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poem de vară
Rondelul rozelor de august

Mai sînt încă roze, – mai sînt,
Şi tot parfumate şi ele
Aşa cum au fost şi acele
Cînd ceru-l credeam pe pămînt.

Pe-atunci eram falnic avînt...
Priveam, dintre oameni, spre stele; - 
Mai sînt încă roze – mai sînt,
Şi tot parfumate şi ele.

Zadarnic al vieţii cuvînt
A stins bucuriile mele,
Mereu cînd zîmbesc uit, şi cînt,
În ciuda cercărilor grele,
Mai sînt încă roze, – mai sînt.
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S-au împlinit de curînd – 
la începutul verii, mai exact – 
2 3  d e  a n i  d e  l a  a u t o - 
excluderea noastră din 
rîndul lumii. Nimeni nu a 
fost  condamnat pentru 
atrocităţile comise de mineri 
î n  i u n i e  1 9 9 0 ,  p e n t r u 
catastrofalele consecinţe ale 
acestora şi pentru faptul că 
mineriada de vară ne-a dus 
înapoi în lagărul socialist. 
Ne-am exclus cu măciuci în 
moalele capului, cu bîte 
peste gură, cu botine-n 
coaste şi cu măcelărirea 
intelectualilor. 23 de ani s-au scurs de cînd minerii şi 
securiştii deghizaţi în ocnaşi ai negrelor adîncuri şi năpîrliţi 
în noii sereişti, cu uniforme ştoc şi lămpaşe neatinse de 
rugină şi-au dezlănţuit instinctele gregare, ura, înveninarea 
împotriva celor ce voiau binele ţării, nu domnia roşilor. 

Reprezentanţii puterii de-atunci (Iliescu, Măgureanu, 
Roman, Voiculescu-Voican), autorităţile statului, noua 
securitate cu vechii ei securişti au pus la cale mineriadele, 
au aţîţat minerii să măciucească anticomuniştii, 
intelectualii, studenţii (şi chiar să-i ucidă!), spre a le netezi 
lor drumul spre multrîvnita putere absolută pe care o 
scăpaseră din mînă cu cîteva luni înainte.

În România, 13-15 iunie 1990 a însemnat încercarea 
disperată a bolşevismului autohton de a lichida orice 
opoziţie şi a fost una din cele mai ruşinoase pagini din 
istoria modernă a ţării, care, între noi fie vorba, n-a dus lipsă 
de momente în care s-a făcut de tot rîsul. Societatea civilă a 
fost măcelărită de mineri şi viitorul democrat al statului 
îngropat sub cizmele puturoase ale calicilor dispuşi să se 
vîndă noilor stăpîni.

Accesul la dosarele foştilor informatori a însemnat o 
mană  cerească pentru noul şef al securităţii rebotezate. Prin 
şantaj, intimidări, ameninţări i-a transformat pe aceştia în 
membri infiltraţi ai partidelor istorice de curînd reînfiinţate, 
în membri ai partidelor de opoziţie, pline ochi de 
trandafiraşi roşii. Un om şantajabil nu e decît o marionetă în 
mîinile păpuşarului şef. Minerii au fost doar mîna care a 
scos din focul tulburărilor castanele prăjite ale tranziţiei 
spre neo-comunism, iar unii dintre ei chiar credeau că apără 
democraţia. E drept, această mînă complice s-a complăcut 
în situaţia respectivă, s-a simţit bine făcînd ordine cu bîta şi 
pactizînd cu imeghebe care, la rîndu-i, se trezise că trebuie 
să facă ordine-n ţară. Argumentele noii ordini feseniste? : 
topoare, bîte, bastoane, tîrnăcoape, lanţuri, cabluri electrice 
groase cît mîna... Toate transformate în instrumente de 
impunere a noii dictaturi iliesciene. Căci mintea care a 
scornit mascarada cu atacul asupra sediului general al 
poliţiei capitalei nu se-nnegrise de la praful de cărbune, ci 
strălucea prin Cotroceni şi prin alte sedii mai puţin 
cunoscute şi mai puţin vizitate ale puterii. Democraţia, abia 
aflîndu-şi drum pentru primii paşi, n-a stat totuşi cu 
mîinile-n sîn. Pe 12 ianuarie s-a strigat pentru întîia oară 
„jos comunismul!”. Pe 22 aprilie a început uluitorul 
fenomen ce avea să zdruncine din temelii dictatura nou-
instaurată, fenomen cunoscut sub numele „Piaţa 

Universităţii”. Cei adunaţi în piaţă cereau, între altele,  
scoaterea în afara legii a partidului comunist român, 
aplicarea punctului opt al Proclamaţiei de la Timişoara 
(Doamne, ce fiori reci pe şira spinării le dădea demnitarilor 
noi şi vechi (aceiaşi, în fond!) susţinerea acestui punct vital 
pentru intrarea ţării pe un făgaş de normalitate!) şi 
recunoaşterea rolului principal jucat de fostul prim-secretar 
pecere Ion Iliescu (şi de complicii săi!) în deturnarea 
revoluţiei. Televiziunea română, bolnavă pînă în 
străfunduri de ciuma stacojie, a prezentat tendenţios, 
trunchiat şi cît mai puţin fenomenul „Piaţa Universităţii”, 
jucînd şi ea cu măiestrie rolul lui Iago shakespearianul. 
„Cîţiva golani provoacă dezordine în centrul oraşului” a 
afirmat cu nesimţire, „măi animalule!”, stîrnind reacţia unei 
incredibile opoziţii, care doar în acele zile a fost cît de cît 
unită. Ne-am dorit toţi atunci să fim golani şi nu cred că a 
existat printre intelectuali, printre studenţi şi profesori, 
printre creatori cineva care să nu fi fredonat tulburătoarele 
armonii ale lui Cristian Paţurcă : „Mai bine haimana, decît 
trădător, / Mai bine huligan, decît dictator / Mai bine 
golan, decît activist / Mai bine mort decît comunist”!  Şi, 
cînd vedeam în precare secvenţe televizate centrul capitalei,  
ce mîndri eram de faptul că în România există o „zonă liberă 
de comunism”! Dar picioarele ferecate-n cizme au poposit 
curînd în obrazul „golanilor”, celor căzuţi le pocneau 
coastele ca ramurile uscate ale copacilor bătrîni, poliţia, care 
are datoria să apere integritatea şi viaţa oricărui cetăţean al 
statului, nu era nicăieri, să vadă ce se-ntîmplă şi să 
intervină, dosarele mineriadelor (ca şi cele ale revoluţiei) nu 
şi-au aflat nici pînă astăzi rezolvări, deşi statisticile sunt 
destul de clare : în zilele apocalipsei cu lămpaş au avut loc 
1024 de arestări ilegale, au existat 1056 de părţi vătămate, au 
fost rănite 764 de persoane şi au murit 188 de oameni 
nevinovaţi. Însă comunicatele către ţară din 13 iunie 
vorbeau doar despre „acţiunile violente ale elementelor 
extremiste de tip legionar”! Cît de nesimţit, de nelegiuit, de 
sperjur trebuie să fii, ca să transformi „Piaţa Universităţii” 
într-o rebeliune legionară? Şi totuşi, aparatul de 
propagandă a partidului roşu a făcut-o fără nici un pic de 
remuşcare, fără nici o grijă pentru adevăr. E drept că pe 13 
iunie televiziunea română (oare se mai intitula „liberă”?) şi-
a oprit transmisia, dar nu din cauză că a fost atacată, ci 
pentru că aşa primise ordin. Transmisia televiziunii de stat 
nu se întrerupe decît cu acordul guvernului şi al 
preşedintelui, dar puterea s-a folosit în mod deliberat 
numai de minciuni în acele zile spre a distruge orice 
opoziţie, spre a diviza societatea (după principiul atît de 
cunoscut „divide et impera”) prin asmuţirea una asupra 
alteia a unor clase sociale dacă nu antagonice, atunci măcar 
diferite. Nu e doar afirmaţia mea, minată probabil de 
subiectivism şi de amatorism, ci şi a unor istorici care, prin 
exigenţele profesiei şi prin rigoarea impusă de deontologie, 
dau dovadă că stăpînesc şi cunoştinţele legate de 
fenomenul respectiv şi obiectivitatea necesară prezentării 
lor. Amintesc doar numele a doi dintre aceştia : Călin 
Hentea şi Dan Falcan.

De cînd „emanaţii” ne-au dat pe mîna minerilor, ca să-şi 
poată ei păstra puterea şi mări averea, România s-a trezit 
izolată-n lume (abia în 2007 am intrat în Uniunea 
Europeană!), opoziţia a fost anihilată, au apărut partidele 
extremiste, societatea românească a rămas divizată. Aşa se 
face că astăzi – am mai făcut această afirmaţie! – în ţara 
noastră există două Românii : o Românie a palatelor şi o 
Românie a cocioabelor. Oare e greu de ghicit cine trăieşte în 
România palatelor?!

„Golanii” privesc înapoi (cu m înie?)
Valeriu STANCU
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Debutul secolului trecut a marcat în România, ca şi în 
alte locuri ale lumii, o schimbare calitativă şi, deopotrivă, 
cantitativă a mişcării feministe. Evenimentele conexe 
primei mari conflagraţii mondiale au pus cu tărie în 
evidenţă că procesul modernizării însemna, printre multe 
altele, un nou rol şi un nou statut al femeii în societatea 
secolului XX în care lumea pătrunsese cu un nejustificat 
optimism victorian. Şi în cazul societăţii noastre astfel de 
schimbări au devenit vizibile. Unii din principalii agenţi ai 
schimbării au fost alături de procesele macrosociale 
îndeobşte bine studiate şi actorii de pe scena vieţii publice, 
actori în rândul cărora, apar militante feministe de 
anvergură europeană. O astfel de luminoasă figură, care 
astăzi se bucură de o binemeritată recuperare în plan 
istoriografic, a fost Calypso Botez.   

Mişcarea feministă din România primei jumătăţi a 
veacului trecut a înregistrat o activitate efervescentă şi a 
cunoscut schimbări notabile atât în plan ideatic, cât şi 
concret.  Militantele în această direcţie au fost dornice de 
schimbări sesizabile în statutul femeii, au aşteptat şi 
preconizat în demersul lor aceste înnoiri pe care vremurile 
aveau să le aducă. Toate acestea au străbătut cu relativă 
dificultate filtrul societăţii în plin proces de modernizare.  
Aşa cum bine se ştie, modernismul  nu a înlăturat total 
tradiţionalul, ci, mai degrabă, a chemat şi provocat femeia 
să înveţe rolul de "cetăţeancă"alături de partenerii bărbaţi. 
Femeia epocii este treptat introdusă în arena competiţiei 
sociale, dar şi a celei politice, tocmai în momentul când 
statul şi pletora sa de instituţii pare a deveni din nou 
monopolul masculinităţii. Aşa cum s-a mai afirmat: femeia 
şi-a făcut loc în democraţia masculină a perioadei, 
dezertând din pasivitatea domesticului.

Feministele au reacţionat la nedreptăţile unei societăţi 
în care femeile erau dependente de bărbaţi în mod diferit în 
plan politic. Ele au îmbrăţişat ideologia emancipării fie în 
mod radical - aderând la curente şi ideologii totalitare - fie 
moderat, prin participarea în cadrele şi limitele ideologiilor 
clasice şi democratice ale epocii . Militantele feminismului 
românesc au urmărit ca experienţele lor să fie tratate 
valoric la fel cu cele bărbăteşti, cu aceleaşi şanse de 
exercitare a autonomiei.

Prin lupta feministelor le-au fost recunoscute drepturile 
civile şi politice femeilor. Atacurile orchestrate  împotriva 
feminismului din varii direcţii îi pun în lumină acestuia 
contribuţiile majore la procesul schimbării sociale. Într-o 
formulă,  aproape clasică,  "Feminism înseamnă 
recunoaşterea faptului că, indiferent de timp şi spaţiu, 
femeile şi bărbaţii sunt inegali în privinţa puterii pe care o 
au, atât în societate, cât şi în viaţa personală, precum şi 
corolarul acestei recunoaşteri: faptul că femeile şi bărbaţii 
ar trebui să fie egali. Feminism înseamnă credinţa că ceea ce 
numim cunoaştere a fost scrisă despre, de către şi pentru 

bărbaţi, precum şi corolarul: toate şcolile de cunoaştere 
trebuie să fie reexaminate şi înţelese astfel încât să poată fi 
dezvăluită măsura în care ele ignoră sau distorsionează 
genul." 

Dintre multele feministe remarcabile care şi-au închinat 
activitatea emancipării femeii române, ne oprim în 
rândurile de faţă la Calypso Botez, una dintre cele mai 
importante feministe de sorginte şi influenţă liberală. 
Numele ei este  cel mai adesea legat de dezbaterile asupra 
Constituţiei din martie 1923. Militantismul pe tărâmul 
feminismului nu a fost doar o chestiune de moment sau 
conjunctură ci un drum asumat şi parcurs cu dedicaţie în 
întreaga ei viaţă.

Calypso Botez s-a născut în 1880, la Bacău. Biografia sa 
nu este una foarte cunoscută iar personajul îşi aşteaptă încă 
o bine meritată monografie. De altfel, se presupune că data 
morţii sale ar fi în 1933 dar surse sigure nu au fost invocate 
în această direcţie.  În anul 1919, la începutul cărţii sale 
Problema drepturilor femeii române realizează un scurt 
portret al devenirii sale intelectuale: „licenţiată în istorie şi 
filozofie, profesoară de curs secundar. Membră în 
Comitetul diriguitor al Asociaţiei pentru emanciparea 
civilă şi politică a femeii române”.  Absolventă a  
Universităţii din Iaşi în perioada anterioară războiului 
pentru întregirea neamului preocuparea sa intelectuală a 
pregătit-o îndeajuns pentru poziţiile sale publice în 
favoarea cauzei emancipării femeilor. În timpul războiului 

Ipostaze ale fem inităţii: 
Calypso Botez

Cătălin TURLIUC

fragm entarium  istoric

a fost activă în Crucea Roşie fiind chiar aleasă preşedinte a 
acestei organizaţii pentru zona Galaţi. A predat filosofia la 
Liceul de fete din Galaţi şi apoi la Liceul Carmen Sylva din 
Bucureşti şi a făcut parte din Comisia de inspectori ai 
şcolilor de stat.  Ea s-a căsătorit cu avocatul, Corneliu 
Botez, şi el susţinător al cauzei feminismului, pledată cu 
atâta ardoare de soţia sa. 

În anul 1921 va organiza, împreună cu un comitet de 
doamne, "Consiliul Naţional al Femeilor Române", 
structură pe care a şi condus-o mai multă vreme. 
Activitatea ei publică poate fi uşor dedusă şi din faptul că 
personajul nostru a fost implicat activ într-o sumă de 
organizaţii şi asociaţii ale epocii. Astfel, a fost membră în 
Comitetul Central al „Societăţii Ortodoxe Naţionale al 
Femeilor Române", precum şi în Comitetul Societăţii 
„Solidaritatea" ca şi în Comitetul "Uniunii Intelectualilor". 
O calitate deosebită a dobândit-o odată cu acceptarea ei 
drept membru al prestigiosului în epocă, Institut Social 
Român. În cadrul acestei ultime instituţii, sub coordonarea 
lui Dimitrie Gusti, se vor organiza o serie de faimoase 
prelegeri, 23 la număr, dedicate chestiunii constituţionale 
în siajul războiului de întregire a neamului. 

În prelegerea sa  cu titlul Drepturile femeii în Constituţia 
viitoare, susţinută în anul 1922, sub auspiciile Institutului 
Social Român, unde fusese invitată alături de mari oameni 
ai epocii (Nicolae Iorga, Vintilă Brătianu, Constantin 
Dissescu, Mircea Djuvara, Romul Boilă ş.a.) Calypso Botez 
afirma: "A trăi numai în tradiţie … înseamnă a îmbrăca 
haina dăunătoare a prejudecăţilor" (Vezi textul integral în 
lucrarea Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, pp. 124-142).

Dat fiind faptul că femeile participă la munca generală, 
ele, în concepţia vorbitoarei, trebuie să deţină şi capacitatea 
de a impune legi care să le protejeze şi să le asigure 
controlul asupra produsului muncii lor. Calypso Botez este 
o susţinătoare a femeilor în zona politicului, dar aceasta 
trebuie susţinută de o legislaţie precisă în opinia feministei.

În dezbaterile prilejuite de Constituţia din 1923, ea 
opinează în favoarea acordării de drepturi politice pentru 
femeia română, chiar dacă articolul 6 al Constituţiei "lăsa 
suspendată situaţia civilă şi politică a femeii afirmând 
formal la articolul 6 egalitatea între cele două sexe".

Legi speciale votate cu majoritate de două treimi, vor 
determina condiţiile sub care femeile pot avea exerciţiul 
drepturilor lor politice.

Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza 
deplinei egalităţi ale celor două sexe.

Calypso Botez susţinea ideea ca legislaţia să fie în 
corelaţie cu relaţiile economice şi sociale care depăşiseră 
etapa când bărbatul era singurul factor de producţie şi 
întreaga viaţă de familie gravita în jurul lui.

Femeia a depăşit etapa când avea un rol redus în viaţa 
economică ce nu-i permitea din punct de vedere juridic 
decât un rol inferior, ori după război situaţia s-a schimbat 
profund.

Calypso Botez cerea modificarea articolelor 197, 327, 
131, 196, 1242 din Codul Civil, propunând o listă de 
revendicări şi solicitând pentru femeie, autonomia deciziei 

şi echilibrarea autorităţii ei în familie, cu cea a bărbatului. 
“Noi, româncele din Regatul vechi – afirma ea, în acelaşi 
text – prin Codul Napoleon, care ne cârmuieşte, suntem 
clasate aşa cum a hotărât Eliade Rădulescu la 1866, între 
copii, minori, nebuni şi idioţi. Nu ne putem administra 
bunurile, nu putem face nici un act fără autorizaţia 
bărbatului, nu ne putem creşte copii cum vrem, nu putem 
dispune de nici un lucru din casa noastră după voie, căci 
legea presupune că în casa unde este un bărbat totul este a 
lui. Într-un cuvânt. Femeia se mişcă numai după bagheta 
magică a autorităţii maritale”. 

O altă idee pe care o susţinea militanta feministă era că 
industrializarea a fost benefică pentru femeia româncă 
deoarece o scotea din "închisoarea familiei", a crescut 
nevoia de braţe de muncă, a dus la apariţia vieţii moderne 
care a creat condiţiile dezvoltării unei femei active şi 
independente, care să deţină o funcţie, un serviciu plătit.

Confruntată de multe ori cu părerile adverse ale celor 
care se opuneau emancipării femeii, Calypso Botez a dat 
dovadă de un curaj extraordinar, ceea ce a făcut-o să spere 
că statutul femeii se va schimba o dată cu democratizarea 
României după Marea Unire din 1918.

Cunoscuta feministă a fost şi iniţiatoarea unor anchete 
şi cercetări referitoare la condiţiile în care munceau femeile. 
"Cultura ramurilor celor mai productive ale agriculturii 
noastre se face ca acum câteva sute de ani îndărăt, sau nu se 
face deloc … La noi ţăranca munceşte peste măsură, dar 
fără sistem de pricepere", releva Calypso Botez.

În calitatea sa de consilieră în Sectorul I Galben şi în 
Delegaţia Permanentă a Capitalei, Calypso Botez a 
contribuit la modernizarea serviciilor de asistenţă socială 
în colaborare cu secţia feministă a Institutului Social 
Român şi cu Şcoala Superioară de Asistenţă Socială. A 
mărit bugetul asistenţei sociale de la 36 milioane lei la 50 
milioane lei în primul an de activitate. De asemenea, a 
susţinut nu numai moral, dar şi material funcţionarea 
Centrului de Demonstraţie pentru Asistenţa Familiei în 
cartierul Tei. A fost iniţiatoarea reorganizării coloniilor de 
vacanţă (taberelor pentru copii), a cantinelor pentru 
şcolarii nevoiaşi, a azilurilor şi dispensarelor, iar şcolile 
orfelinatelor au fost transformate în şcoli profesionale, 
oferind astfel posibilitatea atât băieţilor, cât şi fetelor să 
obţină o meserie în completarea cunoştinţelor de cultură 
generală.

Calypso Botez a încercat prin toată activitatea 
desfăşurată pusă în slujba emancipării politice a femeii, să 
sintetizeze problemele femeii române. A atras alături de ea, 
ca, de altfel, şi celelalte feministe, tinere care aveau ceva de 
spus în mişcarea feministă.

Pentru promovarea ideilor sale şi pătrunderea lor în 
rândul maselor a fost printre membrii fondatori ai 
Societăţii de Radio-difuziune din România, alături de 
Izabela Sadoveanu şi Ella Negruzzi.

Faţetele complexe ale personalităţii şi activităţii sale pe 
tărâm public sunt însă mult mai numeroase şi, sunt 
convins, în viitorul apropiat se va găsi condeiul potrivit 
care să ne ofere o monografie cuprinzătoare asupra acestei 
personalităţi de excepţie a mişcării feministe româneşti.
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cantitativă a mişcării feministe. Evenimentele conexe 
primei mari conflagraţii mondiale au pus cu tărie în 
evidenţă că procesul modernizării însemna, printre multe 
altele, un nou rol şi un nou statut al femeii în societatea 
secolului XX în care lumea pătrunsese cu un nejustificat 
optimism victorian. Şi în cazul societăţii noastre astfel de 
schimbări au devenit vizibile. Unii din principalii agenţi ai 
schimbării au fost alături de procesele macrosociale 
îndeobşte bine studiate şi actorii de pe scena vieţii publice, 
actori în rândul cărora, apar militante feministe de 
anvergură europeană. O astfel de luminoasă figură, care 
astăzi se bucură de o binemeritată recuperare în plan 
istoriografic, a fost Calypso Botez.   

Mişcarea feministă din România primei jumătăţi a 
veacului trecut a înregistrat o activitate efervescentă şi a 
cunoscut schimbări notabile atât în plan ideatic, cât şi 
concret.  Militantele în această direcţie au fost dornice de 
schimbări sesizabile în statutul femeii, au aşteptat şi 
preconizat în demersul lor aceste înnoiri pe care vremurile 
aveau să le aducă. Toate acestea au străbătut cu relativă 
dificultate filtrul societăţii în plin proces de modernizare.  
Aşa cum bine se ştie, modernismul  nu a înlăturat total 
tradiţionalul, ci, mai degrabă, a chemat şi provocat femeia 
să înveţe rolul de "cetăţeancă"alături de partenerii bărbaţi. 
Femeia epocii este treptat introdusă în arena competiţiei 
sociale, dar şi a celei politice, tocmai în momentul când 
statul şi pletora sa de instituţii pare a deveni din nou 
monopolul masculinităţii. Aşa cum s-a mai afirmat: femeia 
şi-a făcut loc în democraţia masculină a perioadei, 
dezertând din pasivitatea domesticului.

Feministele au reacţionat la nedreptăţile unei societăţi 
în care femeile erau dependente de bărbaţi în mod diferit în 
plan politic. Ele au îmbrăţişat ideologia emancipării fie în 
mod radical - aderând la curente şi ideologii totalitare - fie 
moderat, prin participarea în cadrele şi limitele ideologiilor 
clasice şi democratice ale epocii . Militantele feminismului 
românesc au urmărit ca experienţele lor să fie tratate 
valoric la fel cu cele bărbăteşti, cu aceleaşi şanse de 
exercitare a autonomiei.

Prin lupta feministelor le-au fost recunoscute drepturile 
civile şi politice femeilor. Atacurile orchestrate  împotriva 
feminismului din varii direcţii îi pun în lumină acestuia 
contribuţiile majore la procesul schimbării sociale. Într-o 
formulă,  aproape clasică,  "Feminism înseamnă 
recunoaşterea faptului că, indiferent de timp şi spaţiu, 
femeile şi bărbaţii sunt inegali în privinţa puterii pe care o 
au, atât în societate, cât şi în viaţa personală, precum şi 
corolarul acestei recunoaşteri: faptul că femeile şi bărbaţii 
ar trebui să fie egali. Feminism înseamnă credinţa că ceea ce 
numim cunoaştere a fost scrisă despre, de către şi pentru 

bărbaţi, precum şi corolarul: toate şcolile de cunoaştere 
trebuie să fie reexaminate şi înţelese astfel încât să poată fi 
dezvăluită măsura în care ele ignoră sau distorsionează 
genul." 

Dintre multele feministe remarcabile care şi-au închinat 
activitatea emancipării femeii române, ne oprim în 
rândurile de faţă la Calypso Botez, una dintre cele mai 
importante feministe de sorginte şi influenţă liberală. 
Numele ei este  cel mai adesea legat de dezbaterile asupra 
Constituţiei din martie 1923. Militantismul pe tărâmul 
feminismului nu a fost doar o chestiune de moment sau 
conjunctură ci un drum asumat şi parcurs cu dedicaţie în 
întreaga ei viaţă.

Calypso Botez s-a născut în 1880, la Bacău. Biografia sa 
nu este una foarte cunoscută iar personajul îşi aşteaptă încă 
o bine meritată monografie. De altfel, se presupune că data 
morţii sale ar fi în 1933 dar surse sigure nu au fost invocate 
în această direcţie.  În anul 1919, la începutul cărţii sale 
Problema drepturilor femeii române realizează un scurt 
portret al devenirii sale intelectuale: „licenţiată în istorie şi 
filozofie, profesoară de curs secundar. Membră în 
Comitetul diriguitor al Asociaţiei pentru emanciparea 
civilă şi politică a femeii române”.  Absolventă a  
Universităţii din Iaşi în perioada anterioară războiului 
pentru întregirea neamului preocuparea sa intelectuală a 
pregătit-o îndeajuns pentru poziţiile sale publice în 
favoarea cauzei emancipării femeilor. În timpul războiului 

Ipostaze ale fem inităţii: 
Calypso Botez

Cătălin TURLIUC
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a fost activă în Crucea Roşie fiind chiar aleasă preşedinte a 
acestei organizaţii pentru zona Galaţi. A predat filosofia la 
Liceul de fete din Galaţi şi apoi la Liceul Carmen Sylva din 
Bucureşti şi a făcut parte din Comisia de inspectori ai 
şcolilor de stat.  Ea s-a căsătorit cu avocatul, Corneliu 
Botez, şi el susţinător al cauzei feminismului, pledată cu 
atâta ardoare de soţia sa. 

În anul 1921 va organiza, împreună cu un comitet de 
doamne, "Consiliul Naţional al Femeilor Române", 
structură pe care a şi condus-o mai multă vreme. 
Activitatea ei publică poate fi uşor dedusă şi din faptul că 
personajul nostru a fost implicat activ într-o sumă de 
organizaţii şi asociaţii ale epocii. Astfel, a fost membră în 
Comitetul Central al „Societăţii Ortodoxe Naţionale al 
Femeilor Române", precum şi în Comitetul Societăţii 
„Solidaritatea" ca şi în Comitetul "Uniunii Intelectualilor". 
O calitate deosebită a dobândit-o odată cu acceptarea ei 
drept membru al prestigiosului în epocă, Institut Social 
Român. În cadrul acestei ultime instituţii, sub coordonarea 
lui Dimitrie Gusti, se vor organiza o serie de faimoase 
prelegeri, 23 la număr, dedicate chestiunii constituţionale 
în siajul războiului de întregire a neamului. 

În prelegerea sa  cu titlul Drepturile femeii în Constituţia 
viitoare, susţinută în anul 1922, sub auspiciile Institutului 
Social Român, unde fusese invitată alături de mari oameni 
ai epocii (Nicolae Iorga, Vintilă Brătianu, Constantin 
Dissescu, Mircea Djuvara, Romul Boilă ş.a.) Calypso Botez 
afirma: "A trăi numai în tradiţie … înseamnă a îmbrăca 
haina dăunătoare a prejudecăţilor" (Vezi textul integral în 
lucrarea Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, pp. 124-142).

Dat fiind faptul că femeile participă la munca generală, 
ele, în concepţia vorbitoarei, trebuie să deţină şi capacitatea 
de a impune legi care să le protejeze şi să le asigure 
controlul asupra produsului muncii lor. Calypso Botez este 
o susţinătoare a femeilor în zona politicului, dar aceasta 
trebuie susţinută de o legislaţie precisă în opinia feministei.

În dezbaterile prilejuite de Constituţia din 1923, ea 
opinează în favoarea acordării de drepturi politice pentru 
femeia română, chiar dacă articolul 6 al Constituţiei "lăsa 
suspendată situaţia civilă şi politică a femeii afirmând 
formal la articolul 6 egalitatea între cele două sexe".

Legi speciale votate cu majoritate de două treimi, vor 
determina condiţiile sub care femeile pot avea exerciţiul 
drepturilor lor politice.

Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza 
deplinei egalităţi ale celor două sexe.

Calypso Botez susţinea ideea ca legislaţia să fie în 
corelaţie cu relaţiile economice şi sociale care depăşiseră 
etapa când bărbatul era singurul factor de producţie şi 
întreaga viaţă de familie gravita în jurul lui.

Femeia a depăşit etapa când avea un rol redus în viaţa 
economică ce nu-i permitea din punct de vedere juridic 
decât un rol inferior, ori după război situaţia s-a schimbat 
profund.

Calypso Botez cerea modificarea articolelor 197, 327, 
131, 196, 1242 din Codul Civil, propunând o listă de 
revendicări şi solicitând pentru femeie, autonomia deciziei 

şi echilibrarea autorităţii ei în familie, cu cea a bărbatului. 
“Noi, româncele din Regatul vechi – afirma ea, în acelaşi 
text – prin Codul Napoleon, care ne cârmuieşte, suntem 
clasate aşa cum a hotărât Eliade Rădulescu la 1866, între 
copii, minori, nebuni şi idioţi. Nu ne putem administra 
bunurile, nu putem face nici un act fără autorizaţia 
bărbatului, nu ne putem creşte copii cum vrem, nu putem 
dispune de nici un lucru din casa noastră după voie, căci 
legea presupune că în casa unde este un bărbat totul este a 
lui. Într-un cuvânt. Femeia se mişcă numai după bagheta 
magică a autorităţii maritale”. 

O altă idee pe care o susţinea militanta feministă era că 
industrializarea a fost benefică pentru femeia româncă 
deoarece o scotea din "închisoarea familiei", a crescut 
nevoia de braţe de muncă, a dus la apariţia vieţii moderne 
care a creat condiţiile dezvoltării unei femei active şi 
independente, care să deţină o funcţie, un serviciu plătit.

