr. 31, 26 octombrie, nr. 32, 23 noiembrie, 
nr. 33,  30 noiembrie, nr. 34, 7 decembrie 1942.

 Asistăm însă o singură dată şi la apariţia 
„Bucovinei literare”, publicaţie independentă de 
ziarul „Bucovina”. Este numărul 31, din 26 octombrie 
1942, din corpul ziarului „Bucovina”, tipărit şi separat 
în 4 pagini. Editorialul este semnat de T. Bălan, 
Dimitrie Onciul, consacrat istoricului bucovinean, 
membru şi apoi şi preşedinte al Academiei Române, 
Traian Chelariu continua cu Paranteze, reflecţii în 
mare şi cu aspect aforistic ale vieţii sociale şi politice 
din societate. Îi întâlnim cu poezii pe D. Loghin, 
Sebastian Popovici, Ion Creţeanu, N. Tăutu; cu proze 
pe N. Tcaciuc-Albu, activ cu poezii şi în perioada 
interbelică, Mircea Şoltuz. De la note reţinem 
informaţia că dacii de pe Columna lui Traian de la 
Roma l-au inspirat pe Dante.
 În „Bucovina literară” se publică însă în 
continuare în corpul ziarului, fără o ediţie separată, 
după câte ne dăm seama, nr. 30, 19 octombrie, nr. 31, 
26 octombrie, tipărit şi  separat, nr. 32, 23 noiembrie, 
nr. 33, 30 noiembrie şi nr. 34, 7 decembrie 1942.
 „Bucovina literară” începe să apară ca 
publicaţie independentă, cu numărul 35, din 11 
ianuarie  1943, iar în corpul ziarului se tipăreşte în 
continuare pagina Literatură şi artă, cum am arătat 
mai sus,  până la încetarea apariţiei ziarului în 1944.
 „Bucovina literară” apare ca publicaţie 
literară săptămânală de la numărul 35 din 11 ianuarie 
1943  şi până la numărul 91 din 27 februarie 1944. Au 
mai apărut 2 numere: 92 din 5 martie 1944 şi 93 din 12  
martie 1944 care nu se găsesc însă în colecţia 
„Bucovinei literare” de la  Biblioteca Academiei 
Române. Despre aceste două numere vom vorbi mai 
departe. Ziarul „Bucovina” şi „Bucovina literară” îşi 
încetează apariţia ca urmare a noii ocupări a 
Bucovinei de Nord şi a Basarabiei de Uniunea 
Sovietică.
 „Bucovina” cotidian politic „de afirmare 
românească” înscrie o  nouă perioadă în literatura  
bucovineană, continuare a celei dintre cele două 
războaie mondiale. Colaboratorii la paginile literare 
din ziar - Duh şi slovă, Literatură şi artă, Supliment 
literar şi apoi „Bucovina literară“ sunt, în primul rând,  
reprezentanţii de seamă ai scrisului din Bucovina din 
perioada interbelică: Mircea Streinul, Traian  
Chelariu, E. Ar. Zaharia, Teofil Lianu, George 
Drumur, Procopie Milişte, George Voevidca, N. 
Tcaciuc- Albu, Aurel Sânger, George Antonescu, 
Traian Cantemir, Aurel Vasiliu, Augustin Z. N. Pop. 
Să nu-i trecem cu vederea nici pe Gh. Noveanu, cu 
studii de filozofie, fondator şi al revistei Cronicar, 
Teodor Bălan cu studii de istorie, llie Mandiuc, cu 
evocările privind viaţa culturală şi literară. De altfel, 
studiile figurează, ca prime editoriale, în cele mai 
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era la acea dată în Bucovina. Se alătură lor, număr de 
număr alţi colaboratori. Îi amintim pe câţiva dintre ei 
întâlniţi frecvent în paginile ziarului „Bucovina” şi 
„Bucovina literară”: N. Bocşa, Aurel Tudor, A. 
Bogaci, A. Bolohan, N. I. Bontaş, A. Dragu, C. 
Bivolaru, Jemna lacint, D. Loghin, George Toderaş. 
Se afirmă şi doi scriitori din generaţia mea: un poet, 
Nicolae Tăutu, deosebit de activ şi un prozator George 
Sidorovici.