Confruntată de multe ori cu părerile adverse ale celor 
care se opuneau emancipării femeii, Calypso Botez a dat 
dovadă de un curaj extraordinar, ceea ce a făcut-o să spere 
că statutul femeii se va schimba o dată cu democratizarea 
României după Marea Unire din 1918.

Cunoscuta feministă a fost şi iniţiatoarea unor anchete 
şi cercetări referitoare la condiţiile în care munceau femeile. 
"Cultura ramurilor celor mai productive ale agriculturii 
noastre se face ca acum câteva sute de ani îndărăt, sau nu se 
face deloc … La noi ţăranca munceşte peste măsură, dar 
fără sistem de pricepere", releva Calypso Botez.

În calitatea sa de consilieră în Sectorul I Galben şi în 
Delegaţia Permanentă a Capitalei, Calypso Botez a 
contribuit la modernizarea serviciilor de asistenţă socială 
în colaborare cu secţia feministă a Institutului Social 
Român şi cu Şcoala Superioară de Asistenţă Socială. A 
mărit bugetul asistenţei sociale de la 36 milioane lei la 50 
milioane lei în primul an de activitate. De asemenea, a 
susţinut nu numai moral, dar şi material funcţionarea 
Centrului de Demonstraţie pentru Asistenţa Familiei în 
cartierul Tei. A fost iniţiatoarea reorganizării coloniilor de 
vacanţă (taberelor pentru copii), a cantinelor pentru 
şcolarii nevoiaşi, a azilurilor şi dispensarelor, iar şcolile 
orfelinatelor au fost transformate în şcoli profesionale, 
oferind astfel posibilitatea atât băieţilor, cât şi fetelor să 
obţină o meserie în completarea cunoştinţelor de cultură 
generală.

Calypso Botez a încercat prin toată activitatea 
desfăşurată pusă în slujba emancipării politice a femeii, să 
sintetizeze problemele femeii române. A atras alături de ea, 
ca, de altfel, şi celelalte feministe, tinere care aveau ceva de 
spus în mişcarea feministă.

Pentru promovarea ideilor sale şi pătrunderea lor în 
rândul maselor a fost printre membrii fondatori ai 
Societăţii de Radio-difuziune din România, alături de 
Izabela Sadoveanu şi Ella Negruzzi.

Faţetele complexe ale personalităţii şi activităţii sale pe 
tărâm public sunt însă mult mai numeroase şi, sunt 
convins, în viitorul apropiat se va găsi condeiul potrivit 
care să ne ofere o monografie cuprinzătoare asupra acestei 
personalităţi de excepţie a mişcării feministe româneşti.
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Nicolae Grigore M Ă R Ă ŞA NU

S-a născut la 6 decembrie 1937, în comuna Măraşu, 
judeţul Brăila, în acte va fi trecută data de 7. Este licenţiat 
în Drept al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
promoţia  1969,  cu studii  postuniversi tare  la 
Universitatea Bucureşti .  A lucrat  ca ziarist  : 
corespondent pentru presa centrală, şef secţie (gazeta 
Muncitorul Forestier), redactor şef adjunct (Flacăra), 
redactor şef (Eco, Ecomagazin, Ecosofia), redactor şef 
(Viitorul Românesc), şef secţie (Parlamentul), expert 
parlamentar (Camera Deputaţilor), avocat (Baroul 
Bucureşti), (Literatorul). Este preşedinte al Fundaţiei 
Europene de Ecologie şi Cultură, membru al primului 
Consiliu de conducere al Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării; vicepreşedinte al Filialei de Est-Brăila-Galaţi a 
USR.Organizator de festivaluri de poezie; de zece ani 
preşedinte al Cenaclului literar Mihail Sebastian, Brăila, 
al USR.

Cărţi de poezie: Insula, Albatros-1973; Corabia de fosfor, Eminescu-1976; Umbra fluviului, Eminescu-1979; 
Enisala, Albatros-1980; Distanţa dintre mine şi un iepure, Eminescu-1983; Capriciu pentru cele patru vânturi, 
Eminescu-1986; Îngeri şi banjouri, Eminescu-1998; Marţea canonului, Eminescu-2001; Sufletul cântă despre 
sine, Decebal-2002; Imparele (sonete), Grai şi Suflet-Cultura Naţională, colecţia Hyperion, 2007; Maşinăriile 
mişcării, Editura Vinea, 2012. 

Antologii: Leviathanul, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 2004, cu un ciclu inedit Extazele; Balcanica (poeţi 
români şi sârbi), Ex. Libris, 2007; Poeme desfrânate, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 2009, cu un ciclu inedit 
Poeme din Isarlâk; Fiara Impară, colecţia Opera Omnia, Tipo Moldova, 2o11, cu două cicluri inedite: Vocile 
cenuşilor şi Recviem pentru sinele sinucis.

Traduceri: Fiara Impară/The Odd Beast, versiunea engleză de Petru Iamandi, Grai şi Suflet-Cultura 
Naţională, 2008; Zvucot na zborot/Sunetul din cuvânt, versiunea macedoneană de Dimo Dimcev, Arka, Skopje, 
2009; Oda na Slaveiot/Odă Privighetorii, versiunea macedoneană de Dina Cuvata, Matiţa Makedonska, Skopje, 
2009; Triumful inocenţei / Triumfi i Pafajësisë, versiunea albaneză de Baki Ymeri, Grai şi Suflet-Cultura 
Naţională, 2011; alte traduceri în antologii şi reviste: indiană (George Anca), maghiară ( Marki Zoltan), albaneză 
(Baki Ymeri), bulgară (Gabriela Desliu), sârbă (Milurco Vukadinovici).

Eseuri şi publicistică: Geamandura, Sport-Turism, 1985; De ce Imparul, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 
2007; Transferul de fiinţă şi mântuirea prin poezie, în Mărturisire de credinţă literară, Carpathia Press, 2006; 
Mireasma dintre cele două temple; Eterna creangă de Aur, în Cuvinte pentru urmaşi, Carpathia Press, 2007; 
Mireasma dintre cele două temple, Opera Omnia, publicistică şi eseu contemporan, Editura Tipo Moldova, 
2013.

Premii (selectiv): premiul naţional UZR, 1987; premiul Festivalului Naţional „Grigore Hagiu” şi al revistei 
Porto-Franco, 2003; premiul Ministerului Culturii, al Fundaţiei şi al revistei Antares, 2004; Diploma şi Medalia 
de Argint Ordinul Cavalerilor Danubieni, în grad de Cavaler al Literelor, 2004; premiul pentru ansamblul operei 
şi introducerea în poezia românească a lumii Dunării, Asociaţia Română pentru Patrimoniu, 2006; premiul 
internaţional Balcanica, al Festivalului Poeţilor din Balcani, 2007; premiul Festivalului Internaţional Duiliu 
Zamfirescu, 2007; singurul poet român onorat cu premiul internaţional Steaua de pe cer, oferit de Enciclopedia 
WHO'S WHO şi Registrul Internaţional al Stelelor, Elveţia, 2007, în urma căruia Steaua Hercules se redenumeşte 
în mod definitiv cu numele poetului român; premiul USR, Filiala de Est Brăila-Galaţi, 2010; Diploma de Onoare 
a USR, Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, pentru activitatea literară de excepţie, 2010; Premiul Grigore Vieru al 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 2012; Premiul "Constant Tonegaru" pentru poezie, al Societăţii 
Scriitorilor "C. Negri" şi al revistei Porto-Franco, 2012; Diploma de Excelenţă şi Premiul Opera Omnia al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est, 2012. Premiul Festivalului Primăvara Europeană a Poeţilor, pentru 
volumul de poeme Maşinăriile mişcării, Editura Vinea, Bucureşti, oferit de Uniunea Scriitorilor din Republica 
Moldova, 2013. Cetăţean de onoare al comunei Măraşu, 2005, şi al Municipiului Brăila, 2006.
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conduce focul spre trotil. 

Ce vodevil 
vom declanşa-n 
ţara Dakşa 
hiperboree. 

Să spulber Frica 
sperjur-antica 
de zei, de zee 
armii atee 

Din care numa' 
moartea străbuna 
ne va, cândva, 
teleporta 

tot ca pe-o nadă 
pe Hebdomadă. 

După care urmă o puternică
bubuitură: sine1e se făcu ţăndări
şi ieşi 1a iveală 
cele şase maladii 
ale sinelui contemporan: 
catholita
todetita
horetita 
ahoretiea 
atodetiea 
acatholiea 
după cum le denumi bătrânu1 filosof 
de la Păltiniş. 

II

Atunci au convenit de au zis: 
Da, 
avem unele probleme cu sinele; 
prea des se sinucide 
repede scoate sabia 
din teacă, împlântă pumnalul 
prea în adânc, împuşcă în stradă 
mitraliază în creşe-îngerii chilugi
în licee-inocenţii
în facultăţi-iluminaţii. 

E bolnav!?... 

Si se făcu tăcere. 

Tăcerea are multe glasuri 
meandre multe
poţi rătăci îndelung 
pe lăturalnice pierzătoare 
şi ca-ntr-un deşert 
vedea-vei morgane 
în apa morţilor scăldându-se; 

fără-de-forme chemându-te 
spre nicăieri 
şi te va cuprinde Frica de tăcere. 

Tăcerea are multe glasuri 
meandre 
şi adâncimi; 

înoţi în mare 
departe în larg
şi dintr-o dată 
cu o mie de braţe o frică 
te cuprinde; 

Sunt Frica! 
(din volumul în manuscris Sinele sinucis) 

I

E o excedere!

O hulă adusă Sinelui,
strigară în cor
comentatorii tv
esteţii 
filosofii
filosofarzii
filosofonii
sociologii
suicidologii
psihologii
psihiatrii
psihopaţii
astrologii
astronomii 
astronauţii 
alţi zburători în capsule metalice 
de au repetat: 

Nu! 
nu este un poem 
despre Sinele sinucis; 
or nu este numai un poem, 
este o filipică! 

E prolific
preclasic 
pletoric
vădit insidios. 

Nu este cântec! 

Dar cine a zis că eu cânt? 

Eu nu cânt,
în altarele Scribului 
eu doar oficiez
despre Sinele sinucis; 
învrăjbit 
de opulenţă şi angoasă 
sex-dezmăţ 
falsă retorică 
şi de perversă.

&

Să-i liniştesc
în stil edgarpoe(sc)  
am chemat Corbu1 
lângă cadavru
pe nume stavru
în mihai bravu 
şi am făcut o incizie 
în intimitatea sinelui sinucis; 

am introdus 
un fitil 
un trotil 
pentru o eventuală implozie 
şi am zis în maniera 
unei divine ambiguităţi: 

subtil 
futil 
parşiv fitil
perfect ductil 

salonul literar salonul literar

nu frica de leviathanul 
mâncător de oameni 
nu frica de gura rece 
a adâncului 
ci frica de tăcere
ca o caracatiţă 
te sugrumă.

Te întorci
şi nebuneşte-zoreşti
s-atingi ţărmul.

Îţi tragi leşul din mare
zaci ore în şir pe nisip
într-o spaimă ce refuză
să părăsească trupul

Tăcerea are multe glasuri 
meandre
spaime
şi adâncimi.

III

Da, au zis:
avem multe probleme cu sinele
dar situaţia e sub control.

Am înfiinţat un Consiliu al siguranţei 
statului
o Comisie a siguranţei demnitare
o Subcomisie a siguranţei foştilor preşedinţi 
de stat
o Supercomisie de control a averilor 
demnitare.

Marea mută tăcea
şi era o tăcere cu multe glasuri
cu mulţi zei
şi spiriduşi măiaştri;

Cu vâlve ce se-ncruntă-nde-ele
când trei călări
pădurea traversează
şi fluieră toţi trei
s-alunge frica.

Tăcerea are multe
multe glasuri
şi spiriduşi
şi mulţi
foarte mulţi zei.

O, de-ar fi auzit glasurile ce se rosteau
în tăcere!

De-ar fi auzit...

Dar ei doar ziceau: 
Da, 
avem unele probleme cu sinele
maladii multe 1-au năpădit 
dar situaţia e sub control. 

Avem o Poliţie a siguranţei statului
o Poliţie a siguranţei comunitare 
o Poliţie de pază şi protecţie a demnitarilor 
o Poliţie antitero
o Poliţie a frontierei
o Poliţie vamală 
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corespondent pentru presa centrală, şef secţie (gazeta 
Muncitorul Forestier), redactor şef adjunct (Flacăra), 
redactor şef (Eco, Ecomagazin, Ecosofia), redactor şef 
(Viitorul Românesc), şef secţie (Parlamentul), expert 
parlamentar (Camera Deputaţilor), avocat (Baroul 
Bucureşti), (Literatorul). Este preşedinte al Fundaţiei 
Europene de Ecologie şi Cultură, membru al primului 
Consiliu de conducere al Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării; vicepreşedinte al Filialei de Est-Brăila-Galaţi a 
USR.Organizator de festivaluri de poezie; de zece ani 
preşedinte al Cenaclului literar Mihail Sebastian, Brăila, 
al USR.

Cărţi de poezie: Insula, Albatros-1973; Corabia de fosfor, Eminescu-1976; Umbra fluviului, Eminescu-1979; 
Enisala, Albatros-1980; Distanţa dintre mine şi un iepure, Eminescu-1983; Capriciu pentru cele patru vânturi, 
Eminescu-1986; Îngeri şi banjouri, Eminescu-1998; Marţea canonului, Eminescu-2001; Sufletul cântă despre 
sine, Decebal-2002; Imparele (sonete), Grai şi Suflet-Cultura Naţională, colecţia Hyperion, 2007; Maşinăriile 
mişcării, Editura Vinea, 2012. 

Antologii: Leviathanul, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 2004, cu un ciclu inedit Extazele; Balcanica (poeţi 
români şi sârbi), Ex. Libris, 2007; Poeme desfrânate, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 2009, cu un ciclu inedit 
Poeme din Isarlâk; Fiara Impară, colecţia Opera Omnia, Tipo Moldova, 2o11, cu două cicluri inedite: Vocile 
cenuşilor şi Recviem pentru sinele sinucis.

Traduceri: Fiara Impară/The Odd Beast, versiunea engleză de Petru Iamandi, Grai şi Suflet-Cultura 
Naţională, 2008; Zvucot na zborot/Sunetul din cuvânt, versiunea macedoneană de Dimo Dimcev, Arka, Skopje, 
2009; Oda na Slaveiot/Odă Privighetorii, versiunea macedoneană de Dina Cuvata, Matiţa Makedonska, Skopje, 
2009; Triumful inocenţei / Triumfi i Pafajësisë, versiunea albaneză de Baki Ymeri, Grai şi Suflet-Cultura 
Naţională, 2011; alte traduceri în antologii şi reviste: indiană (George Anca), maghiară ( Marki Zoltan), albaneză 
(Baki Ymeri), bulgară (Gabriela Desliu), sârbă (Milurco Vukadinovici).

Eseuri şi publicistică: Geamandura, Sport-Turism, 1985; De ce Imparul, Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 
2007; Transferul de fiinţă şi mântuirea prin poezie, în Mărturisire de credinţă literară, Carpathia Press, 2006; 
Mireasma dintre cele două temple; Eterna creangă de Aur, în Cuvinte pentru urmaşi, Carpathia Press, 2007; 
Mireasma dintre cele două temple, Opera Omnia, publicistică şi eseu contemporan, Editura Tipo Moldova, 
2013.

Premii (selectiv): premiul naţional UZR, 1987; premiul Festivalului Naţional „Grigore Hagiu” şi al revistei 
Porto-Franco, 2003; premiul Ministerului Culturii, al Fundaţiei şi al revistei Antares, 2004; Diploma şi Medalia 
de Argint Ordinul Cavalerilor Danubieni, în grad de Cavaler al Literelor, 2004; premiul pentru ansamblul operei 
şi introducerea în poezia românească a lumii Dunării, Asociaţia Română pentru Patrimoniu, 2006; premiul 
internaţional Balcanica, al Festivalului Poeţilor din Balcani, 2007; premiul Festivalului Internaţional Duiliu 
Zamfirescu, 2007; singurul poet român onorat cu premiul internaţional Steaua de pe cer, oferit de Enciclopedia 
WHO'S WHO şi Registrul Internaţional al Stelelor, Elveţia, 2007, în urma căruia Steaua Hercules se redenumeşte 
în mod definitiv cu numele poetului român; premiul USR, Filiala de Est Brăila-Galaţi, 2010; Diploma de Onoare 
a USR, Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, pentru activitatea literară de excepţie, 2010; Premiul Grigore Vieru al 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 2012; Premiul "Constant Tonegaru" pentru poezie, al Societăţii 
Scriitorilor "C. Negri" şi al revistei Porto-Franco, 2012; Diploma de Excelenţă şi Premiul Opera Omnia al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est, 2012. Premiul Festivalului Primăvara Europeană a Poeţilor, pentru 
volumul de poeme Maşinăriile mişcării, Editura Vinea, Bucureşti, oferit de Uniunea Scriitorilor din Republica 
Moldova, 2013. Cetăţean de onoare al comunei Măraşu, 2005, şi al Municipiului Brăila, 2006.
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conduce focul spre trotil. 

Ce vodevil 
vom declanşa-n 
ţara Dakşa 
hiperboree. 

Să spulber Frica 
sperjur-antica 
de zei, de zee 
armii atee 

Din care numa' 
moartea străbuna 
ne va, cândva, 
teleporta 

tot ca pe-o nadă 
pe Hebdomadă. 

După care urmă o puternică
bubuitură: sine1e se făcu ţăndări
şi ieşi 1a iveală 
cele şase maladii 
ale sinelui contemporan: 
catholita
todetita
horetita 
ahoretiea 
atodetiea 
acatholiea 
după cum le denumi bătrânu1 filosof 
de la Păltiniş. 

II

Atunci au convenit de au zis: 
Da, 
avem unele probleme cu sinele; 
prea des se sinucide 
repede scoate sabia 
din teacă, împlântă pumnalul 
prea în adânc, împuşcă în stradă 
mitraliază în creşe-îngerii chilugi
în licee-inocenţii
în facultăţi-iluminaţii. 

E bolnav!?... 

Si se făcu tăcere. 

Tăcerea are multe glasuri 
meandre multe
poţi rătăci îndelung 
pe lăturalnice pierzătoare 
şi ca-ntr-un deşert 
vedea-vei morgane 
în apa morţilor scăldându-se; 

fără-de-forme chemându-te 
spre nicăieri 
şi te va cuprinde Frica de tăcere. 

Tăcerea are multe glasuri 
meandre 
şi adâncimi; 

înoţi în mare 
departe în larg
şi dintr-o dată 
cu o mie de braţe o frică 
te cuprinde; 

Sunt Frica! 
(din volumul în manuscris Sinele sinucis) 

I

E o excedere!

O hulă adusă Sinelui,
strigară în cor
comentatorii tv
esteţii 
filosofii
filosofarzii
filosofonii
sociologii
suicidologii
psihologii
psihiatrii
psihopaţii
astrologii
astronomii 
astronauţii 
alţi zburători în capsule metalice 
de au repetat: 

Nu! 
nu este un poem 
despre Sinele sinucis; 
or nu este numai un poem, 
este o filipică! 

E prolific
preclasic 
pletoric
vădit insidios. 

Nu este cântec! 

Dar cine a zis că eu cânt? 

Eu nu cânt,
în altarele Scribului 
eu doar oficiez
despre Sinele sinucis; 
învrăjbit 
de opulenţă şi angoasă 
sex-dezmăţ 
falsă retorică 
şi de perversă.

&

Să-i liniştesc
în stil edgarpoe(sc)  
am chemat Corbu1 
lângă cadavru
pe nume stavru
în mihai bravu 
şi am făcut o incizie 
în intimitatea sinelui sinucis; 

am introdus 
un fitil 
un trotil 
pentru o eventuală implozie 
şi am zis în maniera 
unei divine ambiguităţi: 

subtil 
futil 
parşiv fitil
perfect ductil 

salonul literar salonul literar

nu frica de leviathanul 
mâncător de oameni 
nu frica de gura rece 
a adâncului 
ci frica de tăcere
ca o caracatiţă 
te sugrumă.

Te întorci
şi nebuneşte-zoreşti
s-atingi ţărmul.

Îţi tragi leşul din mare
zaci ore în şir pe nisip
într-o spaimă ce refuză
să părăsească trupul

Tăcerea are multe glasuri 
meandre
spaime
şi adâncimi.

III

Da, au zis:
avem multe probleme cu sinele
dar situaţia e sub control.

Am înfiinţat un Consiliu al siguranţei 
statului
o Comisie a siguranţei demnitare
o Subcomisie a siguranţei foştilor preşedinţi 
de stat
o Supercomisie de control a averilor 
demnitare.

Marea mută tăcea
şi era o tăcere cu multe glasuri
cu mulţi zei
şi spiriduşi măiaştri;

Cu vâlve ce se-ncruntă-nde-ele
când trei călări
pădurea traversează
şi fluieră toţi trei
s-alunge frica.

Tăcerea are multe
multe glasuri
şi spiriduşi
şi mulţi
foarte mulţi zei.

O, de-ar fi auzit glasurile ce se rosteau
în tăcere!

De-ar fi auzit...

Dar ei doar ziceau: 
Da, 
avem unele probleme cu sinele
maladii multe 1-au năpădit 
dar situaţia e sub control. 

Avem o Poliţie a siguranţei statului
o Poliţie a siguranţei comunitare 
o Poliţie de pază şi protecţie a demnitarilor 
o Poliţie antitero
o Poliţie a frontierei
o Poliţie vamală 
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se sinucide; 

Îşi dă foc în Piaţa Municipală 
plonjează în gol
din balcoanele parlamentelor lumii
îşi taie venele
îşi leagă ştreangul de gât
înghite barbiturice
bea şoricioaică
şi cântă:

în tinereţile mele
multe femei am iubit.

VII

Da, au zis; 
avem unele probleme cu sinele
e bolnav de transfigurare. 

Va trebui să-1 pedepsim 
pe cel vinovat de transfigurare; 
cine e? 

El este 
El, scribul
El este cel ce aprinde rugul
preface adevărul în metafizică
şi induce efectul
transfigurării neîncetate.

Să-1 pedepsim
să-l pedepsim, au zis 
să-1 condamnăm la uitare de sine; 

să-1 mancurtizăm! 

Mai întâi i-au îmbrăcat ţeasta 
într-o piele de ţap
de-i creştea părul
prin pielea de ţap 
de ziceai că e ţap. 

L-au mancurtizat. 

Dar nu s-a dezis de transfigurare. 

Şi i-au dat foc. 

Dar tot nu s-a dezis. 

Și i-au dat foc. 

Dar tot nu au ars 
deşi rugul ardea, ardea 
în jurul său
dar El nu ardea 
că o idee nu arde 
şi 1-au întrebat: 

Cine eşti? 

Eu sunt cel ce sunt
a zis vocea din rug. 

Dar cine eşti tu 
ce-1 ce eşti? 
au repetat ei. 

Eu sunt Frica.

Sunt Frica!

V

Scribul începu să transfigureze
ad-hoc;

modern
ultramodern
după un consemn
secret
avertizând că între cele două linii
de cale ferată 
puţin paralele
de când bande de argonauţi
au furat buşoanele de aur

şi au impus teoria ondulatorie – 
pasc 
(conform unui poet meşter
în poetici) şapte vaci bălţate 
şi nici-un buhai. 

Marfarul
care le goneşte din urmă 
a fost transfigurat în taur comunal 
şi le mârleşte. 

Şi cele şapte vaci bălţate 
leapădă pe şine 
şapte marfare bălţate 
cu care suntem transportaţi 
deportaţi
teleportaţi 
în Siberia 
unde se joacă meciul de skadenberg 
dintre Stalin&Beria. 

VI

Eră după eră am transfigurat
sperând că Poemul înnobila-va
sinele sinucigaş;

că metafizica ne va vindeca
incizând
în mentala mancurtă
cele zece porunci
ale Marelui Decalog
ale Marelui Sephirot
ale Marelui Doxomedon.

Eră după eră am ascultat
toate glasurile tăcerii 
glasurile tăcerii 
toate le-am ascultat 
şi am transfigurat: 

mituri
religii 
politici 
am transfigurat cu incitante semantici
după estetici sterile
învăluind adevărul în aproximare
convenţional 
şi briz-briz 
roz-bombon. 

Am transfigurat până la sinucidere! 

Acum focul e în măduva osului 
nu ne mirăm că sinele 
contaminat de sminteală 

o Poliţie a căilor ferate 
o Poliţie de ajutorare a poliţiilor străine
o Superpoliţie veghetoare a celorlalte poliţii
specializată în corupt
mită
favorizare a infractorului
colaboraţionism cu spărgătorii
de megaconducte petroliere
falsificatori de permise de conducere auto
de diplome universitare
de diplome de doctorat

Şi peste toate
mai avem o Sublimă Armată de Jandarmi!

Situaţia e sub control!

IV

Pe străzi se vedeau însă efectele 
unui sine sinucigaş 
demonic 
înnebunit; 

se simţeau efectele unor mogulii superpuse
clandestine.

Marea mută începu să se mişte
să facă valuri. 

La-nceput apăru fenomenul de 
„mare creaţă” 
vălurele 
vălurele 
apoi gradele furtunii suiră 
de la unu la opt 
amintind de taifunul Katrina.

Un îndemn suna: 

Nu pregetaţi 
să vă dotaţi 
cu camere video mascate 
cu chei şi lacăte; 

cu blindaje
camuflaje 
goarne 
alarme 
şi arme. 

Cu gaze paralizante 
cu aghiotanţi 
aghiotante
bodiguarzi 
luptători de carate 
şi alte armate. 

Infractorul e consecvent 
inteligent 
ultraviolent 
lucrează profesionist. 

Este deci elitist!

Dar,
desigur situaţia e sub control
şi la Pol
şi la…pol
Trebuie doar să ne transfigurăm
din sine sinucigaş
în sine povestaş.

salonul literarsalonul literar

Iniţiaţi de la început prin însemnarea biblică apocrifă, răvăşiţi de 
vocea unui narator şi a unui oficiant în „cochilia ţestoasei”, undeva dar 
şi aici, pe malul mării, coborâm în anistorie, simboluri şi mit prin 
„haloul memoriei” poetice.

Nicolae Grigore Mărăşanu plonjează imaginar în adâncuri ascultând 
„maşinăriile mişcării” perpetue, tragic-creatoare, închinând ode 
fecundităţii fără de sfârşit „în timp şi netimp”.

Câte un cuvânt, un toponim, o metaforă taie lumina şi scot din 
genunile vremurilor apuse civilizaţia mediteraneană cu lupte de tauri în 
arenă şi toreadori. Saltul în contemporaneitate este vizibil în dansul 
congăi („al foamei”) şi în goliciunea copiilor din Sud. Vizualul este 
înlocuit cu meditaţia amară, fiindcă nu totdeauna lupta este nobilă şi 
semn de onoare.

Jocul şi lupta, / sunt ale iniţierii / şi-s întru fiinţă.
Dar ei nu luptă, / trişează, / hibernează / într-un spaţiu gregar;
într-un timp pietrificat, / timp sub cenuşi.
Poet căutând asceza, murmurând „rugăciunea inimii”, zidit în fiece 

poem, cuprinde anotimpurile cunoscute pentru a-l modela pe cel de-al 
cincilea din culori, sunete, stări şi reflecţii pe marginea existenţei. Mereu 
„imaginea de început a lucrurilor” înseamnă reîntoarcerea în copilărie şi-
n placenta amniotică grefată de pulsaţia miraculoasă a vieţii. Plajele 
sudice şi marea „gigantică reptilă” (expresie poetică plurisemantică) se 
impun imagisticii anterioare definindu-l.

Literatura nu poate fi izolată de memorie. Pe amnezie nu se 
construieşte nimic. Firul amplului poem croşetat duce din „etajul de sus 
al memoriei” până la recviemul dedicat celor ce nu mai sunt.

Astfel, din pragul realului infiltrat memoriei se declanşează 
confesiunea şi creaţia durabilă:

Şi tot ce se adaugă / înfrumuseţează / acelaşi chip dintâi.
Sunt imagini care, fecundează / în creaţie, / nasc logosul ziditor al 

Poemului.
Eu am avut norocul / să întâlnesc imaginea /
în care harul îşi face cuib.
Şi oricât mă voi îndepărta de ea
nu o voi uita.
 că depărtarea nu ne desparte,
ci ne leagă.
Dacă lumea este în ceremonie continuă – după spusele poetului – iar 

viaţa o călătorie care nu sfârşeşte lângă morminte, modalitatea alcătuirii 
unui poem „din perspectiva mişcării” se poate învăţa întocmai 
formulelor de la „Cabaretul Voltaire” sau de la Litercafé-urile actuale ce 
amintesc de cenaclurile de ieri. Modele artistice şi literare se succed şi 
mor, dar ceea ce fecundează esenţa umanului vine de la Dumnezeu şi 
rezistă.

Poezia se metamorfozează alternând transcendenţa cu vigoarea 
telurică „ca-n mituri vechi sefarde” şi, fără îndoială, ca-n miturile 
moldave cunoscute în heraldica noastră.

Cu „Parabola Nebunului”, vădit biografică, titlul volumului capătă 
mai multă tărie, iar asocierea ştiinţei şi artei ca sens perpetuu al 
creativităţii face parte din panoplia ideatică. Inspirat de concepţia 
filosofică a lui Matila C. Ghyka (Filosofia şi mistica numărului) autorul 
contemplă lumea din unghiul fecundaţiei impare, opus stagnării.

Nu repausul, / nu ză-ba-va, / nu încremenirea în echilibru, /
ci pintenul Imparei, /
când /
între doi (2) şi trei (3) /
tronează Unu (1) /
care este falus /
şi care fecundându-l pe doi (2) / îl naşte pe trei (3), / înţelegând astfel /
de ce rodirea pântecului / este lege/
şi maşinărie a mişcării eterne.
Cu irizări din marea poezie naţională, logosul se proclamă extatic. 

(„Magul rătăcit în lume pigmee”) dar amărăciunea dospită în memoria 
afectivă devine obsesie ce se vrea eliberată prin terapia scrisului.

Poetul care fusese martorul dislocărilor umane, al pribegiilor din sec. 
XX şi al distrugerii unei lumi statornice, parohiale, duce cu sine povara 
dezmoşteniţilor. Amintind de aezii din vechime a putut scrie un amplu 
poem epic, străfulgerat pe alocuri de forţa unui eu pregnant, 
incandescent. Toată materia este segmentată în trei cărţi denumite 
„Copiii din Sud”, „Fecundaţii” şi „Purpura Sudului”.

Retina este lovită de calabalâcuri, plase, barcaze, aşezări pustiite. 
Exponent al acelui univers, rapsodul îşi spune rugăciunea pentru cei ce nu 
s-au mai întors / la pacea sălaşului.

Peste imaginea dezolantă, se aşează nădejdea reîncolţirii seminţei 
viitoare, în pofida Leviathanului gata de atac.

Tulburătoare este poezia din Maşinăriile mişcării şi gata să iasă din 

structura clişeelor cunoscute ieri şi astăzi, scrisă de consumatorii de 
droguri, volens nolens. În câmpiile din Sud, peste care se leagănă macii 
roşii, dopamina consumată din copilărie îşi conservă îndelung puterile 
nocive. Memoria îşi pierde forţa ca-n arealul „tinereţii fără bătrâneţe” şi 
al „vieţii fără de moarte” adică al imposibilului uman. Exersând 
memoria istorică şi biografică, omul se regăseşte pe sine, înţelegând că 
perfecţiunea este datul unor entităţi metafizice, iar sieşi, potenţialităţi 
cognitive diverse şi ades îndurerate.

Însoţită de notele poetului, în cartea a treia „Purpura Sudului”, se 
înalţă din memoria rănită satele împinse cu buldozerul în Dunăre, 
mormintele ascendenţilor, crucile de piatră acoperite de aluviuni, iar 
morţii stau în adâncul unei eternităţi ameninţate, cu fluviul ca o plapomă peste 
ei. Dezastrele au dimensiuni halucinante. Ele nu fac parte din spaţii 
geografice euro-asiatice îndepărtate ci de la noi: Canalul Dunăre-Marea 
Neagră şi Marele Dig construit în fosta Baltă a Brăilei. „Agresat fiinţial”, 
poetul intonează un „Ainos” ca în vechimea greacă.

În muţenie / şi încrâncenare / retrăiesc epuizantele ameninţări...
Încât mă-ntreb dacă ţărmul / pe care îmi înalţ poemul /
este din stâncă / ori din oasele înecaţilor,
că nu mai ştiu / de unde-şi trage seva / sămânţa dăinuirii.
La urma urmei / nici nu vreau să ştiu
Ceea ce vreau acum / este să ducem spre final / rugăciunea
pentru cei ce nu s-au mai întors / la pacea sălaşului
Şi în guşa mării / stau blocaţi / ca-ntr-o capsulă cosmică.
Acel vast spaţiu concentraţionar („Insula cu douăsprezece 

închisori”) în care au fost schingiuiţi, batjocoriţi şi ucişi unii mari 
cărturari, alţii luaţi de zăpoare, loviţi cu patul puştilor de gardieni, arată 
vederii noastre crimele regimurilor totalitare din anii cinzeci şi până 
aproape de secolul XXI.

Conştiinţa înfiorată de tragedia la care a fost martoră nu mai poate 
rămâne mută. Aceştia, alături de cei înecaţi, ai noştri, morţi la Canal ori în 
închisorile Deltei sunt Martirii Sudului. Pentru ei oficiez în cartea de faţă. 
Astfel îşi formulează crezul moral – estetic Nicolae Grigore Mărăşanu. El 
este ca un sacerdot în templul poeziei, însoţind ritualuri de pomenire 
practicate de femeile anonime pe întreg teritoriul românesc. Din 
antologia poemelor (cifrate sau deschise ca sensuri) crescute din 
insuportabila durere cauzată de o iraţionalitate demenţială, nu poate 
lipsi numele poetului care a scris:

Voi oficia pentru Martirii din Sud,
Căzuţi pe drumul marilor gulaguri
într-o călătorie în transcendental.

Jertfiţi în lagăre de muncă,
împinşi cu puştile
să oprească zăpoarele cu pieptul,
smulşi de tzunami,
îngropaţi sub aluviuni
de vii,
de vii
zidiţi în taluzul Marelui Canal
sub fascine,
ori în Marele Dig
al Insulei cu douăsprezece închisori.

Zidirea de vii
fiindu-ne destinală prezicere,
mit
şi lumânare a izbăvirii.

Cete de mucenici străbat purpura Sudului.
Spre pomenirea lor,
femeile din Sud
vin cu azime la maluri,
înfig în ele
stâlpi de ceară aprinsă
şi le dau drumul pe fluviu.
Şi fluviul arde 
ca o candelă cosmică.
Zidirea de vii, din atemporalul mitic în tridimensionalitatea istorică 

temporală, este în alcătuirea neamului jertfit şi jertfitor al cărui mers nu a 
putut fi oprit ci doar zădărnicit şi prădat de bucurii. Peste tot osuarii şi 
muzică tragică.

Dar Timpul care contează / e timpul în mişcare, / curgere peste curgere, / 
viaţă peste moarte / şi de la capăt, / În-vi-e-re.

Poezia lui Nicolae Grigore Mărăşanu are mai adânci inflexiuni 
metafizice decât cea adunată în volumele anterioare cu erosul dezlănţuit 
şi pitoresc, de mahala specific brăileană, vitalistă.

În lirica noastră, el dispune de mitosemne şi ritmuri muzicale noi, 
variate şi puternice, ieşite la suprafaţă din cercetarea sinelui şi a 
trecutului nu prea îndepărtat.

         

Poezie şi strigăt al m em oriei
Maria COGĂLNICEANU
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se sinucide; 

Îşi dă foc în Piaţa Municipală 
plonjează în gol
din balcoanele parlamentelor lumii
îşi taie venele
îşi leagă ştreangul de gât
înghite barbiturice
bea şoricioaică
şi cântă:

în tinereţile mele
multe femei am iubit.

VII

Da, au zis; 
avem unele probleme cu sinele
e bolnav de transfigurare. 

Va trebui să-1 pedepsim 
pe cel vinovat de transfigurare; 
cine e? 

El este 
El, scribul
El este cel ce aprinde rugul
preface adevărul în metafizică
şi induce efectul
transfigurării neîncetate.

Să-1 pedepsim
să-l pedepsim, au zis 
să-1 condamnăm la uitare de sine; 

să-1 mancurtizăm! 

Mai întâi i-au îmbrăcat ţeasta 
într-o piele de ţap
de-i creştea părul
prin pielea de ţap 
de ziceai că e ţap. 

L-au mancurtizat. 

Dar nu s-a dezis de transfigurare. 

Şi i-au dat foc. 

Dar tot nu s-a dezis. 

Și i-au dat foc. 

Dar tot nu au ars 
deşi rugul ardea, ardea 
în jurul său
dar El nu ardea 
că o idee nu arde 
şi 1-au întrebat: 

Cine eşti? 

Eu sunt cel ce sunt
a zis vocea din rug. 

Dar cine eşti tu 
ce-1 ce eşti? 
au repetat ei. 

Eu sunt Frica.

Sunt Frica!

V

Scribul începu să transfigureze
ad-hoc;

modern
ultramodern
după un consemn
secret
avertizând că între cele două linii
de cale ferată 
puţin paralele
de când bande de argonauţi
au furat buşoanele de aur

şi au impus teoria ondulatorie – 
pasc 
(conform unui poet meşter
în poetici) şapte vaci bălţate 
şi nici-un buhai. 

Marfarul
care le goneşte din urmă 
a fost transfigurat în taur comunal 
şi le mârleşte. 

Şi cele şapte vaci bălţate 
leapădă pe şine 
şapte marfare bălţate 
cu care suntem transportaţi 
deportaţi
teleportaţi 
în Siberia 
unde se joacă meciul de skadenberg 
dintre Stalin&Beria. 

VI

Eră după eră am transfigurat
sperând că Poemul înnobila-va
sinele sinucigaş;

că metafizica ne va vindeca
incizând
în mentala mancurtă
cele zece porunci
ale Marelui Decalog
ale Marelui Sephirot
ale Marelui Doxomedon.

Eră după eră am ascultat
toate glasurile tăcerii 
glasurile tăcerii 
toate le-am ascultat 
şi am transfigurat: 

mituri
religii 
politici 
am transfigurat cu incitante semantici
după estetici sterile
învăluind adevărul în aproximare
convenţional 
şi briz-briz 
roz-bombon. 

Am transfigurat până la sinucidere! 

Acum focul e în măduva osului 
nu ne mirăm că sinele 
contaminat de sminteală 

o Poliţie a căilor ferate 
o Poliţie de ajutorare a poliţiilor străine
o Superpoliţie veghetoare a celorlalte poliţii
specializată în corupt
mită
favorizare a infractorului
colaboraţionism cu spărgătorii
de megaconducte petroliere
falsificatori de permise de conducere auto
de diplome universitare
de diplome de doctorat

Şi peste toate
mai avem o Sublimă Armată de Jandarmi!

Situaţia e sub control!

IV

Pe străzi se vedeau însă efectele 
unui sine sinucigaş 
demonic 
înnebunit; 

se simţeau efectele unor mogulii superpuse
clandestine.

Marea mută începu să se mişte
să facă valuri. 

La-nceput apăru fenomenul de 
„mare creaţă” 
vălurele 
vălurele 
apoi gradele furtunii suiră 
de la unu la opt 
amintind de taifunul Katrina.

Un îndemn suna: 

Nu pregetaţi 
să vă dotaţi 
cu camere video mascate 
cu chei şi lacăte; 

cu blindaje
camuflaje 
goarne 
alarme 
şi arme. 

Cu gaze paralizante 
cu aghiotanţi 
aghiotante
bodiguarzi 
luptători de carate 
şi alte armate. 

Infractorul e consecvent 
inteligent 
ultraviolent 
lucrează profesionist. 

Este deci elitist!

Dar,
desigur situaţia e sub control
şi la Pol
şi la…pol
Trebuie doar să ne transfigurăm
din sine sinucigaş
în sine povestaş.

salonul literarsalonul literar

Iniţiaţi de la început prin însemnarea biblică apocrifă, răvăşiţi de 
vocea unui narator şi a unui oficiant în „cochilia ţestoasei”, undeva dar 
şi aici, pe malul mării, coborâm în anistorie, simboluri şi mit prin 
„haloul memoriei” poetice.

Nicolae Grigore Mărăşanu plonjează imaginar în adâncuri ascultând 
„maşinăriile mişcării” perpetue, tragic-creatoare, închinând ode 
fecundităţii fără de sfârşit „în timp şi netimp”.

Câte un cuvânt, un toponim, o metaforă taie lumina şi scot din 
genunile vremurilor apuse civilizaţia mediteraneană cu lupte de tauri în 
arenă şi toreadori. Saltul în contemporaneitate este vizibil în dansul 
congăi („al foamei”) şi în goliciunea copiilor din Sud. Vizualul este 
înlocuit cu meditaţia amară, fiindcă nu totdeauna lupta este nobilă şi 
semn de onoare.

Jocul şi lupta, / sunt ale iniţierii / şi-s întru fiinţă.
Dar ei nu luptă, / trişează, / hibernează / într-un spaţiu gregar;
într-un timp pietrificat, / timp sub cenuşi.
Poet căutând asceza, murmurând „rugăciunea inimii”, zidit în fiece 

poem, cuprinde anotimpurile cunoscute pentru a-l modela pe cel de-al 
cincilea din culori, sunete, stări şi reflecţii pe marginea existenţei. Mereu 
„imaginea de început a lucrurilor” înseamnă reîntoarcerea în copilărie şi-
n placenta amniotică grefată de pulsaţia miraculoasă a vieţii. Plajele 
sudice şi marea „gigantică reptilă” (expresie poetică plurisemantică) se 
impun imagisticii anterioare definindu-l.

Literatura nu poate fi izolată de memorie. Pe amnezie nu se 
construieşte nimic. Firul amplului poem croşetat duce din „etajul de sus 
al memoriei” până la recviemul dedicat celor ce nu mai sunt.

Astfel, din pragul realului infiltrat memoriei se declanşează 
confesiunea şi creaţia durabilă:

Şi tot ce se adaugă / înfrumuseţează / acelaşi chip dintâi.
Sunt imagini care, fecundează / în creaţie, / nasc logosul ziditor al 

Poemului.
Eu am avut norocul / să întâlnesc imaginea /
în care harul îşi face cuib.
Şi oricât mă voi îndepărta de ea
nu o voi uita.
 că depărtarea nu ne desparte,
ci ne leagă.
Dacă lumea este în ceremonie continuă – după spusele poetului – iar 

viaţa o călătorie care nu sfârşeşte lângă morminte, modalitatea alcătuirii 
unui poem „din perspectiva mişcării” se poate învăţa întocmai 
formulelor de la „Cabaretul Voltaire” sau de la Litercafé-urile actuale ce 
amintesc de cenaclurile de ieri. Modele artistice şi literare se succed şi 
mor, dar ceea ce fecundează esenţa umanului vine de la Dumnezeu şi 
rezistă.

Poezia se metamorfozează alternând transcendenţa cu vigoarea 
telurică „ca-n mituri vechi sefarde” şi, fără îndoială, ca-n miturile 
moldave cunoscute în heraldica noastră.

Cu „Parabola Nebunului”, vădit biografică, titlul volumului capătă 
mai multă tărie, iar asocierea ştiinţei şi artei ca sens perpetuu al 
creativităţii face parte din panoplia ideatică. Inspirat de concepţia 
filosofică a lui Matila C. Ghyka (Filosofia şi mistica numărului) autorul 
contemplă lumea din unghiul fecundaţiei impare, opus stagnării.

Nu repausul, / nu ză-ba-va, / nu încremenirea în echilibru, /
ci pintenul Imparei, /
când /
între doi (2) şi trei (3) /
tronează Unu (1) /
care este falus /
şi care fecundându-l pe doi (2) / îl naşte pe trei (3), / înţelegând astfel /
de ce rodirea pântecului / este lege/
şi maşinărie a mişcării eterne.
Cu irizări din marea poezie naţională, logosul se proclamă extatic. 

(„Magul rătăcit în lume pigmee”) dar amărăciunea dospită în memoria 
afectivă devine obsesie ce se vrea eliberată prin terapia scrisului.

Poetul care fusese martorul dislocărilor umane, al pribegiilor din sec. 
XX şi al distrugerii unei lumi statornice, parohiale, duce cu sine povara 
dezmoşteniţilor. Amintind de aezii din vechime a putut scrie un amplu 
poem epic, străfulgerat pe alocuri de forţa unui eu pregnant, 
incandescent. Toată materia este segmentată în trei cărţi denumite 
„Copiii din Sud”, „Fecundaţii” şi „Purpura Sudului”.

Retina este lovită de calabalâcuri, plase, barcaze, aşezări pustiite. 
Exponent al acelui univers, rapsodul îşi spune rugăciunea pentru cei ce nu 
s-au mai întors / la pacea sălaşului.

Peste imaginea dezolantă, se aşează nădejdea reîncolţirii seminţei 
viitoare, în pofida Leviathanului gata de atac.

Tulburătoare este poezia din Maşinăriile mişcării şi gata să iasă din 

structura clişeelor cunoscute ieri şi astăzi, scrisă de consumatorii de 
droguri, volens nolens. În câmpiile din Sud, peste care se leagănă macii 
roşii, dopamina consumată din copilărie îşi conservă îndelung puterile 
nocive. Memoria îşi pierde forţa ca-n arealul „tinereţii fără bătrâneţe” şi 
al „vieţii fără de moarte” adică al imposibilului uman. Exersând 
memoria istorică şi biografică, omul se regăseşte pe sine, înţelegând că 
perfecţiunea este datul unor entităţi metafizice, iar sieşi, potenţialităţi 
cognitive diverse şi ades îndurerate.

Însoţită de notele poetului, în cartea a treia „Purpura Sudului”, se 
înalţă din memoria rănită satele împinse cu buldozerul în Dunăre, 
mormintele ascendenţilor, crucile de piatră acoperite de aluviuni, iar 
morţii stau în adâncul unei eternităţi ameninţate, cu fluviul ca o plapomă peste 
ei. Dezastrele au dimensiuni halucinante. Ele nu fac parte din spaţii 
geografice euro-asiatice îndepărtate ci de la noi: Canalul Dunăre-Marea 
Neagră şi Marele Dig construit în fosta Baltă a Brăilei. „Agresat fiinţial”, 
poetul intonează un „Ainos” ca în vechimea greacă.

În muţenie / şi încrâncenare / retrăiesc epuizantele ameninţări...
Încât mă-ntreb dacă ţărmul / pe care îmi înalţ poemul /
este din stâncă / ori din oasele înecaţilor,
că nu mai ştiu / de unde-şi trage seva / sămânţa dăinuirii.
La urma urmei / nici nu vreau să ştiu
Ceea ce vreau acum / este să ducem spre final / rugăciunea
pentru cei ce nu s-au mai întors / la pacea sălaşului
Şi în guşa mării / stau blocaţi / ca-ntr-o capsulă cosmică.
Acel vast spaţiu concentraţionar („Insula cu douăsprezece 

închisori”) în care au fost schingiuiţi, batjocoriţi şi ucişi unii mari 
cărturari, alţii luaţi de zăpoare, loviţi cu patul puştilor de gardieni, arată 
vederii noastre crimele regimurilor totalitare din anii cinzeci şi până 
aproape de secolul XXI.

Conştiinţa înfiorată de tragedia la care a fost martoră nu mai poate 
rămâne mută. Aceştia, alături de cei înecaţi, ai noştri, morţi la Canal ori în 
închisorile Deltei sunt Martirii Sudului. Pentru ei oficiez în cartea de faţă. 
Astfel îşi formulează crezul moral – estetic Nicolae Grigore Mărăşanu. El 
este ca un sacerdot în templul poeziei, însoţind ritualuri de pomenire 
practicate de femeile anonime pe întreg teritoriul românesc. Din 
antologia poemelor (cifrate sau deschise ca sensuri) crescute din 
insuportabila durere cauzată de o iraţionalitate demenţială, nu poate 
lipsi numele poetului care a scris:

Voi oficia pentru Martirii din Sud,
Căzuţi pe drumul marilor gulaguri
într-o călătorie în transcendental.

Jertfiţi în lagăre de muncă,
împinşi cu puştile
să oprească zăpoarele cu pieptul,
smulşi de tzunami,
îngropaţi sub aluviuni
de vii,
de vii
zidiţi în taluzul Marelui Canal
sub fascine,
ori în Marele Dig
al Insulei cu douăsprezece închisori.

Zidirea de vii
fiindu-ne destinală prezicere,
mit
şi lumânare a izbăvirii.

Cete de mucenici străbat purpura Sudului.
Spre pomenirea lor,
femeile din Sud
vin cu azime la maluri,
înfig în ele
stâlpi de ceară aprinsă
şi le dau drumul pe fluviu.
Şi fluviul arde 
ca o candelă cosmică.
Zidirea de vii, din atemporalul mitic în tridimensionalitatea istorică 

temporală, este în alcătuirea neamului jertfit şi jertfitor al cărui mers nu a 
putut fi oprit ci doar zădărnicit şi prădat de bucurii. Peste tot osuarii şi 
muzică tragică.

Dar Timpul care contează / e timpul în mişcare, / curgere peste curgere, / 
viaţă peste moarte / şi de la capăt, / În-vi-e-re.

Poezia lui Nicolae Grigore Mărăşanu are mai adânci inflexiuni 
metafizice decât cea adunată în volumele anterioare cu erosul dezlănţuit 
şi pitoresc, de mahala specific brăileană, vitalistă.

În lirica noastră, el dispune de mitosemne şi ritmuri muzicale noi, 
variate şi puternice, ieşite la suprafaţă din cercetarea sinelui şi a 
trecutului nu prea îndepărtat.

         

Poezie şi strigăt al m em oriei
Maria COGĂLNICEANU
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braţe încrucişate

Adi CRISTI

„Fluturii din scris”, volumul de versuri semnat de 
Florentin Dumitrace şi apărut la editura Timpul în 2013, 
vede lumina tiparului într-o delicată haină grafică, 
sugestivă şi, în acelaşi timp, conformă cu spiritul poemelor 
care le îmbracă.

Poetul nu se dezminte chiar şi numai pentru că nu mai 
are vârsta „marilor dezamăgiri”. El nu mai poate greşi, aşa 
cum nici tramvaiul nu mai poate merge pe lângă şine. Dacă, 
în primele volume de versuri, se mai putea distinge un 
oarecare tremur datorat, în primul rând „spaimei de a nu 
greşi” , de această dată atitudine poetului este una fermă, ce 
dovedeşte stăpânirea pe sine şi mai ales pe instrumentele 
poetului, folosite deja la dresarea zborului de fluturi după 
sensibilitatea şi respiraţia sa. 

Volumul este construit din două capitole: „Înflorirea 
palmelor” şi „Se-aprinde toamna”, capitole ce adună câte 89 
de poeme, respectiv 31 de poeme. Acest tip de arhitectură, 
aparent dezechilibrată, îşi face cheie de boltă din tonul 
elegiac, prin care autorul îşi construieşte şi crucea 
răstignirii sale pe noua sa Golgota, care este Poezia. Trăirile 
devin astfel materia primă din care autorul îşi plămădeşte 
versurile cum alături de el ar sta olarul care, cu palmele 
afundate în lut,  îşi lasă visele să-i modeleze sufletul, luând 
forma nu neapărat  de vase, ulcele, străchini, cât mai ales de 
păsări, fluturi, frunze. „Gândul tomnatic  se-dreaptă / aripi de 
păsări / spre neştiut, / o dată cu el / viaţa coboară / spre casa de lut 
„  - încearcă Florentin Dumitrache să-şi articuleze 
prezentarea prin această veritabilă ars poetica. 

Inspiraţia sa vine în afara izvorului nesecat al Naturii, a 
mediului înconjurător, a amintirilor de tot felul, a 
regăsirilor din memorie, din oglinda pe care autorul nu 
ezită să şi-o aşeze în faţa vieţii, făcând să renască 
întâmplările în care el, poetul, a fost prezent şi a ţinut minte 
din viaţă pentru „vremuri de restrişte”. 

Şi, acele vremuri de restrişte au sosit din momentul în care 
profesorul a închis catalogul şi a deschis caietul de 
dictando, în care au început să-i curgă poemele cum mai 
curge apa uitată deschisă la bucătărie. De atunci, Florentin 
Dumitrache a reuşit să se întâlnească cu sine mai mult decât 
a făcut-o în cei peste 70 de ani de viaţă pe care i-a rânduit în 
spatele cărţilor din bibliotecă, cu acea acribie a profesorului 
de limbă şi literatură română, mult mai atent la depistarea 
virgulei între subiect şi predicat decât în a observa cum o 
frunză căzătoare i-a acoperit ochiul stâng sau cum o aripă 
de fluture l-a ridicat peste noaptea strecurată în Lacul 
eminescian. 

Florentin Dumitrache a fost îndrăgit de poezie înainte 
ca el să o îndrăgească. „Nu a fost nici frig, nici soare / doar o 
boare în mişcare, / nu era nici dor, nici spin, / ci doar 
frunză de pelin, / nu era nici frag, nici mură, / ci doar un 
sărut pe gură / şi a fost atunci şi soare, / frig, arome dulci 
de floare, / clipă liniştită-n zbor

Dragoste, dar şi mult dor.” ( Şi a fost atunci)

Destinul poetic al acestui autor este, fără doar şi poate, 
aflat sub robia trăirii, a acelei trăiri autentice a cuvântului 
înălţat din zgura vieţii anonime . Obsedante intervin în 
poezie amintirile, timpul, gândul, „umbrele nopţii”, „păsări 
rotind spre înalt”, trăirile, „ploi albastre”, astfel încât poetul 
reuşeşte să contureze cu precizie două lumi, lumea Naturii, 
cu toate elementele sale de geografie fizică şi lumea 
interioară a gândurilor, spaimelor, a liniştii, dominată de 
scurgerea timpului scos, cel puţin iluzoriu, din 
sensibilitatea autorului. 

Florentin Dumitrache se salvează prin poezie nu doar 
fizic, cât mai ales spiritual, încercând să-şi provoace 
amintirile la raport, la acest inventar astral, pe care nu ezită 
să-l facă şi în acest volum de versuri, observându-se faptul 
că primele apariţii editoriale l-au încurajat într-atât încât 
„Fluturii din scris” reprezintă proba verităţii a faptului că 
Florentin Dumitrache, la rândul său, a luat poezia în serios. 

Astfel, avem în faţa noastră sau pe masa din faţa 
noastră, o carte de poezii care îl reclamă la toate curţile 
lumii pe acest poet delicat şi profund, atât cât viaţa i-a 
permis să fie, pentru atacuri directe asupra sensibilităţii 
fiecăruia dintre cei care au „organ la poezie”. 

Dacă poezie nu e, atunci ce-ar putea să fie aceasta: 
„Încerc să adun / tot timpul / care-mi curge uşor / prin 
palmele vieţii, / dar simt cum degetele / rare, trudite / mi-l 
scăpă printre ele, / rămânând în căuşul palmelor / doar 
resturi de timp.” 

Când poezia te trage de m ână

Lentando

Eretici sâni tac izolaţi haremul
înfrigurând-o sincopata limbă – 
polen şi ger cu seceta se schimbă
medalionul leagănă boemul

subt masca de sidef. Păcatul plimbă
fiorul tăinuit latent totemul
ca protozoar. Sonor talazul temu-l
de domra-bas şi chinoroasa drimbă

jignind tumultul surd într-o tornadă.
Nu-i mai dansezi? Galanta glaucomă
la mi bemol major căzu în comă

şi gura mea fugarnică şi pradă
prin defileu îşi ţipă magma rece
un dor fără de saţiu s-o înece

În loja nopţii

Horia ZILIERU

e sidef. Păcatul plimbă

care se ocupă ştiinţele pozitive „sunt reglate de legi inflexibile”. 
Excluzând deplina libertate a voinţei şi respingând din start liberul 
arbitru, Conta afirmă: „Prin urmare, nu există nimic din tot ceea ce s-a 
numit voinţă liberă omenească sau dumnezeiască”. De exemplu, 
determinismul social este explicat de Conta prin apelul la datele 
istoriei, ale economiei şi statisticii. El este convins că istoria a încetat să 
mai fie o poveste a faptelor eroice ale unor oameni de seamă 
(personalităţi pozitive sau negative) acţionând după bunul plac, ci o 
conexiune de legi, de legături între faptele sociale ale unei epoci. Cu alte 
cuvinte, chiar cu cele ale filosofului român, „istoria este o ştiinţă care ne 
arată legătura de cauză şi efect sau legătura de evoluţiune ori 
metamorfozare ce există între faptele sociale ce se succedă în curgerea 
vremii”.

Filosoful român duce mai departe concepţia lui Democrit, care 
explica universul prin patru principii: atomii, vidul, mişcarea şi trebuinţa. 
Adăugând încă două principii (spaţiul şi timpul), Conta va afirma că 
aceste şase principii sunt calităţi ireductibile şi universale ale lumii 
întregi, pentru că, spune el, „nu există un singur atom care să nu 
conţină decât spaţiu, timp, vid, materie şi mişcare, executate după nişte 
legi stabile”. În demonstraţiile sale se poate uşor observa că dintre cele 
şase principii, materia este cel mai important. De altfel, în Cuvântul 
înainte la Teoria ondulaţiunii universale, Conta explică acest lucru şi 
mobilul demersului său filosofic: „Prin expunerea Teoriei fatalismului 
am dovedit, cred, că, după starea de astăzi a ştiinţelor pozitive, nu se 
poate admite că s-ar afla în lumea întreagă altceva decât materie, că 
aceasta din urmă are însuşiri, care toate la un loc constituie aceea ce se 
numeşte forţă, că, prin urmare, materia şi forţa nu sunt decât unul şi 
acelaşi lucru, divizibil în mintea noastră când îl privim sub puncte de 
vedere deosebite, dar indivizibil fiziceşte, şi că toate fenomenele din 
lume sunt supuse la legi fatale. Căutarea şi cunoaşterea acestor legi sunt 
scopul şi obiectul ştiinţelor pozitive, iar aplicarea instinctivă sau vo-
luntară a aceloraşi legi la scopuri practice, adică la bunăstarea omului, 
este scopul şi obiectul artelor în genere. Prin studiul de faţă mă voi sili 
să dovedesc existenţa şi să fac întrucâtva şi explicaţia practică a unei 
legi, pe care voi numi-o legea ondulaţiunii universale. Această lege, după 
cum se va vedea, este una din cele mai generale ale materiei, şi va fi, 
poate, una din cele mai fecunde pentru cercetările ştiinţelor pozitive în 
genere.”

Vasile Conta a trăit doar 37 de ani. Activitatea publică şi redactarea 
originalei sale opere filosofice s-a desfăşurat pe durata a zece ani (1872-
1882). A participat la şedinţele Societăţii „Junimea” din Iaşi 
(păstrându-şi independenţa de gândire), a fost prieten cu Eminescu, 
Maiorescu, P.P. Carp şi Creangă, care i-au apreciat prelecţiunile 
susţinute la „Junimea” şi primele frag-mente filosofice din 
„Convorbiri literare”. Legăturile sale cu prietenii din Belgia, Franţa şi 
Germania au însemnat traducerea la timp a principalelor studii 
filosofice. Astfel, Théorie du Fatalisme. Essai de philosophie matérialiste va 
fi tradusă în limba franceză de D. Rosetti-Tescanu în 1877 şi va apărea 
la Edition G. Mayolez din Bruxelles cu o distribuţie în Franţa prin 
Librăria Germer-Baillière Paris. În 1880, la Bruxelles, apărea 
Introduction à la Métapsisique. Philosophie materialiste, iar în 1895, la 
editura Felix Alcan din Paris, în traducerea lui D. Rosetti-Tescanu şi 
beneficiind de o prefaţă semnată de prestigiosul L. Büchner, apărea 
Théorie de L'Ondulation Universalle. Essai sur l'évolution. Ecourile 
filosofilor din Belgia (Delboeuf etc.) şi Franţa au fost pe măsură în 
revistele de specialitate şi în ziarele vremii. Iată un fragment dintr-o 
scrisoare a lui Conta către prietenul Livianu (1877), care probează 
conştiinţa valorii filosofului român: „Pe la anul viitor va apărea în 
franţuzeşte Teoria Ondulaţiunii Universale. Cred că aceasta va fi cea mai 
însemnată scriere a mea, şi cred că dacă va fi vreodată să am un 
renume, apoi în voi avea mai cu seamă din cauza acestei teorii”.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când discursul filosofic se 
plia pe materialismul vulgar, pe scientism sau pe naturalism, Vasile 
Conta, pornind de la principiile raţionalismu-lui şi ale criticismului, a 
identificat condiţiile logice şi ontologice de gândire a lumii, 
construcţiile sale teoretice, bazate pe reîntemeierea metafizicii îl aşează 
pe filosoful român în linia de gândire inaugurată de Descartes şi 
continuată de Kant şi Hegel.
Atitudinile filosofice ce au urmat la noi nu puteau să ignore 
demonstraţiile de o impecabilă acurateţe logică, prin care Vasile 
Conta argumenta, pornind de la datele ştiinţelor, ideea infinităţii, a 
inepuizabilităţii materiei şi mişcării ca suport al determinismului 
universal. Astfel, multe idei ale operei lui Vasile Conta se găsesc în 
demersurile teoretice argumentate original, ce-i drept, în studii de 
mare valoare, de la P.P. Negulescu la Mircea Florian, de la I. 
Petrovici şi C. Rădulescu-Motru la D.D. Roşca sau de la Lucian Blaga 
la Constantin Noica.