 „Bucovina” şi „Bucovina literară” îşi deschid 
coloanele şi unor elevi din ultimele clase la şcolile din 
Bucovina: Dimitrie Păcurariu de la Liceul „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, ulterior cadru didactic universitar, 
Gruia Bodnărescu de la Liceul „Dragoş Vodă” din 
Câmpulung, victimă a unei boli incurabile, Dragoş 
Vicol, de la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Rădăuţi, cel mai activ dintre elevii care părăseau 
băncile şcolilor respective. Elev în ultimele clase la 
Şcoala Normală din Cernăuţi, llie Mandiuc, 
profesorul meu de română, cu rol important în 
conducerea celor două publicaţii bucovinene, a 
patronat şi debutul meu în literatură. Mi-a publicat în 
ziarul „Bucovina” o lungă nuvelă, Între primari, 
primele două secţiuni în 27 iulie şi 29 iulie 1943, apoi, 
presupun, când nu a avut „materie”, în 10 decembrie 
1943 şi ce a mai rămas din ea în 21 ianuarie 1944 şi 22  
ianuarie 1944. Student la Universitatea „Regele 
Ferdinand I” din Cluj, în refugiu la Sibiu, cu începere 
din octombrie 1943, nu am pierdut legătura cu 
Bucovina. Am trimis de la Sibiu profesorului meu la 
Cernăuţi poezii şi proze, pe care le-a publicat în 
„Bucovina” şi „Bucovina literară”, iar două din 
prozele mele, Pentru ce trag clopotele? şi La o 
cârciumă în mahala, au apărut în „Bucovina literară” 
în ultimele numere, 92 şi 93 din 5 martie şi 12 martie 
1944 care nu se păstrează, cum am arătat mai sus, în 
bibliotecile noastre.
 Cercul „Bucovina literară” organizează în 15 
august 1943, Sfatul scriitoricesc de la Putna. Ţin 
comunicări: Augustin Z. N. Pop, Aurel Vasiliu, Gh. 
Noveanu, Sergiu Matei Nica, Ion Munteanu, G. 
Bugarin, iar llie Mandiuc întocmeşte un referat despre 
activitatea scriitorilor bucovineni. Sfatul scriitoricesc 
de la Putna întocmeşte şi un program pentru 
activitatea viitoare în zece puncte din care reţinem: 
întocmirea unei antologii din lucrările scriitorilor 
căzuţi pe fronturile de luptă, susţinerea prin toate 
mijloacele a scriitorilor în activitatea creatoare, 
sprijinirea creaţiei originale, cu restrângerea 
traducerilor. Se adoptă propunerea ca Sfatul 
scriitoricesc să se ţină  la Putna în fiecare an în 15 
august. Nu se va întâmpla. Sfatul scriitoricesc de la 

Putna din august 1943 va fi primul, dar şi ultimul  care 
se va ţine.
 Cercul „Bucovina literară” iniţiază şi seria de 
conferinţe cu personalităţi ale literaturii române şi din 
alte domenii. Vin la Cernăuţi Ionel Teodoreanu, 
Nichifor Crainic, Al. Brătescu-Voineşti, Cezar  
Petrescu, George Brătianu, Liviu Rebreanu, Mihail 
Sadoveanu, care  ţine evocarea sa despre Ştefan cel  
Mare şi la Rădăuţi.
 Cercul „Bucovina literară” publică în 6 iunie 
1943 şi un interviu cu Tudor Arghezi, care vorbeşte  
despre Bucovina, despre literatura bucovineană şi 
despre portul bucovinean. Era şi un răspuns dat  
cercurilor universitare, în frunte cu Leca Morariu,  
adversar al lui Tudor Arghezi. 
 „Bucovina”, cotidianul de „afirmare 
românească”, care susţine mişcarea literară îi avea în  
redacţie, cum arată în 14 iulie 1943, ca director pe Ion 
Munteanu şi prim-redactor pe llie Mandiuc,  
profesorul meu de română la Cernăuţi. Secretari de 
redacţie: George Drumur, prim-redactor şi pentru  
partea literară, Ion Christu, Traian Cantemir, S. 
Anton; redactori: Dragoş Luţia, Alexei Dragu; 
reporter: N.  Ignătescu, C. Dvoreţschi. însoţeşte 
prezentarea şi cu portretele  lor. Tot acum George 
Drumur întocmeşte şi o dare de seamă, Munca 
noastră, foarte documentată, în care prezintă rolul şi 
importanţa ziarului „Bucovina” în susţinerea 
activităţii literare şi contribuţia sa în viaţa culturală 
din Bucovina.
 La capătul acestor însemnări încărcate de 
cifre şi numere rămâne stabilit că „Bucovina literară” 
se înfiinţează la Cernăuţi în paginile ziarului 
„Bucovina” în 5 octombrie 1942, iar din 11 ianuarie 
1943 este publicaţie literară independentă, cu apariţie 
paralelă în ziarul  „Bucovina”. Cele două publicaţii 
înscriu o perioadă nouă în literatura din Bucovina, în 
continuarea celei din perioada interbelică. Adesea   
m-am gândit la drama scriitorilor amintiţi în 
însemnările de mai sus, al căror destin a fost suprimat 
odată cu intrarea în epoca întunecată a comunismului. 
Nu putem fi decât copleşiţi de mâhnire. Se ignoră  
această ultimă perioadă din literatura bucovineană. Şi 
este de neînţeles cum în monografiile consacrate - să-i 
numim pe Mircea Streinul şi Traian Chelariu - nu se 
consacră măcar o pagină perioadei 1941-1944, din 
activitatea lor. Şi totuşi şi această perioadă se înscrie 
în literatura din Bucovina printr-o mare varietate de 
realizări ce ne pot oferi surprize. Până una alta, să se 
schimbe sintagma de pe coperta revistei „Bucovina 
literară”, cu apariţia ei din 1941.
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