Născut în satul Ghindăoani, judeţul Neamţ, a urmat Şcoala 
Domnească din Târgu Neamţ (aici l-a avut coleg pe Ion Creangă), apoi 
Academia Mihăileană din Iaşi, Facultatea de drept din Iaşi, precum şi 
Institutul de Comerţ din Anvers. După obţinerea titlului de doctor în 
drept la Universitatea din Bruxelles (1872), întors în ţară practică 
avocatura şi predă, la Universitatea ieşeană, Dreptul civil, dar are, în 
perioada 1872-1882 o activitate publică prodigioasă, fiind, alături de 
companioni junimişti, deputat şi ocupând la un moment dat, în 
guvernul I.C. Brătianu, portofoliul de ministru al Instrucţiunii publice 
şi cultelor.

Patru sunt lucrările care pun bazele sistemului filosofic al lui Vasile 
Conta: trei apărute în timpul vieţii (Teoria fatalismului – 1876, Teoria 
ondulaţiunii universale – 1877, Încercări de metafizică – 1879) şi a patra, 
Bazele metafizicii, apărută postum, în 1890.

Teoria fatalismului, cartea pe care o prezentăm cititorului într-o nouă 
ediţie, apărută iniţial în revista Convorbiri literare (numerele din sept. 
1875 până în martie 1876), tradusă în 1977 în franceză de D. Rosetti-
Tescanu şi apărută la Ed. G. Mayolez, Bruxelles, Belgia sub titlul Théorie 
du Fatalisme. Essai de philosophie matérialiste, este lucrarea filosofică prin 
care Conta îşi demonstrează şi impune viziunea materialistă asupra 
lumii. Pornind de la demonstraţiile ştiinţelor pozitive, filosoful român 
afirmă că în lume nu există altceva decât materie şi că toate fenomenele 
din lume sunt supuse legilor fatale. În capitolul despre fenomenele fizice 
şi fiziologice, Conta scrie: „A. Comte a statornicit şirul în care ştiinţele 
au trebuit cu necesitate să ia naştere şi să se dezvolte. Astfel, astronomia 
sau mecanica cerească, ajutată de matematică, a fost cea dintâi care ne-a 
arătat că zeii n-au nimic a face cu mişcarea corpurilor cereşti. Veni apoi 
fizica şi, după dânsa, chimia, care formară într-un mod definitiv 
convingerea noastră că lumea neorganică este stăpânită de legi 
inflexibile şi fixe. Ştiinţele biologice stabiliră, la rândul lor, că legi fixe 
prezidează la toate mişcările fiziologice ale lumii organice. Până aici 
toată lumea este de acord. Însă îndoiala începe asupra existenţei 
fatalităţii în ceea ce priveşte fenomenele sociale şi fenomenele psiho-
logice.”

Vasile Conta era convins la 1876 că teoria fatalismului este singurul 
sistem filosofic care explică totul şi se află în armonie cu totul şi 
singurul care ne face să înţelegem de ce armonia este perfectă între 
lumea fizică, lumea intelectuală şi lumea morală. Astfel, Teoria 
fatalismului deschide câmp de speculaţii şi demonstraţii logice privind 
„una dintre cele mai generale legi ale materiei”, cea mai fecundă pentru 
cercetarea ştiinţelor pozitive: Legea ondulaţiunii universale. Este şi cea 
care va întregi şi care va da forţă sistemului filosofic original al lui 
Vasile Conta.

Vasile Conta a rămas până astăzi, când au trecut o sută treizeci de 
ani de la trecerea în eternitate, primul şi singurul filosof român cu 
sistem. Atacând vehement preceptele epistemiolo-giei şi aşezând la 
baza cunoaşterii experienţa, filosoful român avansează ideea că 
materia se metamorfozează neîncetat, luând forme niciodată identice 
unele cu altele, iar întreaga existenţă este supusă mişcării ondulatorii, 
care ne apare astfel ca o lege fatală, adică necesară a universului.

Viziunea filosofică din opera lui Conta consonează cu înfăptuirile 
teoretice şi metodologice de vârf ale filosofiei universale, cărţile sale, 
cunoscute nu mult timp după redactare în Franţa, Belgia şi Germania, 
impunându-se ca o realitate spirituală originală, prin abordarea 
problematicii filosofiei cu mijloace noi şi prin susţinerea 
materialismului cu argumente la fel de originale. Într-un capitol al 
Cugetărilor sale, filosoful mărturisea: „Niciodată nu mi-a plăcut să 
primesc de-a gata; ci, totdeauna ce-am citit, tot ce-am aflat, am trecut 
prin prisma cugetării mele, supuind acest material la o analiză serioasă. 
Pentru că numai atunci putem să ne dăm scama de valoarea unei 
lucrări, a unei acţiuni, când vom privi obiectiv în reflexia gândirii al-
tora, cumpănind pe a noastră. Acest lucru e atât mai trebuitor pentru 
acei care se ocupă cu filosofia. În acest labirint al gândirii, avem mare 
trebuinţă de vedere limpede. Căci filosofia nu este altceva decât 
mărgelele unor descoperiri atomice din univers, pe care de vremuri le 
trecem pe firul infinit al timpului. Şi dacă n-am ajuns încă să deslegăm 
enigma ce ne înconjoară, e din cauză că în omenire, au fost mulţi 
învăţaţi, dar prea puţini filosofi.”

Conform concepţiei sale filosofice, există un determinism universal 
care se manifestă în toate domeniile: natură, conştiinţă, economie, viaţă 
socială. Filosof determinist, Vasile Conta afirmă că toate fenomenele de 

Vasile Conta, conceptul de materie şi 
teoria fatalismului

Daniel CORBU
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braţe încrucişate

Adi CRISTI

„Fluturii din scris”, volumul de versuri semnat de 
Florentin Dumitrace şi apărut la editura Timpul în 2013, 
vede lumina tiparului într-o delicată haină grafică, 
sugestivă şi, în acelaşi timp, conformă cu spiritul poemelor 
care le îmbracă.

Poetul nu se dezminte chiar şi numai pentru că nu mai 
are vârsta „marilor dezamăgiri”. El nu mai poate greşi, aşa 
cum nici tramvaiul nu mai poate merge pe lângă şine. Dacă, 
în primele volume de versuri, se mai putea distinge un 
oarecare tremur datorat, în primul rând „spaimei de a nu 
greşi” , de această dată atitudine poetului este una fermă, ce 
dovedeşte stăpânirea pe sine şi mai ales pe instrumentele 
poetului, folosite deja la dresarea zborului de fluturi după 
sensibilitatea şi respiraţia sa. 

Volumul este construit din două capitole: „Înflorirea 
palmelor” şi „Se-aprinde toamna”, capitole ce adună câte 89 
de poeme, respectiv 31 de poeme. Acest tip de arhitectură, 
aparent dezechilibrată, îşi face cheie de boltă din tonul 
elegiac, prin care autorul îşi construieşte şi crucea 
răstignirii sale pe noua sa Golgota, care este Poezia. Trăirile 
devin astfel materia primă din care autorul îşi plămădeşte 
versurile cum alături de el ar sta olarul care, cu palmele 
afundate în lut,  îşi lasă visele să-i modeleze sufletul, luând 
forma nu neapărat  de vase, ulcele, străchini, cât mai ales de 
păsări, fluturi, frunze. „Gândul tomnatic  se-dreaptă / aripi de 
păsări / spre neştiut, / o dată cu el / viaţa coboară / spre casa de lut 
„  - încearcă Florentin Dumitrache să-şi articuleze 
prezentarea prin această veritabilă ars poetica. 

Inspiraţia sa vine în afara izvorului nesecat al Naturii, a 
mediului înconjurător, a amintirilor de tot felul, a 
regăsirilor din memorie, din oglinda pe care autorul nu 
ezită să şi-o aşeze în faţa vieţii, făcând să renască 
întâmplările în care el, poetul, a fost prezent şi a ţinut minte 
din viaţă pentru „vremuri de restrişte”. 

Şi, acele vremuri de restrişte au sosit din momentul în care 
profesorul a închis catalogul şi a deschis caietul de 
dictando, în care au început să-i curgă poemele cum mai 
curge apa uitată deschisă la bucătărie. De atunci, Florentin 
Dumitrache a reuşit să se întâlnească cu sine mai mult decât 
a făcut-o în cei peste 70 de ani de viaţă pe care i-a rânduit în 
spatele cărţilor din bibliotecă, cu acea acribie a profesorului 
de limbă şi literatură română, mult mai atent la depistarea 
virgulei între subiect şi predicat decât în a observa cum o 
frunză căzătoare i-a acoperit ochiul stâng sau cum o aripă 
de fluture l-a ridicat peste noaptea strecurată în Lacul 
eminescian. 

Florentin Dumitrache a fost îndrăgit de poezie înainte 
ca el să o îndrăgească. „Nu a fost nici frig, nici soare / doar o 
boare în mişcare, / nu era nici dor, nici spin, / ci doar 
frunză de pelin, / nu era nici frag, nici mură, / ci doar un 
sărut pe gură / şi a fost atunci şi soare, / frig, arome dulci 
de floare, / clipă liniştită-n zbor

Dragoste, dar şi mult dor.” ( Şi a fost atunci)

Destinul poetic al acestui autor este, fără doar şi poate, 
aflat sub robia trăirii, a acelei trăiri autentice a cuvântului 
înălţat din zgura vieţii anonime . Obsedante intervin în 
poezie amintirile, timpul, gândul, „umbrele nopţii”, „păsări 
rotind spre înalt”, trăirile, „ploi albastre”, astfel încât poetul 
reuşeşte să contureze cu precizie două lumi, lumea Naturii, 
cu toate elementele sale de geografie fizică şi lumea 
interioară a gândurilor, spaimelor, a liniştii, dominată de 
scurgerea timpului scos, cel puţin iluzoriu, din 
sensibilitatea autorului. 

Florentin Dumitrache se salvează prin poezie nu doar 
fizic, cât mai ales spiritual, încercând să-şi provoace 
amintirile la raport, la acest inventar astral, pe care nu ezită 
să-l facă şi în acest volum de versuri, observându-se faptul 
că primele apariţii editoriale l-au încurajat într-atât încât 
„Fluturii din scris” reprezintă proba verităţii a faptului că 
Florentin Dumitrache, la rândul său, a luat poezia în serios. 

Astfel, avem în faţa noastră sau pe masa din faţa 
noastră, o carte de poezii care îl reclamă la toate curţile 
lumii pe acest poet delicat şi profund, atât cât viaţa i-a 
permis să fie, pentru atacuri directe asupra sensibilităţii 
fiecăruia dintre cei care au „organ la poezie”. 

Dacă poezie nu e, atunci ce-ar putea să fie aceasta: 
„Încerc să adun / tot timpul / care-mi curge uşor / prin 
palmele vieţii, / dar simt cum degetele / rare, trudite / mi-l 
scăpă printre ele, / rămânând în căuşul palmelor / doar 
resturi de timp.” 

Când poezia te trage de m ână

Lentando

Eretici sâni tac izolaţi haremul
înfrigurând-o sincopata limbă – 
polen şi ger cu seceta se schimbă
medalionul leagănă boemul

subt masca de sidef. Păcatul plimbă
fiorul tăinuit latent totemul
ca protozoar. Sonor talazul temu-l
de domra-bas şi chinoroasa drimbă

jignind tumultul surd într-o tornadă.
Nu-i mai dansezi? Galanta glaucomă
la mi bemol major căzu în comă

şi gura mea fugarnică şi pradă
prin defileu îşi ţipă magma rece
un dor fără de saţiu s-o înece

În loja nopţii

Horia ZILIERU

care se ocupă ştiinţele pozitive „sunt reglate de legi inflexibile”. 
Excluzând deplina libertate a voinţei şi respingând din start liberul 
arbitru, Conta afirmă: „Prin urmare, nu există nimic din tot ceea ce s-a 
numit voinţă liberă omenească sau dumnezeiască”. De exemplu, 
determinismul social este explicat de Conta prin apelul la datele 
istoriei, ale economiei şi statisticii. El este convins că istoria a încetat să 
mai fie o poveste a faptelor eroice ale unor oameni de seamă 
(personalităţi pozitive sau negative) acţionând după bunul plac, ci o 
conexiune de legi, de legături între faptele sociale ale unei epoci. Cu alte 
cuvinte, chiar cu cele ale filosofului român, „istoria este o ştiinţă care ne 
arată legătura de cauză şi efect sau legătura de evoluţiune ori 
metamorfozare ce există între faptele sociale ce se succedă în curgerea 
vremii”.

Filosoful român duce mai departe concepţia lui Democrit, care 
explica universul prin patru principii: atomii, vidul, mişcarea şi trebuinţa. 
Adăugând încă două principii (spaţiul şi timpul), Conta va afirma că 
aceste şase principii sunt calităţi ireductibile şi universale ale lumii 
întregi, pentru că, spune el, „nu există un singur atom care să nu 
conţină decât spaţiu, timp, vid, materie şi mişcare, executate după nişte 
legi stabile”. În demonstraţiile sale se poate uşor observa că dintre cele 
şase principii, materia este cel mai important. De altfel, în Cuvântul 
înainte la Teoria ondulaţiunii universale, Conta explică acest lucru şi 
mobilul demersului său filosofic: „Prin expunerea Teoriei fatalismului 
am dovedit, cred, că, după starea de astăzi a ştiinţelor pozitive, nu se 
poate admite că s-ar afla în lumea întreagă altceva decât materie, că 
aceasta din urmă are însuşiri, care toate la un loc constituie aceea ce se 
numeşte forţă, că, prin urmare, materia şi forţa nu sunt decât unul şi 
acelaşi lucru, divizibil în mintea noastră când îl privim sub puncte de 
vedere deosebite, dar indivizibil fiziceşte, şi că toate fenomenele din 
lume sunt supuse la legi fatale. Căutarea şi cunoaşterea acestor legi sunt 
scopul şi obiectul ştiinţelor pozitive, iar aplicarea instinctivă sau vo-
luntară a aceloraşi legi la scopuri practice, adică la bunăstarea omului, 
este scopul şi obiectul artelor în genere. Prin studiul de faţă mă voi sili 
să dovedesc existenţa şi să fac întrucâtva şi explicaţia practică a unei 
legi, pe care voi numi-o legea ondulaţiunii universale. Această lege, după 
cum se va vedea, este una din cele mai generale ale materiei, şi va fi, 
poate, una din cele mai fecunde pentru cercetările ştiinţelor pozitive în 
genere.”

Vasile Conta a trăit doar 37 de ani. Activitatea publică şi redactarea 
originalei sale opere filosofice s-a desfăşurat pe durata a zece ani (1872-
1882). A participat la şedinţele Societăţii „Junimea” din Iaşi 
(păstrându-şi independenţa de gândire), a fost prieten cu Eminescu, 
Maiorescu, P.P. Carp şi Creangă, care i-au apreciat prelecţiunile 
susţinute la „Junimea” şi primele frag-mente filosofice din 
„Convorbiri literare”. Legăturile sale cu prietenii din Belgia, Franţa şi 
Germania au însemnat traducerea la timp a principalelor studii 
filosofice. Astfel, Théorie du Fatalisme. Essai de philosophie matérialiste va 
fi tradusă în limba franceză de D. Rosetti-Tescanu în 1877 şi va apărea 
la Edition G. Mayolez din Bruxelles cu o distribuţie în Franţa prin 
Librăria Germer-Baillière Paris. În 1880, la Bruxelles, apărea 
Introduction à la Métapsisique. Philosophie materialiste, iar în 1895, la 
editura Felix Alcan din Paris, în traducerea lui D. Rosetti-Tescanu şi 
beneficiind de o prefaţă semnată de prestigiosul L. Büchner, apărea 
Théorie de L'Ondulation Universalle. Essai sur l'évolution. Ecourile 
filosofilor din Belgia (Delboeuf etc.) şi Franţa au fost pe măsură în 
revistele de specialitate şi în ziarele vremii. Iată un fragment dintr-o 
scrisoare a lui Conta către prietenul Livianu (1877), care probează 
conştiinţa valorii filosofului român: „Pe la anul viitor va apărea în 
franţuzeşte Teoria Ondulaţiunii Universale. Cred că aceasta va fi cea mai 
însemnată scriere a mea, şi cred că dacă va fi vreodată să am un 
renume, apoi în voi avea mai cu seamă din cauza acestei teorii”.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când discursul filosofic se 
plia pe materialismul vulgar, pe scientism sau pe naturalism, Vasile 
Conta, pornind de la principiile raţionalismu-lui şi ale criticismului, a 
identificat condiţiile logice şi ontologice de gândire a lumii, 
construcţiile sale teoretice, bazate pe reîntemeierea metafizicii îl aşează 
pe filosoful român în linia de gândire inaugurată de Descartes şi 
continuată de Kant şi Hegel.
Atitudinile filosofice ce au urmat la noi nu puteau să ignore 
demonstraţiile de o impecabilă acurateţe logică, prin care Vasile 
Conta argumenta, pornind de la datele ştiinţelor, ideea infinităţii, a 
inepuizabilităţii materiei şi mişcării ca suport al determinismului 
universal. Astfel, multe idei ale operei lui Vasile Conta se găsesc în 
demersurile teoretice argumentate original, ce-i drept, în studii de 
mare valoare, de la P.P. Negulescu la Mircea Florian, de la I. 
Petrovici şi C. Rădulescu-Motru la D.D. Roşca sau de la Lucian Blaga 
la Constantin Noica.

Născut în satul Ghindăoani, judeţul Neamţ, a urmat Şcoala 
Domnească din Târgu Neamţ (aici l-a avut coleg pe Ion Creangă), apoi 
Academia Mihăileană din Iaşi, Facultatea de drept din Iaşi, precum şi 
Institutul de Comerţ din Anvers. După obţinerea titlului de doctor în 
drept la Universitatea din Bruxelles (1872), întors în ţară practică 
avocatura şi predă, la Universitatea ieşeană, Dreptul civil, dar are, în 
perioada 1872-1882 o activitate publică prodigioasă, fiind, alături de 
companioni junimişti, deputat şi ocupând la un moment dat, în 
guvernul I.C. Brătianu, portofoliul de ministru al Instrucţiunii publice 
şi cultelor.

Patru sunt lucrările care pun bazele sistemului filosofic al lui Vasile 
Conta: trei apărute în timpul vieţii (Teoria fatalismului – 1876, Teoria 
ondulaţiunii universale – 1877, Încercări de metafizică – 1879) şi a patra, 
Bazele metafizicii, apărută postum, în 1890.

Teoria fatalismului, cartea pe care o prezentăm cititorului într-o nouă 
ediţie, apărută iniţial în revista Convorbiri literare (numerele din sept. 
1875 până în martie 1876), tradusă în 1977 în franceză de D. Rosetti-
Tescanu şi apărută la Ed. G. Mayolez, Bruxelles, Belgia sub titlul Théorie 
du Fatalisme. Essai de philosophie matérialiste, este lucrarea filosofică prin 
care Conta îşi demonstrează şi impune viziunea materialistă asupra 
lumii. Pornind de la demonstraţiile ştiinţelor pozitive, filosoful român 
afirmă că în lume nu există altceva decât materie şi că toate fenomenele 
din lume sunt supuse legilor fatale. În capitolul despre fenomenele fizice 
şi fiziologice, Conta scrie: „A. Comte a statornicit şirul în care ştiinţele 
au trebuit cu necesitate să ia naştere şi să se dezvolte. Astfel, astronomia 
sau mecanica cerească, ajutată de matematică, a fost cea dintâi care ne-a 
arătat că zeii n-au nimic a face cu mişcarea corpurilor cereşti. Veni apoi 
fizica şi, după dânsa, chimia, care formară într-un mod definitiv 
convingerea noastră că lumea neorganică este stăpânită de legi 
inflexibile şi fixe. Ştiinţele biologice stabiliră, la rândul lor, că legi fixe 
prezidează la toate mişcările fiziologice ale lumii organice. Până aici 
toată lumea este de acord. Însă îndoiala începe asupra existenţei 
fatalităţii în ceea ce priveşte fenomenele sociale şi fenomenele psiho-
logice.”

Vasile Conta era convins la 1876 că teoria fatalismului este singurul 
sistem filosofic care explică totul şi se află în armonie cu totul şi 
singurul care ne face să înţelegem de ce armonia este perfectă între 
lumea fizică, lumea intelectuală şi lumea morală. Astfel, Teoria 
fatalismului deschide câmp de speculaţii şi demonstraţii logice privind 
„una dintre cele mai generale legi ale materiei”, cea mai fecundă pentru 
cercetarea ştiinţelor pozitive: Legea ondulaţiunii universale. Este şi cea 
care va întregi şi care va da forţă sistemului filosofic original al lui 
Vasile Conta.

Vasile Conta a rămas până astăzi, când au trecut o sută treizeci de 
ani de la trecerea în eternitate, primul şi singurul filosof român cu 
sistem. Atacând vehement preceptele epistemiolo-giei şi aşezând la 
baza cunoaşterii experienţa, filosoful român avansează ideea că 
materia se metamorfozează neîncetat, luând forme niciodată identice 
unele cu altele, iar întreaga existenţă este supusă mişcării ondulatorii, 
care ne apare astfel ca o lege fatală, adică necesară a universului.

Viziunea filosofică din opera lui Conta consonează cu înfăptuirile 
teoretice şi metodologice de vârf ale filosofiei universale, cărţile sale, 
cunoscute nu mult timp după redactare în Franţa, Belgia şi Germania, 
impunându-se ca o realitate spirituală originală, prin abordarea 
problematicii filosofiei cu mijloace noi şi prin susţinerea 
materialismului cu argumente la fel de originale. Într-un capitol al 
Cugetărilor sale, filosoful mărturisea: „Niciodată nu mi-a plăcut să 
primesc de-a gata; ci, totdeauna ce-am citit, tot ce-am aflat, am trecut 
prin prisma cugetării mele, supuind acest material la o analiză serioasă. 
Pentru că numai atunci putem să ne dăm scama de valoarea unei 
lucrări, a unei acţiuni, când vom privi obiectiv în reflexia gândirii al-
tora, cumpănind pe a noastră. Acest lucru e atât mai trebuitor pentru 
acei care se ocupă cu filosofia. În acest labirint al gândirii, avem mare 
trebuinţă de vedere limpede. Căci filosofia nu este altceva decât 
mărgelele unor descoperiri atomice din univers, pe care de vremuri le 
trecem pe firul infinit al timpului. Şi dacă n-am ajuns încă să deslegăm 
enigma ce ne înconjoară, e din cauză că în omenire, au fost mulţi 
învăţaţi, dar prea puţini filosofi.”

Conform concepţiei sale filosofice, există un determinism universal 
care se manifestă în toate domeniile: natură, conştiinţă, economie, viaţă 
socială. Filosof determinist, Vasile Conta afirmă că toate fenomenele de 

Vasile Conta, conceptul de materie şi 
teoria fatalismului

Daniel CORBU
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Gane”, Muzeul „Constantin Negruzzi” (Trifeşti-Iaşi) și 
Muzeul „Mihai Eminescu” (Parcul Copou, care găzduiește și 
colecţia „Istoria teatrului românesc”). Văzut cu ochi de contabil, 
patrimoniul MLRI totalizează un număr de 106.025 bunuri 
culturale, din care 122 au fost clasate (23 pentru categoria obiecte 
de tezaur, în valoare de 18.693.600 lei, şi 99 la fond, în valoare de 
18.649.020 lei). Referindu-ne la valoroasa colecţie “Junimea şi 
junimiştii” (Muzeul „Vasile Pogor”), potrivit înscrisului MCPN 
(susmenționat) aceasta cuprinde: carte rară (cu autografe, 
dedicaţii, însemnări ale membrilor Societăţii Junimea), fotografii, 
documente unicat, obiecte de mobilier original (mobilierul 
executat la comanda lui Titu Maiorescu în Germania şi expus în 
Salonul Junimii din Muzeul “Vasile Pogor”, însoţit de o fotografie 
martor), bijuterii din aur şi argint (inelul sigilar al poetului Mihai 
Eminescu, din aur masiv cu sigiliul din piatră semipreţioasă roşie, 
clasat în categoria Tezaur), artă plastică (tabloul “Eminescu şi 
Creangă” realizat de Octav Băncilă, clasat în categoria Fond) şi artă  
decorativă. La fel de importantă, în același context, colecţia 
„Carte veche şi manuscrise rare” (Muzeul „Dosoftei”) include: 
cel mai vechi manuscris datat în limba română (Apostol, 1560, 
redactat de Popa Bratu), un Pateric  (1350-1380), un 
Tetraevangheliar (manuscris de secol XI, pe pergament din piele 
de viţel), un Triod slavonesc (al diaconului Coresi), 1578, Biblia de 
la Bucureşti din 1688 (cu dedicaţie către familia Cantacuzino şi 
semnătura olografă a lui domnului muntean Constantin 

Brâncoveanu), o Psaltire (1498, redactată de diaconul Fedca, din 
porunca lui Ştefan cel Mare), un Cronograf (1754, scris de Matei 
Gigola, care a aparţinut lui Mihai Eminescu şi are însemnările 
olografe ale acestuia) etc. Piese unicat întâlnim în colecţia 
„Ceasuri ale personalităţilor culturale”. Aceasta cuprinde 
ceasuri de diferite dimensiuni şi mărci, din aur, bronz şi metal 
emailat, care au aparţinut unor personalităţi culturale ieşene şi 
naţionale: ceasul de buzunar, din aur masiv, cu trei capace şi 
monogramă, al lui Mihai Eminescu, ceasul din argint al lui Ion 
Creangă, ceasul de masă cu clopot de cristal salvat din incendiul 
care a distrus Teatrul Mare din Iaşi ș.a. Toate acestea, dar și 
elementele celorlalte colecții, vorbesc de la sine despre valoarea 
și importanța patrimoniului MLRI, care, fără vreun fel de dubiu, 
contribuie pe scară largă la construirea identităţii culturale 
naţionale. De altfel, o analiză riguroasă realizată de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a stabilit (încă din februarie 
a.c.) că sunt îndeplinite criteriile de reprezentativitate a 
patrimoniului MLRI (unicitatea colecțiilor muzeale la nivel național). 
Dar pentru a fi așezat oficial în rândul muzeelor naționale – 
respectiv acelea care deţin bunuri de valoare excepţională, 
semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, 
etnologie, artă, arhivistică, literatură, cinematografie, 
numismatică, filatelie etc. – MLRI trebuie să aștepte publicarea 
în Monitorul oficial a Hotărârii de Guvern care consfințește 
aceasta.

Că între marile orașe ale țării Iașiul se distinge prin 
dimensiunea și valoarea patrimoniului, știu și elevii din clasele 
mici. Orice discuție în chestiune nu poate să nu includă referiri la 
Muzeul Literaturii Române (MLRI), care sub o formă sau alta, 
funcționează aici de aproape un secol, dacă ne gândim că în anul 
Marii Uniri se înfiinţa la Iaşi primul muzeu memorial dedicat 
unui scriitor -  Bojdeuca “Ion Creangă”. Însă, dacă luăm în 
considerare canoanele administrative, MLRI a luat ființă ca 
instituție cu personalitate juridică doar în anul următor celui 
cunoscut ca fiind al ”Revoluției”. Apariția acestuia atunci (1990) 
a fost posibilă prin desprinderea secției de literatură din cadrul 
Complexului Muzeal Național „Moldova”. Funcţionând în 
subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, instituţia muzeală își 
propune ”promovarea literaturii române pe plan național şi 
internaţional, prin protejarea, dezvoltarea, cercetarea şi 
valorificarea patrimoniului literar românesc”. Este cât se poate 
de clar că prin aceasta contribuie masiv la integrarea literaturii 
române în circuitul valorilor culturale europene. Tocmai de 
aceea, diriguitorii săi, dar și conducerea politico-administrativă 
a municipiului (aproape cert, viitoare capitală de regiune) și 
județului Iași au inițiat un amplu demers, asociind și lobby-ul 
necesar, de a înălța rangul instituției în cauză. Ne putem face o 
imagine despre șansele de reușită, dacă avem în vedere că 
proiectul de act normativ (Hotărâre de Guvern) mult trebuincios 
este gata redactat, lipsindu-i doar semnătura Premierului țării. 
Ca să treacă de la  ”muzeu de importanţă județeană” (eventual 
regională), la ”muzeu de importanţă naţională”, Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național (MCPN), cu avizul Comisiei 
Nationale a Muzeelor şi Colecţiilor, a venit cu o listă întreagă de 
argumente. Lecturând-o, observăm că MLRI nu este defel o 
simplă instituție muzeală. Oricum, lumea cât de cât avizată avea 
știință despre rezultatele cercetărilor specialiştilor de aici 
(reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise), 
după cum nu putea rămâne în necunoscut faptul că mai multe 
clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate.  
Numai că Executivul nostru nu se lasă înduplecat cu una cu 
două, MCPN trebuind să pună problema exclusiv în acord cu 
legislația în materie. Spre a-i fi ”smulsă” semnătura Primului 
Ministru și așezată pe Hotărârea privind acordarea titulaturii de 
muzeu de importanţă naţională MLRI, precum şi pentru 
aprobarea schimbării denumirii acestuia, trebuie satisfăcute 
cerințele mai multor prevederi specifice. Potrivit Normelor de 
clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice din 2007, ”muzeele 
de importanţă naţională deţin în patrimoniul lor muzeal cel 
puţin 50.000 de bunuri culturale mobile, dintre care cel puţin 
15% clasate, iar dintre acestea, cel puţin 5% clasate în categoria 
tezaur”. Numai în mod excepțional (potrivit acelorași norme), 
pot fi clasificate în muzee de importanţă naţională instituţiile 
muzeale al căror patrimoniu cuprinde bunuri culturale mobile 
ce constituie colecţii unicat la nivel naţional. Dată fiind această 
prevedere, MLRI are toate șansele să urce în rang, deţinând un 
patrimoniu constituit sub forma a 50 colecţii, dintre care câteva 
sunt unicat la nivel naţional. Pe de altă parte, mai mult de 
jumătate dintre respectivele colecții cuprind bunuri clasate în 
categoria tezaur. De fapt, MLRI are în coordonare, printre altele, 
11 case memoriale şi muzee, dispersate în mai multe locații ale 
județului Iași. Lista acestora include: Muzeul „Ion Creangă” 
(Bojdeuca din Ţicău), Muzeul „Vasile Alecsandri” 
(Mirceşti-Iaşi), Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, 
Muzeul „Mihai Codreanu” (Vila Sonet), Muzeul „Vasile 
Pogor”, Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „Mihail 
Sadoveanu”, Muzeul „G. Topîrceanu”, Muzeul „Nicolae 

M LR  Iaşi, revendicarea rangului 
(bine)m eritat

Ionel BOSTAN

realistă prin G. Călinescu.   
În tipologia realismului social este inclus Ioan Slavici, 

având următoarele particularităţi: contemplator lucid, 
viziunea realităţii, umanitatea nouă, analiza psihologică, 
dinamică interioară, complexitatea personajelor, influenţa 
moralizatoare, obiectivitatea epică, pictura moravurilor, 
morala implicită, monografia satului. Liviu Rebreanu dace 
parte din categoria realiştilor tragici. Dacă la I. Slavici 
narativul este construit pe un fond al incertitudinii, la autorul 
romanului Ion,  criticul observă certitudinea, arta 
anticalofilică, scepticismul, fatalitatea, temele fundamentale, 
iar ca tehnici narative sunt amintite modelul anticilor greci, 
dimensiunea epopeică, tehnica acumulării gradate, interiorul 
viziunii. Camil Petrescu aparţine realismului psihologic prin 
folosirea alternanţei, a livrescului, autenticităţii şi 
subiectivităţii, a jurnalului, a formulei moderne prin care 
demitizează lumea. Realismul atipic este întâlnit la H.P. 
Bengescu, realismul mitic la M. Sadoveanu, iar realismul 
citadin la G. Călinescu, Enigma Otiliei fiind ,,primul roman 
citadin, modern, de tip clasic, balzacian”. În Cartea nunţii 
susţine că este un erotism exaltat, un schematism psihologic, 
Scrinul negru este romanul unei femei de lume, iar Bietul 
Ioanide este de observaţie morală, cu eroi complecşi.   

George Bădărău radiografiază estetica naturalismului, 
întocmeşte o hartă a simptomelor operei de tip naturalist şi 
enumeră principalii reprezentanţi. Cu exemple clare şi cu 
multe argumente susţine că naturalismul european s-a impus 
în literatura română după 1870 prin nuvelele lui I.L. Caragiale 
(O făclie de Paşte, Păcat, În vreme de război), având finaluri 
tragice, motivate psihologic.

Romanele lui Marin Preda aparţin realismului modern 
postbelic, criticul identifică printre trăsăturile acestor 
romane: dinamismul şi profunzimea, vocaţia povestirii, 
abisul ruralului, criza de conştiinţă, jocul dedublării, dar şi 
stilul aglomerării, învălmăşeala evenimentelor. Cel mai iubit 
dintre pământeni este numit romanul total, un roman de 
dragoste, roman politic, social şi de analiză psihologică. De 
asemenea, este şi un roman eseu şi o operă de confesiune, care 
prezintă drama unui intelectual. 

Realismul pitoresc şi baroc este reprezentat prin romanul 
Groapa, scris de Eugen Barbu, iar realismul senzaţional prin 
Îngerul a strigat al lui Fănuş Neagu. Proza lui D.R. Popescu 
este inclusă în categoria realismului teatral, cea a lui N. 
Breban în realismul abisal, de filiaţie dostoievskiană, iar cea a 
lui Augustin Buzura în realismul analitic. Ultimele două 
tipuri de realism sunt eseistice (scrierile lui Alexandru 
Ivasiuc) şi ideatice (Constantin Ţoiu). Cartea are un bogat 
aparat bibliografic, atât de util în aprofundarea acestei 
problematici. La sfârşitul fiecărei secţiuni, criticul, având o 
mare capacitate sintetică, aşa cum a dat dovadă şi în celelalte 
cărţi ale sale, citate anterior, enumeră diferenţele dintre 
tipologiile care se pot uşor confunda.   

Cartea Realismul românesc este utilă pentru a discerne 
tipologia realismului de alte direcţii literare şi pentru a 
cunoaşte cărţile de referinţă ale acestui domeniu de cercetare. 
Elevii, profesorii, dar şi toţi cei pasionaţi de fenomenul literar, 
vor înţelege mai bine curentele literare, întrucât cartea lui 
George Bădărău reprezintă un reper fundamental pentru cei 
care doresc să studieze sau doar să se informeze, să înţeleagă 
evoluţia literaturii române, în contextul celei europene.

George Bădărău continuă 
să facă lumină în vastul 
univers al direcţiilor literare. 
Una dintre cele mai recente 
cărţi semnate de criticul 
i e ş e a n  e s t e  R e a l i s m u l 
românesc, apărută la Editura 
Alfa, în 2012. În argumentul 
v o l u m u l u i ,  a u t o r u l 
m ă r t u r i s e ş t e  , , c a r t e a 
reprezintă o sinteză despre 
un curent literar important, 
î n  c o n t e x t  n a ţ i o n a l  ş i 
european.  Am cerce ta t 
diferite surse, de la simplele 
însemnări de arhivă până la 
exegezele cele mai moderne. 
Sinteza a fost redactată după tehnica lucrărilor de 
popularizare, a dicţionarelor şi enciclopediilor, urmărindu-se 
esenţialul, exprimat într-un stil telegrafic”.

Criticul porneşte de la etimologia conceptului de realism, 
studiază apoi contextul apariţiei, trăsăturile, reprezentanţii şi 
şcolile realismului. După o atentă analiză a esteticii 
curentului, cercetătorul prezintă tipologia romanelor realiste, 
fondatorii: romanul realist francez (Flaubert, Balzac, 
Stendhal); romanul realist englez (Dickens, Thackeray, 
surorile Brontë); proza realistă rusă (Gogol, Turgheniev, 
Dostoievski, Cehov, Tolstoi). Pe lângă universul prozastic, 
George Bădărău se opreşte asupra studiului teatrului realist 
european şi românesc, identificând tipurile realismului 
european: psihologic, mitologic, proto-realism. Având o 
capacitate sintetică deosebită, criticul ilustrează cu exemple, 
inclusiv realismul fiziologiilor la Kogălniceanu, Negruzzi, V. 
Alecsandri şi I. Ghica. În categoria realismului eterogen sunt 
incluşi N. Filimon, D. Bolintineanu, la realismul fabulos îl 
regăsim pe Ion Creangă, la care criticul identifică similitudini 
cu umorul jovial comparabil cu Dickens, Rabelais, Boccaccio, 
M. Twain. Caragiale este un realist tipic, fiind ,,un observator 
lucid şi exact”, care a avut în vedere ,,caractere tipice, general-
umane (în plan mai adânc), balcanitatea povestirii cu tâlc, 
moralitatea implicată în naraţiune, înţelepciunea orientală, 
pitorescul de epocă şi limbajul, psihologia abisală şi patologia 
psihică (Păcat, În vreme de război, O făclie de Paşte, Două loturi), 
criticarea instituţiilor şubrede, a moravurilor, a oamenilor 
imorali, (Momente, Schiţe); a evocat viaţa oraşului, a 
provinciei, a capitalei. Criticul s-a referit la: spiritul de 
observaţie, arta poetică, umorul inefabil, balcanismul, 
pamfletarul, jurnalistul, comicul, atipicii lui Caragiale şi la 
modernitatea clasicului. O secţiunea separată este cea 
referitoare la comedie, unde sunt identificate mai multe 
repere ale acesteia. G. Bădărău susţine că diferenţa dintre 
esenţă şi aparenţă, viziunea satirică asupra burgheziei 
reprezintă fondul comediei lui I.L. Caragiale. Scrisoarea este 
,,arma de şantaj” pentru rezolvarea conflictelor politice. Sunt 
menţionate asemănările şi disocierile dintre realismul 
european şi cel românesc: decalajul faţă de realismul 
european, dar şi prelungirea existenţei operelor de factură 
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Gane”, Muzeul „Constantin Negruzzi” (Trifeşti-Iaşi) și 
Muzeul „Mihai Eminescu” (Parcul Copou, care găzduiește și 
colecţia „Istoria teatrului românesc”). Văzut cu ochi de contabil, 
patrimoniul MLRI totalizează un număr de 106.025 bunuri 
culturale, din care 122 au fost clasate (23 pentru categoria obiecte 
de tezaur, în valoare de 18.693.600 lei, şi 99 la fond, în valoare de 
18.649.020 lei). Referindu-ne la valoroasa colecţie “Junimea şi 
junimiştii” (Muzeul „Vasile Pogor”), potrivit înscrisului MCPN 
(susmenționat) aceasta cuprinde: carte rară (cu autografe, 
dedicaţii, însemnări ale membrilor Societăţii Junimea), fotografii, 
documente unicat, obiecte de mobilier original (mobilierul 
executat la comanda lui Titu Maiorescu în Germania şi expus în 
Salonul Junimii din Muzeul “Vasile Pogor”, însoţit de o fotografie 
martor), bijuterii din aur şi argint (inelul sigilar al poetului Mihai 
Eminescu, din aur masiv cu sigiliul din piatră semipreţioasă roşie, 
clasat în categoria Tezaur), artă plastică (tabloul “Eminescu şi 
Creangă” realizat de Octav Băncilă, clasat în categoria Fond) şi artă  
decorativă. La fel de importantă, în același context, colecţia 
„Carte veche şi manuscrise rare” (Muzeul „Dosoftei”) include: 
cel mai vechi manuscris datat în limba română (Apostol, 1560, 
redactat de Popa Bratu), un Pateric  (1350-1380), un 
Tetraevangheliar (manuscris de secol XI, pe pergament din piele 
de viţel), un Triod slavonesc (al diaconului Coresi), 1578, Biblia de 
la Bucureşti din 1688 (cu dedicaţie către familia Cantacuzino şi 
semnătura olografă a lui domnului muntean Constantin 

Brâncoveanu), o Psaltire (1498, redactată de diaconul Fedca, din 
porunca lui Ştefan cel Mare), un Cronograf (1754, scris de Matei 
Gigola, care a aparţinut lui Mihai Eminescu şi are însemnările 
olografe ale acestuia) etc. Piese unicat întâlnim în colecţia 
„Ceasuri ale personalităţilor culturale”. Aceasta cuprinde 
ceasuri de diferite dimensiuni şi mărci, din aur, bronz şi metal 
emailat, care au aparţinut unor personalităţi culturale ieşene şi 
naţionale: ceasul de buzunar, din aur masiv, cu trei capace şi 
monogramă, al lui Mihai Eminescu, ceasul din argint al lui Ion 
Creangă, ceasul de masă cu clopot de cristal salvat din incendiul 
care a distrus Teatrul Mare din Iaşi ș.a. Toate acestea, dar și 
elementele celorlalte colecții, vorbesc de la sine despre valoarea 
și importanța patrimoniului MLRI, care, fără vreun fel de dubiu, 
contribuie pe scară largă la construirea identităţii culturale 
naţionale. De altfel, o analiză riguroasă realizată de Comisia 
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a stabilit (încă din februarie 
a.c.) că sunt îndeplinite criteriile de reprezentativitate a 
patrimoniului MLRI (unicitatea colecțiilor muzeale la nivel național). 
Dar pentru a fi așezat oficial în rândul muzeelor naționale – 
respectiv acelea care deţin bunuri de valoare excepţională, 
semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, 
etnologie, artă, arhivistică, literatură, cinematografie, 
numismatică, filatelie etc. – MLRI trebuie să aștepte publicarea 
în Monitorul oficial a Hotărârii de Guvern care consfințește 
aceasta.

Că între marile orașe ale țării Iașiul se distinge prin 
dimensiunea și valoarea patrimoniului, știu și elevii din clasele 
mici. Orice discuție în chestiune nu poate să nu includă referiri la 
Muzeul Literaturii Române (MLRI), care sub o formă sau alta, 
funcționează aici de aproape un secol, dacă ne gândim că în anul 
Marii Uniri se înfiinţa la Iaşi primul muzeu memorial dedicat 
unui scriitor -  Bojdeuca “Ion Creangă”. Însă, dacă luăm în 
considerare canoanele administrative, MLRI a luat ființă ca 
instituție cu personalitate juridică doar în anul următor celui 
cunoscut ca fiind al ”Revoluției”. Apariția acestuia atunci (1990) 
a fost posibilă prin desprinderea secției de literatură din cadrul 
Complexului Muzeal Național „Moldova”. Funcţionând în 
subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, instituţia muzeală își 
propune ”promovarea literaturii române pe plan național şi 
internaţional, prin protejarea, dezvoltarea, cercetarea şi 
valorificarea patrimoniului literar românesc”. Este cât se poate 
de clar că prin aceasta contribuie masiv la integrarea literaturii 
române în circuitul valorilor culturale europene. Tocmai de 
aceea, diriguitorii săi, dar și conducerea politico-administrativă 
a municipiului (aproape cert, viitoare capitală de regiune) și 
județului Iași au inițiat un amplu demers, asociind și lobby-ul 
necesar, de a înălța rangul instituției în cauză. Ne putem face o 
imagine despre șansele de reușită, dacă avem în vedere că 
proiectul de act normativ (Hotărâre de Guvern) mult trebuincios 
este gata redactat, lipsindu-i doar semnătura Premierului țării. 
Ca să treacă de la  ”muzeu de importanţă județeană” (eventual 
regională), la ”muzeu de importanţă naţională”, Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național (MCPN), cu avizul Comisiei 
Nationale a Muzeelor şi Colecţiilor, a venit cu o listă întreagă de 
argumente. Lecturând-o, observăm că MLRI nu este defel o 
simplă instituție muzeală. Oricum, lumea cât de cât avizată avea 
știință despre rezultatele cercetărilor specialiştilor de aici 
(reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise), 
după cum nu putea rămâne în necunoscut faptul că mai multe 
clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate.  
Numai că Executivul nostru nu se lasă înduplecat cu una cu 
două, MCPN trebuind să pună problema exclusiv în acord cu 
legislația în materie. Spre a-i fi ”smulsă” semnătura Primului 
Ministru și așezată pe Hotărârea privind acordarea titulaturii de 
muzeu de importanţă naţională MLRI, precum şi pentru 
aprobarea schimbării denumirii acestuia, trebuie satisfăcute 
cerințele mai multor prevederi specifice. Potrivit Normelor de 
clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice din 2007, ”muzeele 
de importanţă naţională deţin în patrimoniul lor muzeal cel 
puţin 50.000 de bunuri culturale mobile, dintre care cel puţin 
15% clasate, iar dintre acestea, cel puţin 5% clasate în categoria 
tezaur”. Numai în mod excepțional (potrivit acelorași norme), 
pot fi clasificate în muzee de importanţă naţională instituţiile 
muzeale al căror patrimoniu cuprinde bunuri culturale mobile 
ce constituie colecţii unicat la nivel naţional. Dată fiind această 
prevedere, MLRI are toate șansele să urce în rang, deţinând un 
patrimoniu constituit sub forma a 50 colecţii, dintre care câteva 
sunt unicat la nivel naţional. Pe de altă parte, mai mult de 
jumătate dintre respectivele colecții cuprind bunuri clasate în 
categoria tezaur. De fapt, MLRI are în coordonare, printre altele, 
11 case memoriale şi muzee, dispersate în mai multe locații ale 
județului Iași. Lista acestora include: Muzeul „Ion Creangă” 
(Bojdeuca din Ţicău), Muzeul „Vasile Alecsandri” 
(Mirceşti-Iaşi), Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, 
Muzeul „Mihai Codreanu” (Vila Sonet), Muzeul „Vasile 
Pogor”, Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „Mihail 
Sadoveanu”, Muzeul „G. Topîrceanu”, Muzeul „Nicolae 

M LR  Iaşi, revendicarea rangului 
(bine)m eritat
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realistă prin G. Călinescu.   
În tipologia realismului social este inclus Ioan Slavici, 

având următoarele particularităţi: contemplator lucid, 
viziunea realităţii, umanitatea nouă, analiza psihologică, 
dinamică interioară, complexitatea personajelor, influenţa 
moralizatoare, obiectivitatea epică, pictura moravurilor, 
morala implicită, monografia satului. Liviu Rebreanu dace 
parte din categoria realiştilor tragici. Dacă la I. Slavici 
narativul este construit pe un fond al incertitudinii, la autorul 
romanului Ion,  criticul observă certitudinea, arta 
anticalofilică, scepticismul, fatalitatea, temele fundamentale, 
iar ca tehnici narative sunt amintite modelul anticilor greci, 
dimensiunea epopeică, tehnica acumulării gradate, interiorul 
viziunii. Camil Petrescu aparţine realismului psihologic prin 
folosirea alternanţei, a livrescului, autenticităţii şi 
subiectivităţii, a jurnalului, a formulei moderne prin care 
demitizează lumea. Realismul atipic este întâlnit la H.P. 
Bengescu, realismul mitic la M. Sadoveanu, iar realismul 
citadin la G. Călinescu, Enigma Otiliei fiind ,,primul roman 
citadin, modern, de tip clasic, balzacian”. În Cartea nunţii 
susţine că este un erotism exaltat, un schematism psihologic, 
Scrinul negru este romanul unei femei de lume, iar Bietul 
Ioanide este de observaţie morală, cu eroi complecşi.   

George Bădărău radiografiază estetica naturalismului, 
întocmeşte o hartă a simptomelor operei de tip naturalist şi 
enumeră principalii reprezentanţi. Cu exemple clare şi cu 
multe argumente susţine că naturalismul european s-a impus 
în literatura română după 1870 prin nuvelele lui I.L. Caragiale 
(O făclie de Paşte, Păcat, În vreme de război), având finaluri 
tragice, motivate psihologic.

Romanele lui Marin Preda aparţin realismului modern 
postbelic, criticul identifică printre trăsăturile acestor 
romane: dinamismul şi profunzimea, vocaţia povestirii, 
abisul ruralului, criza de conştiinţă, jocul dedublării, dar şi 
stilul aglomerării, învălmăşeala evenimentelor. Cel mai iubit 
dintre pământeni este numit romanul total, un roman de 
dragoste, roman politic, social şi de analiză psihologică. De 
asemenea, este şi un roman eseu şi o operă de confesiune, care 
prezintă drama unui intelectual. 

Realismul pitoresc şi baroc este reprezentat prin romanul 
Groapa, scris de Eugen Barbu, iar realismul senzaţional prin 
Îngerul a strigat al lui Fănuş Neagu. Proza lui D.R. Popescu 
este inclusă în categoria realismului teatral, cea a lui N. 
Breban în realismul abisal, de filiaţie dostoievskiană, iar cea a 
lui Augustin Buzura în realismul analitic. Ultimele două 
tipuri de realism sunt eseistice (scrierile lui Alexandru 
Ivasiuc) şi ideatice (Constantin Ţoiu). Cartea are un bogat 
aparat bibliografic, atât de util în aprofundarea acestei 
problematici. La sfârşitul fiecărei secţiuni, criticul, având o 
mare capacitate sintetică, aşa cum a dat dovadă şi în celelalte 
cărţi ale sale, citate anterior, enumeră diferenţele dintre 
tipologiile care se pot uşor confunda.   

Cartea Realismul românesc este utilă pentru a discerne 
tipologia realismului de alte direcţii literare şi pentru a 
cunoaşte cărţile de referinţă ale acestui domeniu de cercetare. 
Elevii, profesorii, dar şi toţi cei pasionaţi de fenomenul literar, 
vor înţelege mai bine curentele literare, întrucât cartea lui 
George Bădărău reprezintă un reper fundamental pentru cei 
care doresc să studieze sau doar să se informeze, să înţeleagă 
evoluţia literaturii române, în contextul celei europene.

George Bădărău continuă 
să facă lumină în vastul 
univers al direcţiilor literare. 
Una dintre cele mai recente 
cărţi semnate de criticul 
i e ş e a n  e s t e  R e a l i s m u l 
românesc, apărută la Editura 
Alfa, în 2012. În argumentul 
v o l u m u l u i ,  a u t o r u l 
m ă r t u r i s e ş t e  , , c a r t e a 
reprezintă o sinteză despre 
un curent literar important, 
î n  c o n t e x t  n a ţ i o n a l  ş i 
european.  Am cerce ta t 
diferite surse, de la simplele 
însemnări de arhivă până la 
exegezele cele mai moderne. 
Sinteza a fost redactată după tehnica lucrărilor de 
popularizare, a dicţionarelor şi enciclopediilor, urmărindu-se 
esenţialul, exprimat într-un stil telegrafic”.

Criticul porneşte de la etimologia conceptului de realism, 
studiază apoi contextul apariţiei, trăsăturile, reprezentanţii şi 
şcolile realismului. După o atentă analiză a esteticii 
curentului, cercetătorul prezintă tipologia romanelor realiste, 
fondatorii: romanul realist francez (Flaubert, Balzac, 
Stendhal); romanul realist englez (Dickens, Thackeray, 
surorile Brontë); proza realistă rusă (Gogol, Turgheniev, 
Dostoievski, Cehov, Tolstoi). Pe lângă universul prozastic, 
George Bădărău se opreşte asupra studiului teatrului realist 
european şi românesc, identificând tipurile realismului 
european: psihologic, mitologic, proto-realism. Având o 
capacitate sintetică deosebită, criticul ilustrează cu exemple, 
inclusiv realismul fiziologiilor la Kogălniceanu, Negruzzi, V. 
Alecsandri şi I. Ghica. În categoria realismului eterogen sunt 
incluşi N. Filimon, D. Bolintineanu, la realismul fabulos îl 
regăsim pe Ion Creangă, la care criticul identifică similitudini 
cu umorul jovial comparabil cu Dickens, Rabelais, Boccaccio, 
M. Twain. Caragiale este un realist tipic, fiind ,,un observator 
lucid şi exact”, care a avut în vedere ,,caractere tipice, general-
umane (în plan mai adânc), balcanitatea povestirii cu tâlc, 
moralitatea implicată în naraţiune, înţelepciunea orientală, 
pitorescul de epocă şi limbajul, psihologia abisală şi patologia 
psihică (Păcat, În vreme de război, O făclie de Paşte, Două loturi), 
criticarea instituţiilor şubrede, a moravurilor, a oamenilor 
imorali, (Momente, Schiţe); a evocat viaţa oraşului, a 
provinciei, a capitalei. Criticul s-a referit la: spiritul de 
observaţie, arta poetică, umorul inefabil, balcanismul, 
pamfletarul, jurnalistul, comicul, atipicii lui Caragiale şi la 
modernitatea clasicului. O secţiunea separată este cea 
referitoare la comedie, unde sunt identificate mai multe 
repere ale acesteia. G. Bădărău susţine că diferenţa dintre 
esenţă şi aparenţă, viziunea satirică asupra burgheziei 
reprezintă fondul comediei lui I.L. Caragiale. Scrisoarea este 
,,arma de şantaj” pentru rezolvarea conflictelor politice. Sunt 
menţionate asemănările şi disocierile dintre realismul 
european şi cel românesc: decalajul faţă de realismul 
european, dar şi prelungirea existenţei operelor de factură 

jurnal cu scriitori jurnal cu scriitori

Realism ul rom ânesc
Anastasia DUMITRU



CRONICA 7CRONICA16

avertizîndu-l că Irod vrea să-l omoare, Gamaliel, un apropiat al 
lui Pavel, a convins Sanhedrinul să nu-i omoare pe Petru şi pe 
ceilalţi apostoli, Nicodim este acela care este iniţiat de Iisus în 
taina botezului şi, care, împreună cu Iosif din Arimateea, are 
grijă de trupul Christosului, şi-l pune în mormîntul lui Iosif. 

Aşa  vor fi fost dintotdeauna oamenii, buni şi răi,  depinde 
din ce parte  a Ideii îi priveşti, ( ce truism debitez, iertare, 
Anaforeea, în timp ce umbli bezmetică prin  spaţiul marelui 
templu) iar Saul le va fi ştiut el pe acestea toate. Se va fi 
transformat brusc din persecutor în misionar, şi  şi va fi  devinit 
apostol al lui Christos, şi ucenicul acestuia, el, fariseul. În timp 
ce eu debitez tot felul de banalităţi, cu gîndul orbit de tăria de 
caracter a Evreului.  În plan secund, Christosul cu semnele, 
toate semenele,  dar eu zăresc, în memorie,  acel relief bizantin,  
sculptat în fildeş, de pe vremea lui Vasile cel Mare, şi văd  un 
Pavel introvertit, întors către Sinele său, şi adîncit în 
cunoaştere. Altfel, aici, în această reprezentare, acest micuţ zeu 
cucereşte şi stăpîneşte lumea. Aşa l-am simţit, lecturîndu-i 
Scrisorile, sfîntul din Tars păşind, asemenea Domnului pe ape, 
legiuind iubirea şi dăruind pacea oamenilor, într-un efort 
teribil. La Efes, Pavel încă era învăţăcelul, propovăduind 
învăţătura cea nouă, şi trezind controverse.  

Statuia din faţa Marelui Templu mă cuprinde cu îndoiala.  
Sunt singur şi mă furişez, făţarnicul de mine, printre cei mulţi, 
care sunt  acoperiţi cu pelerinele minciunii, iar eu sunt gol şi 
trebuie să intru. Mă aşteaptă Pieta. M-am regăsit aici, 
contemplu strălucirea, inefabilul, moartea morţii, bîndeţea, 
virtutea supremă, iubirea, toate întruchipate în marmoră,  sunt  
uimit şi mă cuprinde iarăşi îndoiala, şi neîncrederea. Îl ascult pe 
Vasari spunînd  că această uimitoarte statuie n-ar fi fost a lui 
Michelangelo, ci lucrarea unui alt sculptor. Dar iată, nebunia şi 
răzvrătirea lui Michelangelo, mînia daltei lui  care  ar fi  săpat 
în marmură, acolo, pe centura de pe pieptul fecioarei: 
Michelangelus Bonarotus Florentinus Faciebat  (Michelangelo 
Buonaroti, Florenţa a făcut-o). A fost singura lucrare care a 
semnat-o vreodată, gest regretat, mai tîrziu, considerat ca plin 
de vanitate. 

Numai Dumnezeu nu-şi semnează lucrarea sa. Asemenea, 
Michelangelo îl va fi imitat pe Domnul, nu din mîndrie, ci din 
pură curiozitate. 

 Sau poate locul acela al martiriului, unde apostolul Petru ar 
fost ucis, tocmai în apropierea circului lui Nero. Tocmai, acolo, 
unde Constantin  cel Mare a construit bazilica, pentru ca 
secolele următoare să aştepte înălţarea celei mai mari biserici a 
creştinătăţii.  Tocmai acolo, unde un  smintit, în Dumineca 
Rusaliilor, ar fi atacat sculpura strigînd: Eu sunt Iisus Hristos! 
Blestemată fie acea zi, şi rostuit gestul mulţimii care refuză să 
înapoieze bucăţelelele de marmură, ca să se reconstituie 

capodopera. De aceea, iarăşi, 
îndoiala, deşi strălucirea este 
evidentă, şi Duhul etern e aici, ca să 
întregească ceea ce i se furase, cu 
deplină neînţelegere.  

B a r o c  f a s c i n a n t ,  B e r n i n i 
fulgurant,  calc mozaicul Navicella 
şi semnătura lui Giotto, sub care se 
află intrarea principală în Templu, 
iau la rînd cele trei nave, deschid 
aripile, şi mi se par mîini, cu care 
zbor, admir altarul papal şi mă 
îndrept către loggia, ca să urc cele 
537 de trepte, de unde oraşul 
milenar de desfăşoară magnific, de 
aceea uit figura împietrită a lui 
Pavel, ochii lui adînciţi către 
i n t e r i o r i t a t e a  u n e i  r e l i g i i 
universaliste, şi încerc să  împart 
binecuvîntări...

Supunem auzului şi văzului sintagma: Legea Veche.  Şi mi-i 
teamă că statuia din faţa Christului, pe acela îl reprezintă, insul 
vanitos de pe drumul Damascului. O, nu este nicidecum o 
onoare să-i spui cuiva că este fariseu,  deşi în cea mai mare parte 
dintre iudeii epocii îi considerau pe farisei drept credincioşi 
autentici şi păstrători ai  legii strămoşeşti, şi ai legii morale. 
Pentru că ei descindeau din acei luptători pentru libertate 
religioasă, din vremea Macabeilor. Dar tot ei s-au opus 
influenţelor elenistice, şi au fost urîţi de poporul lor, pentru 
abuzuri. O, dincolo de acestea, unde pui făţărnicia, orgoliu, 
vanitatea, şi abrutizarea propiului popor. Oare nu de aceea au 
fost criticaţi de Botezătorul! Oare nu Iisus le reproşa fariseilor 
că sunt făţarnici şi plini de ei înşişi, că se pun în faţa celorlalţi, iar 
ei s-au opus, cu adevărat, cu înverşunare Mîntuitorului, pentru 
că Domnul era în contradicţie cu mulţimea învăţăturilor orale  
privitoare la Lege, dar şi pentru că acesta le primejduia poziţia 
în faţa credincioşilor. Iisus i-a acuzat de  iubire măruntă, 
meschină, că umblă după slavă deşartă, că nu fac ceea ce 
predică, de hoţie sau răpire, i-a mustrat,  de lăcomie şi iubire de 
arginţi, dar şi formalism şi ipocrizie.

 Şi iată cuvintele Lui:
25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi 

partea din afară a paharului şi a blidulului, iar înăuntru sunt pline de 
răpire şi de lăcomie!

26.Fariseule orb! Curăţă întîi partea dinăuntru a paharului şi a 
blidului, ca să fie curată partea dinăuntru.

27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu 
mormintele cele văruite, care din afară se arată frumoase, înăuntru 
sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.

28. Aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru 
sunteţi plini de făţărncie şi fărădelege. (Mat. 23. 25-28)

Şi Botezătorul îi acuză de formalism, că vin să se boteze fără a 
face pocăinţei roadă vrednică de ea,  de superficialitate şi de 
neînţelegerea Legii, pentru biciuirea şi prigonirea proorocilor 
şi înţelepţilor, dar şi de crimă, pentru că, zice proorocul, fariseii  
i-au prigonit şi ucis mai întîi pe slujitorii Domnului, şi apoi l-au 
ucis pe Iisus, oare nu vă gîndiţi că este de folos să moară un singur om 
pentru norod, şi să nu piară tot neamul, ar fi spus Caiafa. (Ioan 
11.47-54) O, dar cine să confirme toate acestea. Însă, merită 
adîncită reflexia asupra sacrificului uman propus de Marele 
Preot al Sinedriului. Era greu de ghicit, pe atunci,  că se află în 
faţa Fiului lui Dumnezeu, iar noua învăţătură nu permitea o 
ingerinţă în Lege. Va fi fost mai mult o luptă pentru idei, decît 
una pentru putere. Iar Fiul Omului abia se născuse,  în cele 
cîteva ceasuri ale existenţei sale lumeşti n-ar fi reuşit să străbată 
timpurile revolute, şi să intre cu 
învăţătura sa în conştiinţe, va fi 
nevoie de cîteva milenii, ca oamenii 
să se dumirească ce-a însemnat 
pentru ei Christul. L-aş mîntui de 
eroare pe marele Preot, şi cred că, în 
marea sa milă, şi Iisus ar fi făcut-o, 
de atîtea ori, în decursul timpului. 
Categoric, nu. Cît de uşor greşim 
din ignoranţă. Istoria e plină de 
c i u d ă ţ e n i i ,  i a r  a d e v ă r u l  s e 
dezvăluie asimtotic, către inimă,  
odată cu trecerea timpului. Să avem 
răbdare, Saule, sau cine vei fi fost, şi 
parcă simt,  privirea ta, din adîncul 
statuii cum cere vărsare de sînge. 
Dar au existat şi farisei drepţi, ne 
spune Evanghelia, cîţiva  au venit şi 
l-au sfătuit pe Iisus să plece, 

născocitorul de gânduri

Iarăşi, îndoiala
Vasile POPA HOMICEANU

Ticăind…

Viaţă ce-mi pulsezi în cord…

Duh pe-altar, busolă-n bord

Har divin din zeul Timp

Din geneză, ticăind…

Misiune din genune

Dragoste şi-nchinăciune

Navighez pe-un curcubeu

Ticăind în Dumnezeu…

Valentina Balaban
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Nivelul de comprehensiune a operei literare va creşte o dată cu 
dezvoltarea intelectuală. La primele lecturi, doar fantezia şi 
imaginaţia îi ajută să transforme realitatea într-o lume de basm, de 
farmec, de visare pe măsura dorinţelor lor. Că există o literatură 
pentru copii nici nu mai trebuie argumentat. Pe ea se formează 
cititorul în devenire, pe acele cărţi scrise pe înţelesul şi gustul lor, 
neînsemnând că acestea ies din literatura propriu-zisă, dimpotrivă, 
realizarea lor artistică trebuie să aibă capacitatea de a induce 
substanţa şi frumosul în vederea modelării sufletului celor mici. 
Scriitorul pentru copii trebuie să aibă în vedere simplitatea, 
claritatea şi fantezia, inspiraţia de a crea pentru această destinaţie 
specială, pentru vârsta prin excelenţă imaginativă, magică, 
fantastică. Prin ce se remarcă Cireşarii lui Constantin Chiriţă sau 
Fram, ursul polar al lui Cezar Petrescu dacă nu prin valoarea lor 
artistică, prin frumuseţea limbii, prin atracţia spiritului de aventură 
care interesează deopotrivă şi pe cititorul adult. De ce literatura 
pentru copii nu ar fi literatură adevărată? Un Swift, un Defoe, un 
Dumas tatăl sau Radu Tudoran, Marin Sorescu, Brătescu-Voineşti, 
Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Elena Farago, Ana Blandiana, La 
Fontaine, Collodi, Daudet, Fraţii Grimm, Kipling, Mallot, Spiridon 
Vangheli, Vasile Romanciuc şi atâţia alţii când au scris cu gândul la 
copii nu au făcut literatură serioasă? Preferinţa unora de a se apleca 
şi asupra creaţiei literare pentru copii şi adolescenţi trebuie pusă în 
legătură cu gândul îndreptat la destinul omului în devenire, la 
credinţa în sensul vieţii lui . 

Dificultăţile acestui gen de scris sunt mai mari decât multe 
altele. Aşa se şi explică numărul mic al celor ce-şi „pierd” timpul cu 
aşa ceva. Or, cartea gândită anume pentru cei mici trebuie să 
însemne câte ceva din toate, trebuie să fie esenţială, de învăţătură, 
deplină, frumoasă, odihnitoare, cu sens, cu mesaj, cu idei, 
puternică, strălucitoare, vibrantă. O carte potrivită pentru ei 
înseamnă înseninare, un fel de neprevăzut care să producă o 
mutaţie, un ceva important care le va rămâne pentru toată viaţa. 
Despre rostul lecturilor şi la acest nivel se poate vorbi mult, despre 
faptul că poate fi interpretat ca un mod de salvare individuală, ca 
mod de înţelegere raţională a lumii, ca mod de atragere a fericirii şi 
bucuriei fie şi pentru o clipă, ca mod de percepere a copilăriei ca pe 
un răsărit în care toate prind contur şi nu riscă până acolo unde 
amurgul destramă. Prin lecturi, copilul intră în esenţa lumii. 
Sufletul lui trebuie să vibreze la frumos apoi mintea la adevăr şi 
cunoaştere. Aici îşi intră în rol literatura. Când se scrie pentru ei se 
are în vedere, înainte de toate, persona-litatea lor, trebuie să-i simţi 
apropiaţi şi accesibili, să le cunoşti bine universul. Altfel, agerimea 
ochilor lor te ţine la distanţă şi nu-i înţelegi. Cei mici ştiu când şi 
cum să te adopte cu adevărat, ca oameni mari în preajma lor. 
Scriitorul, oferindu-le pagini frumoase de povestiri, poveşti şi 
basme, le schimbă viaţa discret şi sensibil. Literatura e ca o oază în 
care copilăria atinge sublimul, e ca o grădină cu multe flori şi multă 
lumină, aici personajele literare iradiază efecte fermecătoare sub 
care copiii cad ca vrăjiţi. Candoarea lor trebuie pro-tejată cu orice 
preţ. 

Critica literară ne aminteşte din când în când de valoarea 
morală a scrisului, pe lângă criteriul originalităţii şi noutăţii aduse 
de discursul literar. Cu cât aceasta este mai evidentă, cu atât opera 
va fi mai interesantă. În fiecare scriere trebuie să existe o „armonie”, 
un anume ton care conferă prospeţime şi atragere a atenţiei 
cititorului. La urma urmei, este vorba de câteva principii generale, 
îndelung controlate şi universal admise. Dacă aceste poziţii 
teoretice se potrivesc literaturii propriu-zise, ele trebuie să se 
regăsească, fireşte, şi asupra literaturii pentru copii, risipind 
rigiditatea legată de teoria clasicistă a purităţii genurilor, genuri 
clasificate diferenţiat din motive pur subiective. De ce literatura 
destinată micilor cititori este sau trebuie să fie alta decât „literatura 
mare”? Credem că este vorba de o prejudecată critică, sesizată clar 
de către teoreticienii cu privirile îndreptate, adevărat că mai rar, 
asupra analizei şi interpretării unor asemenea texte. „Dar basmul 
interesează şi pe omul matur”, spune George Călinescu, înţelegând 
de aici efectul modelator al acestei literaturi care elogiază valorile 
umaniste. „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se 
orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă”. 
Motivarea psihologică a atracţiei copiilor în faţa tainelor literaturii 
este cauzată de nemărginita curiozitate pe care ei o manifestă. 

Amintirile ne obligă obsesiv să luăm aminte la semnele 
destinului născut odată cu fiinţa aceea mică şi nevinovată, cu ochii 
mari daţi în lacrimi. Ne întoarcem la copilărie pentru că suntem 
marcaţi de nostalgia începutului, a clipei în care am avut revelaţia 
existenţei. Un capitol special pentru cărţile frumoase ale copilăriei, 
când se trăieşte din plin magia lecturii, nu ni se pare de prisos. 
Când îi descoperim pe Creangă şi Ispirescu şi nu ştiu cum se face că 
în acelaşi timp dăm şi peste Andersen, Fraţii Grimm, Lewis şi 
Perrault intrăm în culmea uimirii. Este momentul oricărui copil 
care înseamnă debutul dezlegării tainelor cititului. Micul cititor 
navighează când pe o mare calmă şi nespus de albastră sau pe una 
agitată, furtunoasă cu privirile spre creasta valului care se sparge şi 
se pierde în hău, când cu teama chemătoare între copacii înalţi ai 
pădurii nesfârşite sau pe pajiştea plină de tonuri pastelate şi de 
simfonia nuanţelor cromatice, acolo în mijlocul naturii. 

Este atât de greu să se scrie pentru copii, mult mai greu decât 
pentru cei mari? Nu este uşor nici pentru unii, nici pentru alţii, 
scrisul fără har rămâne text neînsufleţit. Un scriitor celebru spunea 
că adevărul nu-i permite să afirme că este una şi aceeaşi persoană 
cu eroul lui. Acest personaj putea fi oricine altul, un cunoscut sau 
un necunoscut, un prieten, un conaţional sau pur şi simplu un om 
de pe planetă. Eroul însă trebuie să se deosebească de toţi ceilalţi, să 
aducă ceva nou şi neaşteptat, iar apetenţa pentru poveste, această 
continuă şi fascinantă vânătoare de imagini aşezate între real şi 
ficţiune, nu poate să lipsească din peisajul literaturii pentru copii. 
Nu există graniţă între cele două teritorii, mai mult, ele se 
intersectează provocator, acolo, într-un spaţiu insolit, acolo unde 
acţionează broderiile rafinate ale lumilor de basm. Fantezia este tot 
ce rămâne după combinarea frazelor. Dozajul între realitate şi 
fantezie e diferit. De altfel, se ştie, cea mai exagerată fantezie nu este 
decât amestecul unor întâmplări din viaţă. Şi visul e format din 
speranţă, temeri, reminiscenţe. În poveşti, în basme cel mai fabulos 
animal este rezultatul combinaţiei de componente: ochi de broască, 
cap de cal, coadă de vulpe... Dacă ai putea să vezi realitatea în toată 
grandoarea ei, aceasta depăşeşte orice fantezie. Esenţialul este ca în 
ceea ce se scrie să nu se uite de simboluri şi semnificaţii. Copiii 
ascultă sau citesc poveşti cu zâne şi feţi frumoşi, cu cai care 
mănâncă jăratec şi întreabă dacă e adevărat. Sigur că nimic nu e 
adevărat, ei însă rămân cu nişte impresii şi mesaje. Psihologia 
micilor cititori este extrem de interesantă. Sufletului lor curat, 
nesupus încă realităţilor dure, trebuie să i se ofere o stare de spirit 
pe măsură, ceea ce numai scrisul pornit din dragoste pentru ei o 
poate face, fie prin poveşti şi basme, fie prin versuri adecvate. Otilia 
Cazimir, de pildă, cu versurile, schiţele în proză, micile instantanee 
şi dramele în miniatură, a pătruns în intimitatea universului lor, i-a 
cucerit. La fel George Topârceanu, la fel Tudor Arghezi, la fel Gellu 
Naum ş.a. 

Se subliniază, din când în când, cu amărăciune, că literatura 
pentru copii îşi proclamă cu dificultate dreptul la existenţă şi că este 
de neînţeles dezinteresul criticii faţă de acest gen de creaţie. 
Întrebarea rămâne: sunt textele dedicate lecturii copiilor literatură 
adevărată, cu valoare estetică sau doar o formă de literatură cu 
accente educative? Un Benedetto Croce afirma că micii cititori 
preferă cărţile mediocre, pentru că ei nu ar avea capacitatea de a 
înţelege literatura ca artă, fiind impresionaţi doar de spiritul de 
aventură. El vine cu exemplul povestirilor lui Edmondo de Amicis 
care ar fi lipsite de calităţi artistice. Este adevărat că celor mici le 
scapă ideile profunde, nu-i interesează subtilităţile de stil, de 
concepţie, de organizare a textului. Amintirile din copilărie ale lui Ion 
Creangă, romanele lui Jules Verne, Alice în Ţara minunilor, scrierile 
lui Mihail Sadoveanu şi ale lui Cezar Petrescu, cele ale lui Mark 
Twain, Poe, Stevenson, Defoe ş.a. sunt mai curând opere despre 
copii şi nu se pune problema la această vârstă fragedă să se 
perceapă criteriile estetice, lectura lor fiind impregnată doar de 
calităţi native, de „viziunea infantilă” asupra a ceea ce-i înconjoară. 
Doar prin lectură vor ajunge şi la înţelegerea fragmentelor reflexive, 
la imaginile cele mai expresive, la semnificaţiile morale ale textelor. 

avertizîndu-l că Irod vrea să-l omoare, Gamaliel, un apropiat al 
lui Pavel, a convins Sanhedrinul să nu-i omoare pe Petru şi pe 
ceilalţi apostoli, Nicodim este acela care este iniţiat de Iisus în 
taina botezului şi, care, împreună cu Iosif din Arimateea, are 
grijă de trupul Christosului, şi-l pune în mormîntul lui Iosif. 

Aşa  vor fi fost dintotdeauna oamenii, buni şi răi,  depinde 
din ce parte  a Ideii îi priveşti, ( ce truism debitez, iertare, 
Anaforeea, în timp ce umbli bezmetică prin  spaţiul marelui 
templu) iar Saul le va fi ştiut el pe acestea toate. Se va fi 
transformat brusc din persecutor în misionar, şi  şi va fi  devinit 
apostol al lui Christos, şi ucenicul acestuia, el, fariseul. În timp 
ce eu debitez tot felul de banalităţi, cu gîndul orbit de tăria de 
caracter a Evreului.  În plan secund, Christosul cu semnele, 
toate semenele,  dar eu zăresc, în memorie,  acel relief bizantin,  
sculptat în fildeş, de pe vremea lui Vasile cel Mare, şi văd  un 
Pavel introvertit, întors către Sinele său, şi adîncit în 
cunoaştere. Altfel, aici, în această reprezentare, acest micuţ zeu 
cucereşte şi stăpîneşte lumea. Aşa l-am simţit, lecturîndu-i 
Scrisorile, sfîntul din Tars păşind, asemenea Domnului pe ape, 
legiuind iubirea şi dăruind pacea oamenilor, într-un efort 
teribil. La Efes, Pavel încă era învăţăcelul, propovăduind 
învăţătura cea nouă, şi trezind controverse.  

Statuia din faţa Marelui Templu mă cuprinde cu îndoiala.  
Sunt singur şi mă furişez, făţarnicul de mine, printre cei mulţi, 
care sunt  acoperiţi cu pelerinele minciunii, iar eu sunt gol şi 
trebuie să intru. Mă aşteaptă Pieta. M-am regăsit aici, 
contemplu strălucirea, inefabilul, moartea morţii, bîndeţea, 
virtutea supremă, iubirea, toate întruchipate în marmoră,  sunt  
uimit şi mă cuprinde iarăşi îndoiala, şi neîncrederea. Îl ascult pe 
Vasari spunînd  că această uimitoarte statuie n-ar fi fost a lui 
Michelangelo, ci lucrarea unui alt sculptor. Dar iată, nebunia şi 
răzvrătirea lui Michelangelo, mînia daltei lui  care  ar fi  săpat 
în marmură, acolo, pe centura de pe pieptul fecioarei: 
Michelangelus Bonarotus Florentinus Faciebat  (Michelangelo 
Buonaroti, Florenţa a făcut-o). A fost singura lucrare care a 
semnat-o vreodată, gest regretat, mai tîrziu, considerat ca plin 
de vanitate. 

Numai Dumnezeu nu-şi semnează lucrarea sa. Asemenea, 
Michelangelo îl va fi imitat pe Domnul, nu din mîndrie, ci din 
pură curiozitate. 

 Sau poate locul acela al martiriului, unde apostolul Petru ar 
fost ucis, tocmai în apropierea circului lui Nero. Tocmai, acolo, 
unde Constantin  cel Mare a construit bazilica, pentru ca 
secolele următoare să aştepte înălţarea celei mai mari biserici a 
creştinătăţii.  Tocmai acolo, unde un  smintit, în Dumineca 
Rusaliilor, ar fi atacat sculpura strigînd: Eu sunt Iisus Hristos! 
Blestemată fie acea zi, şi rostuit gestul mulţimii care refuză să 
înapoieze bucăţelelele de marmură, ca să se reconstituie 

capodopera. De aceea, iarăşi, 
îndoiala, deşi strălucirea este 
evidentă, şi Duhul etern e aici, ca să 
întregească ceea ce i se furase, cu 
deplină neînţelegere.  

B a r o c  f a s c i n a n t ,  B e r n i n i 
fulgurant,  calc mozaicul Navicella 
şi semnătura lui Giotto, sub care se 
află intrarea principală în Templu, 
iau la rînd cele trei nave, deschid 
aripile, şi mi se par mîini, cu care 
zbor, admir altarul papal şi mă 
îndrept către loggia, ca să urc cele 
537 de trepte, de unde oraşul 
milenar de desfăşoară magnific, de 
aceea uit figura împietrită a lui 
Pavel, ochii lui adînciţi către 
i n t e r i o r i t a t e a  u n e i  r e l i g i i 
universaliste, şi încerc să  împart 
binecuvîntări...

Supunem auzului şi văzului sintagma: Legea Veche.  Şi mi-i 
teamă că statuia din faţa Christului, pe acela îl reprezintă, insul 
vanitos de pe drumul Damascului. O, nu este nicidecum o 
onoare să-i spui cuiva că este fariseu,  deşi în cea mai mare parte 
dintre iudeii epocii îi considerau pe farisei drept credincioşi 
autentici şi păstrători ai  legii strămoşeşti, şi ai legii morale. 
Pentru că ei descindeau din acei luptători pentru libertate 
religioasă, din vremea Macabeilor. Dar tot ei s-au opus 
influenţelor elenistice, şi au fost urîţi de poporul lor, pentru 
abuzuri. O, dincolo de acestea, unde pui făţărnicia, orgoliu, 
vanitatea, şi abrutizarea propiului popor. Oare nu de aceea au 
fost criticaţi de Botezătorul! Oare nu Iisus le reproşa fariseilor 
că sunt făţarnici şi plini de ei înşişi, că se pun în faţa celorlalţi, iar 
ei s-au opus, cu adevărat, cu înverşunare Mîntuitorului, pentru 
că Domnul era în contradicţie cu mulţimea învăţăturilor orale  
privitoare la Lege, dar şi pentru că acesta le primejduia poziţia 
în faţa credincioşilor. Iisus i-a acuzat de  iubire măruntă, 
meschină, că umblă după slavă deşartă, că nu fac ceea ce 
predică, de hoţie sau răpire, i-a mustrat,  de lăcomie şi iubire de 
arginţi, dar şi formalism şi ipocrizie.

 Şi iată cuvintele Lui:
25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi 

partea din afară a paharului şi a blidulului, iar înăuntru sunt pline de 
răpire şi de lăcomie!

26.Fariseule orb! Curăţă întîi partea dinăuntru a paharului şi a 
blidului, ca să fie curată partea dinăuntru.

27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu 
mormintele cele văruite, care din afară se arată frumoase, înăuntru 
sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.

28. Aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru 
sunteţi plini de făţărncie şi fărădelege. (Mat. 23. 25-28)

Şi Botezătorul îi acuză de formalism, că vin să se boteze fără a 
face pocăinţei roadă vrednică de ea,  de superficialitate şi de 
neînţelegerea Legii, pentru biciuirea şi prigonirea proorocilor 
şi înţelepţilor, dar şi de crimă, pentru că, zice proorocul, fariseii  
i-au prigonit şi ucis mai întîi pe slujitorii Domnului, şi apoi l-au 
ucis pe Iisus, oare nu vă gîndiţi că este de folos să moară un singur om 
pentru norod, şi să nu piară tot neamul, ar fi spus Caiafa. (Ioan 
11.47-54) O, dar cine să confirme toate acestea. Însă, merită 
adîncită reflexia asupra sacrificului uman propus de Marele 
Preot al Sinedriului. Era greu de ghicit, pe atunci,  că se află în 
faţa Fiului lui Dumnezeu, iar noua învăţătură nu permitea o 
ingerinţă în Lege. Va fi fost mai mult o luptă pentru idei, decît 
una pentru putere. Iar Fiul Omului abia se născuse,  în cele 
cîteva ceasuri ale existenţei sale lumeşti n-ar fi reuşit să străbată 
timpurile revolute, şi să intre cu 
învăţătura sa în conştiinţe, va fi 
nevoie de cîteva milenii, ca oamenii 
să se dumirească ce-a însemnat 
pentru ei Christul. L-aş mîntui de 
eroare pe marele Preot, şi cred că, în 
marea sa milă, şi Iisus ar fi făcut-o, 
de atîtea ori, în decursul timpului. 
Categoric, nu. Cît de uşor greşim 
din ignoranţă. Istoria e plină de 
c i u d ă ţ e n i i ,  i a r  a d e v ă r u l  s e 
dezvăluie asimtotic, către inimă,  
odată cu trecerea timpului. Să avem 
răbdare, Saule, sau cine vei fi fost, şi 
parcă simt,  privirea ta, din adîncul 
statuii cum cere vărsare de sînge. 
Dar au existat şi farisei drepţi, ne 
spune Evanghelia, cîţiva  au venit şi 
l-au sfătuit pe Iisus să plece, 

născocitorul de gânduri

Iarăşi, îndoiala

fascina ia lecturiiţ

Prejudecăţi privind literatura pentru copii

Nicolae BUSUIOCVasile POPA HOMICEANU

Sunt un ghem de emoţii
Pantofi vechi  strân şi în cutia Pandorei
Aruncată pe raftul de sus.
O apuc şi ea cade.
Furia , toc scâlciat, rânjeşte pieziş.
Talpa tocită , rănită de drum, e durerea.
Remarc eticheta ştearsă …neîmplinirea…
Funda roasă de vreme-i blazarea.
Doar pete de  roşu optimist  amintesc
De început.
Mai văd şi acum pata de noroi…
De cand ploaia săruta pământul…
Îi mângâi duios şi-i arunc.
E vremea pantofilor noi…

M irela Dim ofte
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vertical. Fiinţele supranaturale sălăşluiec în cer 
(Luceafărul) şi în mare (sirena). Cătălina are nostalgia 
cerului, pescarul pe aceea a adâncurilor acvatice. Încă din 
start, autorii au grijă să ne atragă atenţia asupra 
desfăşurării evenimentelor. Cătălina pare frumoasă ca 
“luna între stele”, pescraul, frumos ca un zeu este depus de 
furtună, pe ţărmul străin. Povestea Luceafărului, diurnă 
ori nocturnă se ptrece sub cerul senin, plin de stele, pe când 
a pescarului, sub ploi şi frutună. 

Luceafărul nu poate devenn muritor pentru că ar strica 
ordinea cosmic, în schimb pescarul poate muri, dar 
dragostea îl face fantomatic şi nemuritor. Luceafărul 
nemuritor va deveni muritor sufleteşte, aşa cum a fost 
înainte de începerea poveştii de iubire;  pescarul mort va 
trăi ca spirit. Destinul Luceafărului depinde de Demiurg, 
pe când sirena este stăpâna propriei sale soarte. 

Luceafărul lui Mihai Eminescu şi Balada sărmanului 
pescar de Valeriu Stancu stau sub semnul eminescian al 
acelui “farmec dureros de dulce”. 

pământ,/ Fii muritor ca mine.” Pescarul îi cere sirenei să-i 
aline iubirea cu  sirena îşi glasul ei nepământean, dar
avertizeată iubitul astfel: “-dar cântecul meu e un cântec de 
moarte,/ Nu-i este sortit unui biet muritor.” Ea îi cere 
pescarului s-o elibereze, promiţându-i, întâi averi 
nemăsurate: “Dă-mi drumul şi-ţi da-voi averi fără număr/ 
ca toţi muritorii să fii mai bogat!”, apoi puteri uriaşe: “-dă-
mi drumul, pescare, şi-ţi da-voi putere/ Imperii să-nalţi şi 
să spulberi tării!” şi în sfârşit, nemurirea: “-Dă-mi drumul 
în mare şi-ţi dau de-astă-dată/ Vecia! Putea-vei în veci să 
trăieşti…” Tot aşa, Demiurgul, îi oferă Luceafărului: 
înţelepciune, vraja cuvântului orfeic şi putere militară dar 
nu-l poate face muritor. 

Deznodămintele, deşi opuse, se petrec sub semnul 
tragicului. La Eminescu, Luceafărul se întoarce în lumea sa 
eternă, dezamăgit că femeia iubită se simte ispitită de un 
pământean cu care este compatibilă: “- Ce-ţi pasă ţie, chip 
de lut,/ Dac-oi fi eu sau altul?// Trăind în cercul vostru 
strâmt/ Norocul vă petrece,/ Ci eu în lumea mea mă simt/ 
Nemuritor şi rece.”; în timp ce pescarul lui Valeriu Stancu 
îşi acceptă moartea, răpus de frumuseţea cântecului 
sirenei: “Şi-atunci când 
pe ape cântarea-i se 
stinse/ Şi numai ecoul-i 
suna în timpan,/ Sirena  
pe tânăr de mână-l 
cuprinse/ Şi-l trase cu 
g r i j ă - n  a d â n c u l 
viclean./ pescarul pieri 
pe cărări necuprinse,/ 
Iar marea era de catran, 
de catran…” Intrând în 
scenariul baladei poetul 
aude şi el cântarea lor 
fantomatică: “Ascuns 
printer stânci, de urgia 
furtunii,/ În noaptea 
poveştii văzut-am şi 
eu/ Sirena şi sclavu-i 
cântând ca nebunii/ iar 
cântecul  p lânge  în 
sufletul meu/ (…)// 
De vom face din ploi/ 
Un sicriu de lumine/ 
Vom fi oare-amândoi?/ 
Vom fi două destine?// 
(…)// Pe al mărilor 
drum/ Doar talazul ne-
mbată/ Mai frumoşi ca 
a c u m /  N u  v o m  f i 
nicodată!// Chiar de-
am face din ploi/ Un 
sicriu de lumine/ Nu 
vom fi amândoi,/ Vom 
fi două destine!”

Povesţile iubirilor 
a b s o l u t e  s e 
s t r u c t u r e a z ă  p e 

întrupare a Luceafărului se face din cer şi mare (când se 
aseamănă cu pescarul îndrăgostit): “Uşor el trece ca pe 
prag/ Pe marginea ferestei/ Şi ţine-n mâna un toiag/ 
Încununat cu trestii.// Parea un tânar voievod/ Cu păr de 
aur moale, / Un vânat giulgi se-ncheie nod/ Pe umerele 
goale.// Iar umbra feţei străvezii/ E albă ca de ceaăa -/ Un 
mort frumos cu ochii vii/ Ce scânteie-n afară.” A doua 
întrupare se petrece  Pe negre viţele-i din soare şi noapte: “
de păr/ Coroana-i arde pare,/ Venea plutind în adevăr/ 
Scăldat în foc de soare.// Din negru giulgi se desfăşor/ 
Marmoreele braţe,/ El vine trist şi gânditor/ Şi palid e la 
faţă;// Dar ochii mari şi minunaţi/ Lucesc adânc himeric,/ 
Ca două patimi fără saţ/ Şi pline de-ntuneric.”

Valeriu Stancu adaugă aspectului clasic, mitologic al 
sirenei sale o descendenţă stelar-subacvatică : “Din val se 
făcu o lucoare ciudată/ Părea că-n adâncuri se naşte o stea/ 
În laţ se zbătea – semănând cu o fată -/ Sirena pe care mereu 
o visa/ Luceau nestemate pe fruntea-i perlată/ Şi-n plete, 
de aur coroana-i lucea.// Era o ispită, o stea, o făptură/ Cu 
solzi lucitori ca o za de oţel/ Picioarele-i strânse-ntr-un soi 
de armură/ Păreau împletite-n al bolţii tighel”

Iată ce-i promite Luceafărul Cătălinei la prima apariţie: 
“Colo-n palate de margean/ Te-oi duce veacuri multe/ Şi 
toată lumea-n ocean/ De tine o s-asculte.” Iar la a  doua: 
“O, vin', în părul tău bălai/ S-anin cununi de stele,/ Pe-a 
mele  ceruri  să  răsai/ Mai  mândra decât  e le .”
Pescarul îşi împleteşte trei năvoade fermecate, din plăci de 
oţel, argint şi aur şi îşi ademeneşte iubita, astlel. Prima dată: 
“Vino-n somnul meu, crăiasă,/ Greul trupului să-mi furi/ 
Şi pe ochiul rob apasă/ rana-mpătimitei guri//(…)// 
Vino-n clipa de nuntire/ Cu vecia să ascunzi/ Rodul 
trupului subţire/ Banii sânului rotunzi// Poartă-ţi trupul 
de liumină/ În năvodu-mi fermecat,/ iar tăcerea mi-o 
alină/ Cu-al cant neascultat…” A doua oară îţi destăinuie 
suferinţa mistuitoare: “pornit la drum pe însetate nave/ 
făceam de cart pe scufundate punţi/ dar valul îmi şoptea 
cu voci bolnave:/ ea nu există-nvaţă să renunţi!// m-au 
ispitit şi târfe şi vestale/ taverne fumul mi-au sculptat în 
piept/ dar nu m-au înturnat lumini din cale/ c-am învăţat 
milenii să tea-tept!” Şi în sfârşit: “Vom porni din radă nava 
de iluzii;/ cerul e-n adâncuri noapte şi balsam;/ Ţipă 
albatroşii înciudaţi, auzi-i!/ Ca bagaj în cală doar iubire 
am.//(…)// Plauri de-ntuneric, cine să ne ştie/ Nerobiţi 
furtunii să ne-aducă-n port,/Arămiţi, telurici, sub lumina 
vie/ Ancorată-n zarea-n care-o să te port?!”

Personajele feminine sesizează incompatibilitatea 
lumilor cărăra le aparţin îndrăgostiţii. Iată ce răspunde 
Cătălina la chemărole Luceafărului: “ - O, eşti frumos, cum 
numa-n vis/ Un înger se arată, / Dară pe calea ce-ai 
deschis/ N-oi merge niciodată;// Străin la vorbă şi la port, 
/ Luceşti fără de viaţă,/ Caci eu sunt vie, tu eşti mort,/ Şi 
ochiul tău mă-ngheaţă.” – la prima întrupare. Şi: “- O, eşti 
frumos cum numa-n vis/ Un demon se arată, / Dară pe 
calea ce-ai deschis/ N-oi merge niciodată!// Mă dor de 
crudul tău amor/ A pieptului meu coarde,/ Şi ochii mari şi 
grei mă dor,/ Privirea ta mă arde.” – la  a doua. Cătălina îi 
cere Luceafărului nemurirea: “Dar dacă vrei cu 
crezământ/ Să te-ndrăgesc pe tine,/ Tu te coboară pe 

Poetul ieşean Valeriu Stancu, redactorul şef al revistei 
“Cronica” şi coordonatorul remarcabilei serii de Poezie 
contemporană, colecţia Opera Omnia, de la editura Tipo 
Moldova, se dovedeşte un rafinat cunoscător al poeziei 
eminesciene. Comparaţia dintre Balada sărmanului pescar, 
cu care se încheie volumul Ceremonia risipirii /1/ de 
Valeriu Stancu şi Luceafărul eminescian va dovedi cu 
prisosinţă acest lucru.

Subiectul ambelor poeme îl constituie iubirea imposibil 
de împlinit, a două personaje aparţinând unor lumi 
incompatibile: Luceafărul ceresc şi pământeana Cătălina, 
la Eminescu, pescarul anonim, terestru şi sirena acvatică, la 
Valeriu Stancu.

Condiţia socială a personajelor terestre apare 
antagonistă din prima clipă, fapt care nu impietează asupra 
puterii şi frumuseţii sentimentului împins dincolo de 
limite. Cătălina, fiică de împărat, sălăşluieşte într-un palat 
clădit pe malul mării, în timp ce pescarul sărac locuieşte 
într-o colibă modestă. 

Frumuseţea Cătălinei exprimată vag şi misterios, este 
transfigurată de elemente celeste (Luna şi stelele) care 
consonează cu idea dragostei ei pentru un astru: “A fost 
odata ca-n povesti,/ A fost ca niciodata./ Din rude mari 
împărăteşti,/ O prea frumoasă fată.// Şi era una la 
părinţi/ şi mândră-n toate cele,/ Cum e Fecioara între 
sfinţi/ Şi luna între stele.”

Există o asemănare între frumuseţea zeiască a 
pescarului şi aceea, voievodală, a Luceafărului întrupat din 
mare (aşa cum se va vedea în continuare). Pescarul sărac, 
aruncat pe ţărm de furtună este premeditat îndrăgostit de 
adâncuri: “Era vlăguit, dar frumos ca un zeu;/ Cu alge în 
păr, cu privirea-i nebună/ Ţintea spre adâncuri mereu şi 
mereu… (…) Plete de-ntuneric, ochi de catifea” 

Puterea sentimentelor frizează supranaturalul 
(universal eset magic) şi este exprimată incantatoriu. 

Cătălina urmăreşte ca iubirea să-i transfigureze viaţa: 
“Cobori în jos, luceafăr blând,/ Alunecând pe-o rază, / 
Pătrunde-n casă şi în gând/ Şi viaţa-mi luminează”! în 
timp ce pescarul răstignit pe catarg trăieşte suferinţele lui 
Iisus: “Pe mări de plumb, de jad, pe mări de ametist/ Pleca 
să-şi afle leac pentru iubire/ De veghe la catarg – mereu – 
părea un Crist/ Ce-şi poartă crucea pentru răstignire.”

Primul fior de dragoste este trasmis de fiinţele 
pământene, Cătălina şi pescarul sărac. Luceafărul se 
prinde în joc, cerând Demiurgului să-i i-a nemurirea 
pentru a devein compatibil cu femeia iubită, în schimb, 
sirena se eschivează până în ultima clipă, pentru a-şi 
proteja admiratorul. 

Încercările de cucerire erotică, pot fi considerate trepte 
iniţiatice în desăvârşirea sufletului.

Luceafărul se întruchipează de două ori în fiinţă 
omenească, fără a putea ascunde originea sa astrală. Prima 
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Balada sărmanului pescar de Valeriu 
Stancu  şi  eminescianLuceafărul
Balada sărmanului pescar

Luceafărul
Lucian GRUIA

Unul din oamenii Iaşului de azi în faţa căruia trebuie să 
scoţi fără sfială şi strângeri de suflet pălăria este Grigore 
Ilisei. O personalitate care prin tot ceea ce a făptuit a 
contribuit la păstrarea gloriei Iaşului cultural. Cel care avea 
să devină marele prozator şi publicistul imbatabil Grigore 
Ilisei s-a născut în Mălinii labişieni acum şapte decenii. Tatăl 
său, preot cu mare har în zona Fălticenilor, l-a îndrumat spre 
şcoli umaniste. A absolvit celebrul liceu „Nicu Gane” din 
Fălticeni, apoi Facultatea de filologie ieşeană, după care s-a 
stabilit definitiv la Iaşi, schimbând mirificele locuri ale 
copilăriei cu cele încărcate de istorie ale Iaşului. Aici a fost, 
rînd pe rând, redactor la Radio Iaşi, redactor la revista 
„Convorbiri literare”, directorul studioului de radio şi 
întemeietor de televiziune la Iaşi după 1990, realizator de 
emisiuni T.V., preşedinte al Uniunii Scriitorilor – Filiala Iaşi, 
pe urmă diplomat în Tunisia o bună bucată de vreme. Dar pe 
oriunde a trecut, personalitatea sa şi spiritul său de ordine şi 

gospodărească administrare şi-au pus pecetea. Generozitatea și cavalerismul căpătat prin 
buna creștere fac din Grigore Ilisei un model demn de urmat.

Cu alura sa de conte moldav, magnetic, având darul să asculte şi să povăţuiască pe cei ce 
i-o cer, Grigore Ilisei a înţeles sensul continuităţii în cultura română. Cărţile Cu George Lesnea 
prin veac, Periplu moldav, Portrete în timp, Oleacă de taifas  stau mărturie. Cărți de reper rămîn 
monografiile unor artiști ca Victor Mihăilescu Craiu, Iulia Hălăucescu, Călin Alupi, precum 
și cărțile  de călătorie De la apa Iordanului la fiordurile norvegiene și Repede privire asupra 
miracolului chinez.  Dar ce vor spune cititorii cărților sale de proză, iubitorii ficțiunilor și ai 
unui univers original, captivant, ai construcției unor memorabile personaje,  dacă n-aș numi 
în acest scurt portret al nostru macar o parte din romanele sale: Octavia (pentru care personal 
am o specială slăbiciune), Între linii, Ceasul oprit, Masa de biliard, Pasaj cu rațe sălbatice?

La ceas aniversar, să-i urăm acestui farmazon moldav, ajuns la vîrsta seniorială, să 
rămînă la Iași aceeași statuară prezență, să-i urăm sănătate , bună inspirație și alte cîteva cărți 
esențiale!

F otogram ă cu Grigore Ilisei la 70 de ani
Daniel CORBU
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vertical. Fiinţele supranaturale sălăşluiec în cer 
(Luceafărul) şi în mare (sirena). Cătălina are nostalgia 
cerului, pescarul pe aceea a adâncurilor acvatice. Încă din 
start, autorii au grijă să ne atragă atenţia asupra 
desfăşurării evenimentelor. Cătălina pare frumoasă ca 
“luna între stele”, pescraul, frumos ca un zeu este depus de 
furtună, pe ţărmul străin. Povestea Luceafărului, diurnă 
ori nocturnă se ptrece sub cerul senin, plin de stele, pe când 
a pescarului, sub ploi şi frutună. 

Luceafărul nu poate devenn muritor pentru că ar strica 
ordinea cosmic, în schimb pescarul poate muri, dar 
dragostea îl face fantomatic şi nemuritor. Luceafărul 
nemuritor va deveni muritor sufleteşte, aşa cum a fost 
înainte de începerea poveştii de iubire;  pescarul mort va 
trăi ca spirit. Destinul Luceafărului depinde de Demiurg, 
pe când sirena este stăpâna propriei sale soarte. 

Luceafărul lui Mihai Eminescu şi Balada sărmanului 
pescar de Valeriu Stancu stau sub semnul eminescian al 
acelui “farmec dureros de dulce”. 

pământ,/ Fii muritor ca mine.” Pescarul îi cere sirenei să-i 
aline iubirea cu  sirena îşi glasul ei nepământean, dar
avertizeată iubitul astfel: “-dar cântecul meu e un cântec de 
moarte,/ Nu-i este sortit unui biet muritor.” Ea îi cere 
pescarului s-o elibereze, promiţându-i, întâi averi 
nemăsurate: “Dă-mi drumul şi-ţi da-voi averi fără număr/ 
ca toţi muritorii să fii mai bogat!”, apoi puteri uriaşe: “-dă-
mi drumul, pescare, şi-ţi da-voi putere/ Imperii să-nalţi şi 
să spulberi tării!” şi în sfârşit, nemurirea: “-Dă-mi drumul 
în mare şi-ţi dau de-astă-dată/ Vecia! Putea-vei în veci să 
trăieşti…” Tot aşa, Demiurgul, îi oferă Luceafărului: 
înţelepciune, vraja cuvântului orfeic şi putere militară dar 
nu-l poate face muritor. 

Deznodămintele, deşi opuse, se petrec sub semnul 
tragicului. La Eminescu, Luceafărul se întoarce în lumea sa 
eternă, dezamăgit că femeia iubită se simte ispitită de un 
pământean cu care este compatibilă: “- Ce-ţi pasă ţie, chip 
de lut,/ Dac-oi fi eu sau altul?// Trăind în cercul vostru 
strâmt/ Norocul vă petrece,/ Ci eu în lumea mea mă simt/ 
Nemuritor şi rece.”; în timp ce pescarul lui Valeriu Stancu 
îşi acceptă moartea, răpus de frumuseţea cântecului 
sirenei: “Şi-atunci când 
pe ape cântarea-i se 
stinse/ Şi numai ecoul-i 
suna în timpan,/ Sirena  
pe tânăr de mână-l 
cuprinse/ Şi-l trase cu 
g r i j ă - n  a d â n c u l 
viclean./ pescarul pieri 
pe cărări necuprinse,/ 
Iar marea era de catran, 
de catran…” Intrând în 
scenariul baladei poetul 
aude şi el cântarea lor 
fantomatică: “Ascuns 
printer stânci, de urgia 
furtunii,/ În noaptea 
poveştii văzut-am şi 
eu/ Sirena şi sclavu-i 
cântând ca nebunii/ iar 
cântecul  p lânge  în 
sufletul meu/ (…)// 
De vom face din ploi/ 
Un sicriu de lumine/ 
Vom fi oare-amândoi?/ 
Vom fi două destine?// 
(…)// Pe al mărilor 
drum/ Doar talazul ne-
mbată/ Mai frumoşi ca 
a c u m /  N u  v o m  f i 
nicodată!// Chiar de-
am face din ploi/ Un 
sicriu de lumine/ Nu 
vom fi amândoi,/ Vom 
fi două destine!”

Povesţile iubirilor 
a b s o l u t e  s e 
s t r u c t u r e a z ă  p e 

întrupare a Luceafărului se face din cer şi mare (când se 
aseamănă cu pescarul îndrăgostit): “Uşor el trece ca pe 
prag/ Pe marginea ferestei/ Şi ţine-n mâna un toiag/ 
Încununat cu trestii.// Parea un tânar voievod/ Cu păr de 
aur moale, / Un vânat giulgi se-ncheie nod/ Pe umerele 
goale.// Iar umbra feţei străvezii/ E albă ca de ceaăa -/ Un 
mort frumos cu ochii vii/ Ce scânteie-n afară.” A doua 
întrupare se petrece  Pe negre viţele-i din soare şi noapte: “
de păr/ Coroana-i arde pare,/ Venea plutind în adevăr/ 
Scăldat în foc de soare.// Din negru giulgi se desfăşor/ 
Marmoreele braţe,/ El vine trist şi gânditor/ Şi palid e la 
faţă;// Dar ochii mari şi minunaţi/ Lucesc adânc himeric,/ 
Ca două patimi fără saţ/ Şi pline de-ntuneric.”

Valeriu Stancu adaugă aspectului clasic, mitologic al 
sirenei sale o descendenţă stelar-subacvatică : “Din val se 
făcu o lucoare ciudată/ Părea că-n adâncuri se naşte o stea/ 
În laţ se zbătea – semănând cu o fată -/ Sirena pe care mereu 
o visa/ Luceau nestemate pe fruntea-i perlată/ Şi-n plete, 
de aur coroana-i lucea.// Era o ispită, o stea, o făptură/ Cu 
solzi lucitori ca o za de oţel/ Picioarele-i strânse-ntr-un soi 
de armură/ Păreau împletite-n al bolţii tighel”

Iată ce-i promite Luceafărul Cătălinei la prima apariţie: 
“Colo-n palate de margean/ Te-oi duce veacuri multe/ Şi 
toată lumea-n ocean/ De tine o s-asculte.” Iar la a  doua: 
“O, vin', în părul tău bălai/ S-anin cununi de stele,/ Pe-a 
mele  ceruri  să  răsai/ Mai  mândra decât  e le .”
Pescarul îşi împleteşte trei năvoade fermecate, din plăci de 
oţel, argint şi aur şi îşi ademeneşte iubita, astlel. Prima dată: 
“Vino-n somnul meu, crăiasă,/ Greul trupului să-mi furi/ 
Şi pe ochiul rob apasă/ rana-mpătimitei guri//(…)// 
Vino-n clipa de nuntire/ Cu vecia să ascunzi/ Rodul 
trupului subţire/ Banii sânului rotunzi// Poartă-ţi trupul 
de liumină/ În năvodu-mi fermecat,/ iar tăcerea mi-o 
alină/ Cu-al cant neascultat…” A doua oară îţi destăinuie 
suferinţa mistuitoare: “pornit la drum pe însetate nave/ 
făceam de cart pe scufundate punţi/ dar valul îmi şoptea 
cu voci bolnave:/ ea nu există-nvaţă să renunţi!// m-au 
ispitit şi târfe şi vestale/ taverne fumul mi-au sculptat în 
piept/ dar nu m-au înturnat lumini din cale/ c-am învăţat 
milenii să tea-tept!” Şi în sfârşit: “Vom porni din radă nava 
de iluzii;/ cerul e-n adâncuri noapte şi balsam;/ Ţipă 
albatroşii înciudaţi, auzi-i!/ Ca bagaj în cală doar iubire 
am.//(…)// Plauri de-ntuneric, cine să ne ştie/ Nerobiţi 
furtunii să ne-aducă-n port,/Arămiţi, telurici, sub lumina 
vie/ Ancorată-n zarea-n care-o să te port?!”

Personajele feminine sesizează incompatibilitatea 
lumilor cărăra le aparţin îndrăgostiţii. Iată ce răspunde 
Cătălina la chemărole Luceafărului: “ - O, eşti frumos, cum 
numa-n vis/ Un înger se arată, / Dară pe calea ce-ai 
deschis/ N-oi merge niciodată;// Străin la vorbă şi la port, 
/ Luceşti fără de viaţă,/ Caci eu sunt vie, tu eşti mort,/ Şi 
ochiul tău mă-ngheaţă.” – la prima întrupare. Şi: “- O, eşti 
frumos cum numa-n vis/ Un demon se arată, / Dară pe 
calea ce-ai deschis/ N-oi merge niciodată!// Mă dor de 
crudul tău amor/ A pieptului meu coarde,/ Şi ochii mari şi 
grei mă dor,/ Privirea ta mă arde.” – la  a doua. Cătălina îi 
cere Luceafărului nemurirea: “Dar dacă vrei cu 
crezământ/ Să te-ndrăgesc pe tine,/ Tu te coboară pe 

Poetul ieşean Valeriu Stancu, redactorul şef al revistei 
“Cronica” şi coordonatorul remarcabilei serii de Poezie 
contemporană, colecţia Opera Omnia, de la editura Tipo 
Moldova, se dovedeşte un rafinat cunoscător al poeziei 
eminesciene. Comparaţia dintre Balada sărmanului pescar, 
cu care se încheie volumul Ceremonia risipirii /1/ de 
Valeriu Stancu şi Luceafărul eminescian va dovedi cu 
prisosinţă acest lucru.

Subiectul ambelor poeme îl constituie iubirea imposibil 
de împlinit, a două personaje aparţinând unor lumi 
incompatibile: Luceafărul ceresc şi pământeana Cătălina, 
la Eminescu, pescarul anonim, terestru şi sirena acvatică, la 
Valeriu Stancu.

Condiţia socială a personajelor terestre apare 
antagonistă din prima clipă, fapt care nu impietează asupra 
puterii şi frumuseţii sentimentului împins dincolo de 
limite. Cătălina, fiică de împărat, sălăşluieşte într-un palat 
clădit pe malul mării, în timp ce pescarul sărac locuieşte 
într-o colibă modestă. 

Frumuseţea Cătălinei exprimată vag şi misterios, este 
transfigurată de elemente celeste (Luna şi stelele) care 
consonează cu idea dragostei ei pentru un astru: “A fost 
odata ca-n povesti,/ A fost ca niciodata./ Din rude mari 
împărăteşti,/ O prea frumoasă fată.// Şi era una la 
părinţi/ şi mândră-n toate cele,/ Cum e Fecioara între 
sfinţi/ Şi luna între stele.”

Există o asemănare între frumuseţea zeiască a 
pescarului şi aceea, voievodală, a Luceafărului întrupat din 
mare (aşa cum se va vedea în continuare). Pescarul sărac, 
aruncat pe ţărm de furtună este premeditat îndrăgostit de 
adâncuri: “Era vlăguit, dar frumos ca un zeu;/ Cu alge în 
păr, cu privirea-i nebună/ Ţintea spre adâncuri mereu şi 
mereu… (…) Plete de-ntuneric, ochi de catifea” 

Puterea sentimentelor frizează supranaturalul 
(universal eset magic) şi este exprimată incantatoriu. 

Cătălina urmăreşte ca iubirea să-i transfigureze viaţa: 
“Cobori în jos, luceafăr blând,/ Alunecând pe-o rază, / 
Pătrunde-n casă şi în gând/ Şi viaţa-mi luminează”! în 
timp ce pescarul răstignit pe catarg trăieşte suferinţele lui 
Iisus: “Pe mări de plumb, de jad, pe mări de ametist/ Pleca 
să-şi afle leac pentru iubire/ De veghe la catarg – mereu – 
părea un Crist/ Ce-şi poartă crucea pentru răstignire.”

Primul fior de dragoste este trasmis de fiinţele 
pământene, Cătălina şi pescarul sărac. Luceafărul se 
prinde în joc, cerând Demiurgului să-i i-a nemurirea 
pentru a devein compatibil cu femeia iubită, în schimb, 
sirena se eschivează până în ultima clipă, pentru a-şi 
proteja admiratorul. 

Încercările de cucerire erotică, pot fi considerate trepte 
iniţiatice în desăvârşirea sufletului.

Luceafărul se întruchipează de două ori în fiinţă 
omenească, fără a putea ascunde originea sa astrală. Prima 
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Balada sărmanului pescar de Valeriu 
Stancu  şi  eminescianLuceafărul
Balada sărmanului pescar

Luceafărul
Lucian GRUIA

Unul din oamenii Iaşului de azi în faţa căruia trebuie să 
scoţi fără sfială şi strângeri de suflet pălăria este Grigore 
Ilisei. O personalitate care prin tot ceea ce a făptuit a 
contribuit la păstrarea gloriei Iaşului cultural. Cel care avea 
să devină marele prozator şi publicistul imbatabil Grigore 
Ilisei s-a născut în Mălinii labişieni acum şapte decenii. Tatăl 
său, preot cu mare har în zona Fălticenilor, l-a îndrumat spre 
şcoli umaniste. A absolvit celebrul liceu „Nicu Gane” din 
Fălticeni, apoi Facultatea de filologie ieşeană, după care s-a 
stabilit definitiv la Iaşi, schimbând mirificele locuri ale 
copilăriei cu cele încărcate de istorie ale Iaşului. Aici a fost, 
rînd pe rând, redactor la Radio Iaşi, redactor la revista 
„Convorbiri literare”, directorul studioului de radio şi 
întemeietor de televiziune la Iaşi după 1990, realizator de 
emisiuni T.V., preşedinte al Uniunii Scriitorilor – Filiala Iaşi, 
pe urmă diplomat în Tunisia o bună bucată de vreme. Dar pe 
oriunde a trecut, personalitatea sa şi spiritul său de ordine şi 

gospodărească administrare şi-au pus pecetea. Generozitatea și cavalerismul căpătat prin 
buna creștere fac din Grigore Ilisei un model demn de urmat.

Cu alura sa de conte moldav, magnetic, având darul să asculte şi să povăţuiască pe cei ce 
i-o cer, Grigore Ilisei a înţeles sensul continuităţii în cultura română. Cărţile Cu George Lesnea 
prin veac, Periplu moldav, Portrete în timp, Oleacă de taifas  stau mărturie. Cărți de reper rămîn 
monografiile unor artiști ca Victor Mihăilescu Craiu, Iulia Hălăucescu, Călin Alupi, precum 
și cărțile  de călătorie De la apa Iordanului la fiordurile norvegiene și Repede privire asupra 
miracolului chinez.  Dar ce vor spune cititorii cărților sale de proză, iubitorii ficțiunilor și ai 
unui univers original, captivant, ai construcției unor memorabile personaje,  dacă n-aș numi 
în acest scurt portret al nostru macar o parte din romanele sale: Octavia (pentru care personal 
am o specială slăbiciune), Între linii, Ceasul oprit, Masa de biliard, Pasaj cu rațe sălbatice?

La ceas aniversar, să-i urăm acestui farmazon moldav, ajuns la vîrsta seniorială, să 
rămînă la Iași aceeași statuară prezență, să-i urăm sănătate , bună inspirație și alte cîteva cărți 
esențiale!

F otogram ă cu Grigore Ilisei la 70 de ani
Daniel CORBU
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din jur.
Poezia presupune algoritmul recitativului, prin sonorităţile 

ei admirabile, printr-un patetism discret dar ferm, printr-o 
reactivare a retorismului  într-o epocă a superiorităţii imaginii. 
Chiar şi când melancolia cuprinde întregul univ ers existenţial, 
poezia încă performează cu graţie, lucruri frumoase, poezia 
caută drumul fericirii şi al  umanităţii desăvârşite întro lume 
bulversată şi tranzitivă. Îngerul este, cum ar spune George 
Călinescu, un instrument poetic foarte frecvent şi, până la urmă, 
aspiraţia reidentificării, chiar un alter-Ego superior.

O iubire  discretă, delicată  conturează universul poetic 
printr-o confesiune continuuă, printr-un fel de „Canzonier”, 
confirmat chiar şi prin cunoscutele  distincţii petrarchiste.

Un cuplu adamitic, identificat ]n timpul primordial, plutind 
sub praf de stele „pe ape ancestrale”, caută un nou limbaj al 
iubirii, „placenta unei  noi  vorbiri”. Iubita, Nenumita, cu un 
chip haşurat şi o identitate obscurizată este din ce în ce mai 
depărtată,  dar  gândul   despărţir i i  f inale  rămâne 
dervastator:”N-au mai venit cocorii înapoi,/ Pe cerul gurii 
steaua e amară,/ În tine nu mai cred, nu pot, nu voi,/ Să ne mai 
plângă marea la picioare.// Sunt oasele din ce în ce mai mici, / 
Ocolul va ajunge nla strâmtoare,/ Şi obosit, şi palid, şi pe 
brânci,/ La Dumnezeu mă uit ca la oricare.// N-au mai venit 
coccorii înapoi,/ Stă orizontul ghemuit în piatră, / Nu vreau să 
ştiu când unul din noi doi,/ Deschide-va în ceruri, primul, 
poartă.” (N-au mai venit cocorii...)  Şi se multiplică acelaşi cuplu 
şi aceeaşi iubire, şi rămâne acelaşi spaţiu virtual, acelaşi oraş 
care nu se află pe nicio hartă:” În oraşul tot mai sărac/ 
Prieteniile mult mai uşor se desfac,/ Copii înalţă luna ca pe un 
zmeu/ Trăgând sfoară din palma lui Dumnezeu”.

Poetul performează , dincolo de  virtuozităţile de 
versificaţie, dincolo de forţa de evocare, un talent specializat în a  
descrie spaţii deşetice, tărâmuri de la marginea lumilor posibile 
şi chiar adevărate cosmogonii, ca în excelentul poem „Rezemaţi 
de ulrima umbră”, un adevărat document sufletesc al unei frici 
universale :”Drumul până aici a fost greu/ După-amiezile albe-
n obraz/ Încercând să şteargă mereu/ Urma subţire apăsând pe 
grumaz.// Se rupe orbita acestei secunde/ Se sparge ca 
pojghiţa de gheaţă/ Şi crapăî aproape oriunde/ Ultima fărâmă 
de  viaţă.// Şi nu e nimeni să vadă/ Stăm rezemaţi de ultima 
umbră/ În pâlnia oricărui trup o să cadă/ Spaima subţire, 
prelungă.// Nu se aude nimic împrejur/ O mână deseneazhă 
orizontul  din nou/ Frica nu mai lasă contur/ Şi nici coajă pe 
ou.”  (Rezemaţi de ultima umbră)

Forţa de sugestie a verbului configurează  variabilitatea 
situaţiilor umane, mitologii ficţionale, călătorii  imaginare  şi 
adevărate poveşti succinte,  încât textele de amplitudine pot fi 
considerate adevărate balade, precum  „Tocmai la vest”, 
amintind  de baladele unui Ştefan Aug. Doinaş ori Radu Stanca 
:”Departe văd dealuri urcate de spini/ - Spunea călăuza 
aşteptând o vreme sub pod - / Şi pădurile mereu cu noi 
văgăuni/ Cuibărind întunericul de la Nord. // Văd ape ce n-au 
fost trecute de mult/ - Spunea călăuza aşteptând o vreme sub 
pod - / Şi zarea care adună pe spate tumult/ De vagoane cu 
primul şi ultimul rod. // Trec stele încolţite pe vânt/ -Spunea 
călăuza aşteptând o vreme sub pod - / Şi razele cu spice înalte 
de-argint/ Şi mâna care le taie făcându-le nod. // Văd dealuri, 
văd ape, văd stele/ Sunt călăuza sub ultimul pod/ Aştept până 
când vor trece cu ele/ Tocmai la Vest, de la Nord.”

Aici, ca şi în alte  texte, autorul deţine arta de a sugera 
misterul, atmosfera dramatică, interogativă, de a spune poveşti 
înceţoşate, fără a oferi şi instrumente de decodificare, de a ne 
proiecta  pe teritoriul fabulosului şi enigmaticului. Şi, ca peste 
tot, aceleaşi imagini îngheţate, colosale, ca într-un panopticum 
fără limite. Ca să fim înţeleşi, cosmogonii nu s-au mai imaginat 
şi scris de la Eminescu şi nici iubirile n-au mai avut parte de 
asemenea sincere  proiecţii astrale. 

Un pragmatic, un  om  cu afaceri multe, diverse şi 
complicate, trăieşte o supracompensaţie spirituală prin 
pasiunea şi exerciţiul poeziei, susţinută de un autentic talent. 
SUBLINIEZ TALENTUL ADEVĂRAT, PENTRU CĂ, în multe 
cazuri, creaţia unui Mecena este suspicionată de o 
supraevaluare interesată. Om al sudului solar prin origininile 
sale aromâneşti şi reînrădăcinat în Brăila balcanică şi 
cosmopolită, dl Stere Bucovală reprezintă foarte bine şi 
dualitatea genetică a  Gemenilor,  şi, cum s-a văzut, chiar 
bipolaritatea talentelor contrastante (născut, 2 iunie 1961, la 
Tulcea). Probabil că scrie de mult, dar în poezie a venit târziu, 
mai întâi prezent într-o antologie colectivă („Balcanica”, Ed. Ex 
Libris, Brăila, 2009)  apoi cu un volum („Sonoritatea 
cuvântului”, Ed. Arka, Serbia, 2009), „Oglinda secată” fiind 
perfect definitorie şi concludentă pentru o reală vocaţie poetică, 
exprimată târziu, dar în cele mai performante contextualizări şi 
îndrumată de profesionişti ai condeiului.

George Astaloş scrie un frumos text despre „vectorii” 
poeziei şi ai prieteniei, text care însă nu are nicio aderenţă la 
specificul  creaţiei  lui Stere Bucovală.

O  distincţie comună a celor două talente  contrastante 
despre care vorbeam mai sus ar fi eficienţa, căci, şi în centrul 
problemelor pragmatice şi în spaţiul misterios al poeziei, 
instaurează eficienţa, iar activismul afacerilor  se află în clară 
sinonimie cu laboratorul poetic care se defineşte prin 
pragmatism  lingvistic, prin controlul spaţiului ficţional, prin 
ordonarea imaginarului specific. Tipologic vorbind, se înscrie în 
categoria poeţilor care nu fac risipă de cuvinte, apropiat de Ion 
Barbu, şi nu neapărat prin ermetism, cât prin eficienţa verbală.

Poet de acumulare lentă, autorul nu s-a grăbit să intre în 
arena fenomenului literar, dar acumulările  încete s-au rafinat 
prin complexitatea experienţelor de viaţă. În cazul poetului 
bipolar, pragmatismul,  preluat din lumea afracerilor, vine să se 
completeze cu dezordinea superioară  a creaţiei artistice şi cu 
nobleţea inspiraţiei  lirice.Această bipolaritate contrastantă a  
favorizat dezvoltarea şi împlinirea unei  puternice personalităţi, 
personalitate care poate  coordona un adevărat domeniu 
economic, dar poate să semneze şi cărţi de poezie perfect 
individualizate – acesta este Stere Bucovală, un om agreabil, 
dovedind o gândire  pe cât  de concentrată, pe atât de flexibilă, 
uin spirit deschis, dar şi riguros care, cu sobrietate şi eleganţă 
socializează în compania artiştilor, pictori şi scriitori. Un instinct 
estetic sigur îl protejează să nu greşească în selecţia valorilor de 
care se înconjoară, stăpânind şi un neaşteptat instinct colocvial. 
Poetul dezvoltă un  comportament reactiv faţă de solicitările şi 
interogaţiile imediatităţii, iar poezia devine o atitudine, un 
răspuns la distribuţiile problematice ale cotidianului.

 El deţine încă retorica poeziei tradiţionale care poate 
convieţui sau chiar se poate combina cu imagistica modernă, 
dovedindu-se un spirit ludic care înţelege jocul ca filosofie şi 
filosofia ca religiozitate a jocului.

Discursul poetic care propune întotdeauna un mesaj foarte 
transparent se colorează cu sintagme şi imagini  concludente,  
identificând în autor nu doar un poet inspirat, ci şi un 
meşteşugar al textului, un artist orfevru care stăruie cu răbdare 
în zona cu multe variabile a polisemiei cuvântului.

Să te laşi cucerit de muzicalitatea subtilă a poeziei, de efectul 
ei tentacular-incantatoriu rămâne un pericol (sau o eroare de 
receptare) pentru că rişti să pierzi mesajul profund.

O densitate existenţială umple cuvântul, propoziţia , fraza, 
pentru că intrăm într-un univers poetic fundamentat pe iubire, 
pe o empatie miraculoasă, generatoare de forţă pentru lumea 
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Iubiri astrale şi proiecţii cosmogonice
Stere  Bucovală,  Oglinda secată.

Aureliu GOCI 
Dintre toţi criticii literari de primă mărime, de la Maiorescu 

încoace, Perpessicius este singurul căruia i se potriveşte acest 
apelativ cu rezonanţă voievodală. În 1944, aşeza în fruntea 
volumului „Jurnal de lector” un eseu despre urbea natală cu un titlu 
cu semnificaţii adânci: „o schelă porto-franco”, evocând miracolul 
Brăilei în pragul veacului al XX-lea. Dar această formulă poate fi o 
metaforă care rezumă exemplar propriul destin. El însuşi, repetând 
în spirit destinul Brăilei, a fost o schelă porto-franco a literaturii 
române, singura, după câte ştiu. A stat toată viaţa „în tinda unei 
registraturi” şi a comentat în foiletoane critice cărţile proaspăt ieşite 
de sub tipar. Nimic mai mult, dar nici mai puţin. 

Dintre criticii noştri, Perpessicius este singurul care descinde 
din neamuri de la miazăzi. Tatăl său venise de tânăr, din Ianina, 
orăşel din nordul Greciei, la Brăila în port, ca dragoman, adică 
traducător din greacă şi turcă. Mama, de neam din ţinutul Putnei, 
aducea în familie firea moldavă, adesea atât de roditoare pentru 
artişti. Nu pretindem că explicăm destinul omului prin acest mic şi 
sumar excurs genealogic, dar acum, când ştim totul sau aproape 
totul despre omul Perpessicius deplin exprimat în operă, putem să 
spunem că rădăcinile orientale, sudice au dat un anumit timbru 
vocii criticului. Melancolia, care trebuie să fie din rădăcinile 
moldave, a dat iniţial chemarea poeziei, mai apoi s-a metamorfozat 
şi s-a resorbit în textele foiletonistului.

El admiră mai mult ambiguitatea şi sugestia decât certitudinea 
verdictului critic. O demonstraţie tranşantă nu vom găsi niciodată 
în „menţiunile” sale. Ca atare, vom observa în foiletoanele sale 
forme ale disimulării, ale aluziei, ceva de poveste orientală care în 
egală măsură ascunde şi numeşte. Perpessicius a fost lipsit de spirit 
polemic. Nu a spus niciodată nimănui maiorescianul „În lături!”. 
Nu a scris niciodată „împotriva” a ceva, ci întotdeauna „întru” ceva. 
A fost cu desăvârşire un spirit agoral , dar nu a coborât decât 
ocazional în cafeneaua literară şi atunci numai cu mari prieteni. Nu 
s-a încurcat niciodată în boemie cu plevuşca. A preferat să rămână 
cu reflexul de a privi lumea de pe un promontoriu imaginar, cum 
făcea în copilărie, la Brăila, când privea Dunărea, curgerea, de pe 
insula de muşeţel din malul falezei de lângă casă. S-a însingurat şi 
nu a lăsat nicio zi fără să scrie un rând şi fără să citească o mie. Cu 
puterea gustului său literar a mărturisit adevărurile pe care le-a 
crezut esenţiale despre literatura vremii sale. A fost o redutabilă 
maşină de citit. Vreme de aproape jumătate de veac a avut rubrică în 
cele mai importante reviste literare româneşti. Şi mai e ceva: ca să 
completăm activitatea de critic literar, vom adăuga o activitate 
fundamentală: a făcut ordine cum nimeni nu ar fi putut să facă în 
muntele fără steril al manuscriselor eminesciene. Pentru finalizarea 
marelui şantier de ordonare şi editarea a manuscriselor eminesciene 
a fost nevoie de „colective” de cercetători. Ceea ce a făcut singur în 
trei decenii, au finalizat alţii în patru decenii, spre zorii anului 2000. 
Perpessicius dezvoltă o ipostază a maiorescianismului, alături de G. 
Călinescu, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu. 
Criteriul fundamental: opţiunea pentru criteriul estetic al operei 
literare. Şi-a semnat toată opera cu pseudonimul „Perpessicius” – în 
traducere liberă, „cel tăbăcit de suferinţă”. La început era adăugat 
numelui real, apoi, după ce s-a impus în mentalitatea publică, a 
semnat numai cu pseudonimul năzdrăvan, adoptat încă din 1915, 
din poză romantică, deci mai devreme cu un an de nenorocirea de 
pe dealul dobrogean care avea să-i rănească braţul drept şi să-l 
oblige să scrie cu mâna stângă. Nu ştia atunci, în tinereţe, când îşi 
amuşina destinul, că adesea „cuvintele atrag realul” (N. Stănescu). 
Perpessicius nu e anunţat de predecesori, nu e urmat de epigoni. A 
avut o existenţă jertfelnică, pusă în slujba literaturii române. Nu a 
avut stăpân, nu i-a dat nimeni ordine. Şi dacă va fi fost vreunul care 
să-i fi dat, a preferat să se retragă. E în el o nevoie maioresciană de 
independenţă. A avut gust literar infailibil, cum marii muzicieni au 
ureche muzicală absolută.

Citat adesea, citit puţin, pomenit arareori, credem că 
Perpessicius merită mai mult. Dacă te laşi furat şi te obişnuieşti cu 
studii şi cronici literare ale unor firi năvalnice, care dau spectacole 
de personalitate, - un G. Călinescu scriind cronică literară ca şi cum 

ar preda o lecţie de anatomie, un Şerban Cioculescu, zis şi „cel Rău”, 
care scotoceşte cu cruzime în cotloanele operei, un E. Lovinescu 
aşezând cu oarecare tandreţe opera în pat procustian – când te 
întorci la un foileton de Perpessicius, simţi imediat un şoc. Într-o 
lume literară românească în care competitorii sunt „oameni care nu 
pot să-şi taie unghiile urii”, cum scria G. Călinescu într-o scrisoare 
către Al. Rosetti, cronicile literare ale lui Perpessicius nu seamănă cu 
ceea ce citim de regulă, au un sunet nou, de text care vine din altă 
parte. El rămâne cel mai important foiletonist nu doar din epoca 
interbelică, ci din toată literatura română. Nu doar prin număr, - a 
scris aproape 2000 de foiletoane! – ci mai ales prin nivelul artistic la 
care a ajuns, Perpessicius l-a transformat, dintr-o specie minoră, 
fără miză, fragilă, într-o specie redutabilă. A avut puterea să stea un 
sfert de veac în tranşeile foiletonismului critic cu o credinţă rară. Pe 
bună dreptate azi e considerat un clasic al foiletonului critic 
românesc. Din stolul de texte critice care însoţesc unele ediţii ale 
marilor opere literare interbelice niciodată nu lipseşte al lui 
Perpessicius. 

Din perspectiva foiletonistului, a emis judecăţi de valoare 
fundamentale. Când se va face o analiză a opiniilor despre cărţile 
mai mari sau mai mici din epocă, se va vedea că, de regulă, 
Perpessicius este primul care trasează căi hermeneutice, primul care 
desţeleneşte textul , adesea în formulări memorabile.

Şi despre capodopere şi despre cărţi mărunte Perpessicius a 
scris cu aceeaşi generozitate. Credea, pornind de la Eminescu, „în 
orice om, e o lume şi face încercarea” şi de aceea nicio carte nu e 
scrisă degeaba. El dezvoltă aici o mare lecţie maioresciană. În 
cultură nimic nu e inutil. Totul are rost tainic, ca în natură. Nici chiar 
în anii de mare încordare, când ordona manuscrise eminesciene, 
activitatea lui nu încetează, foiletonul lui apare săptămânal, ca o 
bătaie de metronom, marcând clipa. În aceste foiletoane, 
Perpessicius a folosit toate harurile unui mare spirit. El avea 
melancolia grea, costiniană sau cantemirească, ieşită nu din vreo 
stare trecătoare, ci din reflex greu, cărturăresc. El priveşte arta ca pe 
o formă ultimă a luptei omului cu Timpul. De aceea se cuvine să 
spunem că a făcut din exerciţiul critic din „tinda registraturii” un 
mod subtil, adesea tainic, de a spune adevărul. Şi nu în ultimul 
rând, să mai spunem un adevăr: Perpessicius nu a avut nevoie să-şi 
revizuiască foiletoanele. În anii '60, când le pregătea pentru tipar, 
îndreaptă doar erorile tipografice, nu reformulează, nu foloseşte 
croşeta, nu modifică perspectiva din care au fost scrise. Ne-am 
obişnuit să analizăm poezia, proza, teatrul, eseul, dar niciodată 
foiletonul. E adevărat, fiecare din colegii de generaţie pot avea parte 
de analize a unor foiletoane ca opere de artă, dar niciunul nu e mai 
îndreptăţit decât Perpessicius. Harul formulărilor memorabile, 
demonstraţia riguroasă, stilul scotocitor revelator, eleganţa 
argumentelor sunt elementele cele mai bine reprezentate de colegii 
de generaţie. Perpessicius a făcut din cea mai umilă specie literară – 
foiletonul critic – operă de artă. Modul în care Perpesicius îşi începe, 
de regulă, un foileton este un prilej de reflecţie. Putem vorbi de o 
adevărată poetică a începutului: este evocat aici un adevărat 
ceremonial de trecere din cotidianul apter, la ficţiunea operei. Exista 
în prima pagină a foiletoanelor critice ale lui Perpessicius o 
adevărată strategie a învăluirilor, cu provocări, cu mirări, parcă ar 
sta de vorbă cu sine şi nu ar investiga o carte. Perpessicius notează 
cu fidelitate tot ce i se întâmplă în timpul în care are în mână cartea 
de analizat, prejudecăţi, amintiri, gânduri.  Perpessicius nu scrie 
niciodată din exterior, pictural, ci numai din acest punct central al 
operei din perspectiva căruia emite judecăţi de valoare. Acest 
interludiu mai are un rost tainic: autorul face primele exerciţii de 
metamorfozare. Foiletonistul este, de fapt un mare histrion. El nu 
scrie despre un text până când nu se acomodează cu el, până când 
nu „intră în pielea” unui actor care interpretează un rol. 
Perpessicius nu-şi scria cronica până nu găsea acel punct de 
afinitate care să-i dea prijelul să emită judecăţi de valoare. Scria 
săptămânal despre cărţi de toată mâna, de la capodopere până la 
cartea măruntă, de serie. Acest ceremonial de metamorfozare a firii 
sale până devenea un histrion în armonie cu textul este de sorginte 
orientală. E un scenariu de basm trăit de un critic literar. Identificăm 
aici unicitatea lui Perpessicius şi felul în care aceste foiletoane 
ilustrează o formă hibridă, unică la noi, de a face critică literară.

PERPESSICIUS cel BUN
Viorel COMAN
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din jur.
Poezia presupune algoritmul recitativului, prin sonorităţile 

ei admirabile, printr-un patetism discret dar ferm, printr-o 
reactivare a retorismului  într-o epocă a superiorităţii imaginii. 
Chiar şi când melancolia cuprinde întregul univ ers existenţial, 
poezia încă performează cu graţie, lucruri frumoase, poezia 
caută drumul fericirii şi al  umanităţii desăvârşite întro lume 
bulversată şi tranzitivă. Îngerul este, cum ar spune George 
Călinescu, un instrument poetic foarte frecvent şi, până la urmă, 
aspiraţia reidentificării, chiar un alter-Ego superior.

O iubire  discretă, delicată  conturează universul poetic 
printr-o confesiune continuuă, printr-un fel de „Canzonier”, 
confirmat chiar şi prin cunoscutele  distincţii petrarchiste.

Un cuplu adamitic, identificat ]n timpul primordial, plutind 
sub praf de stele „pe ape ancestrale”, caută un nou limbaj al 
iubirii, „placenta unei  noi  vorbiri”. Iubita, Nenumita, cu un 
chip haşurat şi o identitate obscurizată este din ce în ce mai 
depărtată,  dar  gândul   despărţir i i  f inale  rămâne 
dervastator:”N-au mai venit cocorii înapoi,/ Pe cerul gurii 
steaua e amară,/ În tine nu mai cred, nu pot, nu voi,/ Să ne mai 
plângă marea la picioare.// Sunt oasele din ce în ce mai mici, / 
Ocolul va ajunge nla strâmtoare,/ Şi obosit, şi palid, şi pe 
brânci,/ La Dumnezeu mă uit ca la oricare.// N-au mai venit 
coccorii înapoi,/ Stă orizontul ghemuit în piatră, / Nu vreau să 
ştiu când unul din noi doi,/ Deschide-va în ceruri, primul, 
poartă.” (N-au mai venit cocorii...)  Şi se multiplică acelaşi cuplu 
şi aceeaşi iubire, şi rămâne acelaşi spaţiu virtual, acelaşi oraş 
care nu se află pe nicio hartă:” În oraşul tot mai sărac/ 
Prieteniile mult mai uşor se desfac,/ Copii înalţă luna ca pe un 
zmeu/ Trăgând sfoară din palma lui Dumnezeu”.

Poetul performează , dincolo de  virtuozităţile de 
versificaţie, dincolo de forţa de evocare, un talent specializat în a  
descrie spaţii deşetice, tărâmuri de la marginea lumilor posibile 
şi chiar adevărate cosmogonii, ca în excelentul poem „Rezemaţi 
de ulrima umbră”, un adevărat document sufletesc al unei frici 
universale :”Drumul până aici a fost greu/ După-amiezile albe-
n obraz/ Încercând să şteargă mereu/ Urma subţire apăsând pe 
grumaz.// Se rupe orbita acestei secunde/ Se sparge ca 
pojghiţa de gheaţă/ Şi crapăî aproape oriunde/ Ultima fărâmă 
de  viaţă.// Şi nu e nimeni să vadă/ Stăm rezemaţi de ultima 
umbră/ În pâlnia oricărui trup o să cadă/ Spaima subţire, 
prelungă.// Nu se aude nimic împrejur/ O mână deseneazhă 
orizontul  din nou/ Frica nu mai lasă contur/ Şi nici coajă pe 
ou.”  (Rezemaţi de ultima umbră)

Forţa de sugestie a verbului configurează  variabilitatea 
situaţiilor umane, mitologii ficţionale, călătorii  imaginare  şi 
adevărate poveşti succinte,  încât textele de amplitudine pot fi 
considerate adevărate balade, precum  „Tocmai la vest”, 
amintind  de baladele unui Ştefan Aug. Doinaş ori Radu Stanca 
:”Departe văd dealuri urcate de spini/ - Spunea călăuza 
aşteptând o vreme sub pod - / Şi pădurile mereu cu noi 
văgăuni/ Cuibărind întunericul de la Nord. // Văd ape ce n-au 
fost trecute de mult/ - Spunea călăuza aşteptând o vreme sub 
pod - / Şi zarea care adună pe spate tumult/ De vagoane cu 
primul şi ultimul rod. // Trec stele încolţite pe vânt/ -Spunea 
călăuza aşteptând o vreme sub pod - / Şi razele cu spice înalte 
de-argint/ Şi mâna care le taie făcându-le nod. // Văd dealuri, 
văd ape, văd stele/ Sunt călăuza sub ultimul pod/ Aştept până 
când vor trece cu ele/ Tocmai la Vest, de la Nord.”

Aici, ca şi în alte  texte, autorul deţine arta de a sugera 
misterul, atmosfera dramatică, interogativă, de a spune poveşti 
înceţoşate, fără a oferi şi instrumente de decodificare, de a ne 
proiecta  pe teritoriul fabulosului şi enigmaticului. Şi, ca peste 
tot, aceleaşi imagini îngheţate, colosale, ca într-un panopticum 
fără limite. Ca să fim înţeleşi, cosmogonii nu s-au mai imaginat 
şi scris de la Eminescu şi nici iubirile n-au mai avut parte de 
asemenea sincere  proiecţii astrale. 

Un pragmatic, un  om  cu afaceri multe, diverse şi 
complicate, trăieşte o supracompensaţie spirituală prin 
pasiunea şi exerciţiul poeziei, susţinută de un autentic talent. 
SUBLINIEZ TALENTUL ADEVĂRAT, PENTRU CĂ, în multe 
cazuri, creaţia unui Mecena este suspicionată de o 
supraevaluare interesată. Om al sudului solar prin origininile 
sale aromâneşti şi reînrădăcinat în Brăila balcanică şi 
cosmopolită, dl Stere Bucovală reprezintă foarte bine şi 
dualitatea genetică a  Gemenilor,  şi, cum s-a văzut, chiar 
bipolaritatea talentelor contrastante (născut, 2 iunie 1961, la 
Tulcea). Probabil că scrie de mult, dar în poezie a venit târziu, 
mai întâi prezent într-o antologie colectivă („Balcanica”, Ed. Ex 
Libris, Brăila, 2009)  apoi cu un volum („Sonoritatea 
cuvântului”, Ed. Arka, Serbia, 2009), „Oglinda secată” fiind 
perfect definitorie şi concludentă pentru o reală vocaţie poetică, 
exprimată târziu, dar în cele mai performante contextualizări şi 
îndrumată de profesionişti ai condeiului.

George Astaloş scrie un frumos text despre „vectorii” 
poeziei şi ai prieteniei, text care însă nu are nicio aderenţă la 
specificul  creaţiei  lui Stere Bucovală.

O  distincţie comună a celor două talente  contrastante 
despre care vorbeam mai sus ar fi eficienţa, căci, şi în centrul 
problemelor pragmatice şi în spaţiul misterios al poeziei, 
instaurează eficienţa, iar activismul afacerilor  se află în clară 
sinonimie cu laboratorul poetic care se defineşte prin 
pragmatism  lingvistic, prin controlul spaţiului ficţional, prin 
ordonarea imaginarului specific. Tipologic vorbind, se înscrie în 
categoria poeţilor care nu fac risipă de cuvinte, apropiat de Ion 
Barbu, şi nu neapărat prin ermetism, cât prin eficienţa verbală.

Poet de acumulare lentă, autorul nu s-a grăbit să intre în 
arena fenomenului literar, dar acumulările  încete s-au rafinat 
prin complexitatea experienţelor de viaţă. În cazul poetului 
bipolar, pragmatismul,  preluat din lumea afracerilor, vine să se 
completeze cu dezordinea superioară  a creaţiei artistice şi cu 
nobleţea inspiraţiei  lirice.Această bipolaritate contrastantă a  
favorizat dezvoltarea şi împlinirea unei  puternice personalităţi, 
personalitate care poate  coordona un adevărat domeniu 
economic, dar poate să semneze şi cărţi de poezie perfect 
individualizate – acesta este Stere Bucovală, un om agreabil, 
dovedind o gândire  pe cât  de concentrată, pe atât de flexibilă, 
uin spirit deschis, dar şi riguros care, cu sobrietate şi eleganţă 
socializează în compania artiştilor, pictori şi scriitori. Un instinct 
estetic sigur îl protejează să nu greşească în selecţia valorilor de 
care se înconjoară, stăpânind şi un neaşteptat instinct colocvial. 
Poetul dezvoltă un  comportament reactiv faţă de solicitările şi 
interogaţiile imediatităţii, iar poezia devine o atitudine, un 
răspuns la distribuţiile problematice ale cotidianului.

 El deţine încă retorica poeziei tradiţionale care poate 
convieţui sau chiar se poate combina cu imagistica modernă, 
dovedindu-se un spirit ludic care înţelege jocul ca filosofie şi 
filosofia ca religiozitate a jocului.

Discursul poetic care propune întotdeauna un mesaj foarte 
transparent se colorează cu sintagme şi imagini  concludente,  
identificând în autor nu doar un poet inspirat, ci şi un 
meşteşugar al textului, un artist orfevru care stăruie cu răbdare 
în zona cu multe variabile a polisemiei cuvântului.

Să te laşi cucerit de muzicalitatea subtilă a poeziei, de efectul 
ei tentacular-incantatoriu rămâne un pericol (sau o eroare de 
receptare) pentru că rişti să pierzi mesajul profund.

O densitate existenţială umple cuvântul, propoziţia , fraza, 
pentru că intrăm într-un univers poetic fundamentat pe iubire, 
pe o empatie miraculoasă, generatoare de forţă pentru lumea 
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Iubiri astrale şi proiecţii cosm ogonice
Stere  Bucovală,  Oglinda secată.

Aureliu GOCI 
Dintre toţi criticii literari de primă mărime, de la Maiorescu 

încoace, Perpessicius este singurul căruia i se potriveşte acest 
apelativ cu rezonanţă voievodală. În 1944, aşeza în fruntea 
volumului „Jurnal de lector” un eseu despre urbea natală cu un titlu 
cu semnificaţii adânci: „o schelă porto-franco”, evocând miracolul 
Brăilei în pragul veacului al XX-lea. Dar această formulă poate fi o 
metaforă care rezumă exemplar propriul destin. El însuşi, repetând 
în spirit destinul Brăilei, a fost o schelă porto-franco a literaturii 
române, singura, după câte ştiu. A stat toată viaţa „în tinda unei 
registraturi” şi a comentat în foiletoane critice cărţile proaspăt ieşite 
de sub tipar. Nimic mai mult, dar nici mai puţin. 

Dintre criticii noştri, Perpessicius este singurul care descinde 
din neamuri de la miazăzi. Tatăl său venise de tânăr, din Ianina, 
orăşel din nordul Greciei, la Brăila în port, ca dragoman, adică 
traducător din greacă şi turcă. Mama, de neam din ţinutul Putnei, 
aducea în familie firea moldavă, adesea atât de roditoare pentru 
artişti. Nu pretindem că explicăm destinul omului prin acest mic şi 
sumar excurs genealogic, dar acum, când ştim totul sau aproape 
totul despre omul Perpessicius deplin exprimat în operă, putem să 
spunem că rădăcinile orientale, sudice au dat un anumit timbru 
vocii criticului. Melancolia, care trebuie să fie din rădăcinile 
moldave, a dat iniţial chemarea poeziei, mai apoi s-a metamorfozat 
şi s-a resorbit în textele foiletonistului.

El admiră mai mult ambiguitatea şi sugestia decât certitudinea 
verdictului critic. O demonstraţie tranşantă nu vom găsi niciodată 
în „menţiunile” sale. Ca atare, vom observa în foiletoanele sale 
forme ale disimulării, ale aluziei, ceva de poveste orientală care în 
egală măsură ascunde şi numeşte. Perpessicius a fost lipsit de spirit 
polemic. Nu a spus niciodată nimănui maiorescianul „În lături!”. 
Nu a scris niciodată „împotriva” a ceva, ci întotdeauna „întru” ceva. 
A fost cu desăvârşire un spirit agoral , dar nu a coborât decât 
ocazional în cafeneaua literară şi atunci numai cu mari prieteni. Nu 
s-a încurcat niciodată în boemie cu plevuşca. A preferat să rămână 
cu reflexul de a privi lumea de pe un promontoriu imaginar, cum 
făcea în copilărie, la Brăila, când privea Dunărea, curgerea, de pe 
insula de muşeţel din malul falezei de lângă casă. S-a însingurat şi 
nu a lăsat nicio zi fără să scrie un rând şi fără să citească o mie. Cu 
puterea gustului său literar a mărturisit adevărurile pe care le-a 
crezut esenţiale despre literatura vremii sale. A fost o redutabilă 
maşină de citit. Vreme de aproape jumătate de veac a avut rubrică în 
cele mai importante reviste literare româneşti. Şi mai e ceva: ca să 
completăm activitatea de critic literar, vom adăuga o activitate 
fundamentală: a făcut ordine cum nimeni nu ar fi putut să facă în 
muntele fără steril al manuscriselor eminesciene. Pentru finalizarea 
marelui şantier de ordonare şi editarea a manuscriselor eminesciene 
a fost nevoie de „colective” de cercetători. Ceea ce a făcut singur în 
trei decenii, au finalizat alţii în patru decenii, spre zorii anului 2000. 
Perpessicius dezvoltă o ipostază a maiorescianismului, alături de G. 
Călinescu, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu. 
Criteriul fundamental: opţiunea pentru criteriul estetic al operei 
literare. Şi-a semnat toată opera cu pseudonimul „Perpessicius” – în 
traducere liberă, „cel tăbăcit de suferinţă”. La început era adăugat 
numelui real, apoi, după ce s-a impus în mentalitatea publică, a 
semnat numai cu pseudonimul năzdrăvan, adoptat încă din 1915, 
din poză romantică, deci mai devreme cu un an de nenorocirea de 
pe dealul dobrogean care avea să-i rănească braţul drept şi să-l 
oblige să scrie cu mâna stângă. Nu ştia atunci, în tinereţe, când îşi 
amuşina destinul, că adesea „cuvintele atrag realul” (N. Stănescu). 
Perpessicius nu e anunţat de predecesori, nu e urmat de epigoni. A 
avut o existenţă jertfelnică, pusă în slujba literaturii române. Nu a 
avut stăpân, nu i-a dat nimeni ordine. Şi dacă va fi fost vreunul care 
să-i fi dat, a preferat să se retragă. E în el o nevoie maioresciană de 
independenţă. A avut gust literar infailibil, cum marii muzicieni au 
ureche muzicală absolută.

Citat adesea, citit puţin, pomenit arareori, credem că 
Perpessicius merită mai mult. Dacă te laşi furat şi te obişnuieşti cu 
studii şi cronici literare ale unor firi năvalnice, care dau spectacole 
de personalitate, - un G. Călinescu scriind cronică literară ca şi cum 

ar preda o lecţie de anatomie, un Şerban Cioculescu, zis şi „cel Rău”, 
care scotoceşte cu cruzime în cotloanele operei, un E. Lovinescu 
aşezând cu oarecare tandreţe opera în pat procustian – când te 
întorci la un foileton de Perpessicius, simţi imediat un şoc. Într-o 
lume literară românească în care competitorii sunt „oameni care nu 
pot să-şi taie unghiile urii”, cum scria G. Călinescu într-o scrisoare 
către Al. Rosetti, cronicile literare ale lui Perpessicius nu seamănă cu 
ceea ce citim de regulă, au un sunet nou, de text care vine din altă 
parte. El rămâne cel mai important foiletonist nu doar din epoca 
interbelică, ci din toată literatura română. Nu doar prin număr, - a 
scris aproape 2000 de foiletoane! – ci mai ales prin nivelul artistic la 
care a ajuns, Perpessicius l-a transformat, dintr-o specie minoră, 
fără miză, fragilă, într-o specie redutabilă. A avut puterea să stea un 
sfert de veac în tranşeile foiletonismului critic cu o credinţă rară. Pe 
bună dreptate azi e considerat un clasic al foiletonului critic 
românesc. Din stolul de texte critice care însoţesc unele ediţii ale 
marilor opere literare interbelice niciodată nu lipseşte al lui 
Perpessicius. 

Din perspectiva foiletonistului, a emis judecăţi de valoare 
fundamentale. Când se va face o analiză a opiniilor despre cărţile 
mai mari sau mai mici din epocă, se va vedea că, de regulă, 
Perpessicius este primul care trasează căi hermeneutice, primul care 
desţeleneşte textul , adesea în formulări memorabile.

Şi despre capodopere şi despre cărţi mărunte Perpessicius a 
scris cu aceeaşi generozitate. Credea, pornind de la Eminescu, „în 
orice om, e o lume şi face încercarea” şi de aceea nicio carte nu e 
scrisă degeaba. El dezvoltă aici o mare lecţie maioresciană. În 
cultură nimic nu e inutil. Totul are rost tainic, ca în natură. Nici chiar 
în anii de mare încordare, când ordona manuscrise eminesciene, 
activitatea lui nu încetează, foiletonul lui apare săptămânal, ca o 
bătaie de metronom, marcând clipa. În aceste foiletoane, 
Perpessicius a folosit toate harurile unui mare spirit. El avea 
melancolia grea, costiniană sau cantemirească, ieşită nu din vreo 
stare trecătoare, ci din reflex greu, cărturăresc. El priveşte arta ca pe 
o formă ultimă a luptei omului cu Timpul. De aceea se cuvine să 
spunem că a făcut din exerciţiul critic din „tinda registraturii” un 
mod subtil, adesea tainic, de a spune adevărul. Şi nu în ultimul 
rând, să mai spunem un adevăr: Perpessicius nu a avut nevoie să-şi 
revizuiască foiletoanele. În anii '60, când le pregătea pentru tipar, 
îndreaptă doar erorile tipografice, nu reformulează, nu foloseşte 
croşeta, nu modifică perspectiva din care au fost scrise. Ne-am 
obişnuit să analizăm poezia, proza, teatrul, eseul, dar niciodată 
foiletonul. E adevărat, fiecare din colegii de generaţie pot avea parte 
de analize a unor foiletoane ca opere de artă, dar niciunul nu e mai 
îndreptăţit decât Perpessicius. Harul formulărilor memorabile, 
demonstraţia riguroasă, stilul scotocitor revelator, eleganţa 
argumentelor sunt elementele cele mai bine reprezentate de colegii 
de generaţie. Perpessicius a făcut din cea mai umilă specie literară – 
foiletonul critic – operă de artă. Modul în care Perpesicius îşi începe, 
de regulă, un foileton este un prilej de reflecţie. Putem vorbi de o 
adevărată poetică a începutului: este evocat aici un adevărat 
ceremonial de trecere din cotidianul apter, la ficţiunea operei. Exista 
în prima pagină a foiletoanelor critice ale lui Perpessicius o 
adevărată strategie a învăluirilor, cu provocări, cu mirări, parcă ar 
sta de vorbă cu sine şi nu ar investiga o carte. Perpessicius notează 
cu fidelitate tot ce i se întâmplă în timpul în care are în mână cartea 
de analizat, prejudecăţi, amintiri, gânduri.  Perpessicius nu scrie 
niciodată din exterior, pictural, ci numai din acest punct central al 
operei din perspectiva căruia emite judecăţi de valoare. Acest 
interludiu mai are un rost tainic: autorul face primele exerciţii de 
metamorfozare. Foiletonistul este, de fapt un mare histrion. El nu 
scrie despre un text până când nu se acomodează cu el, până când 
nu „intră în pielea” unui actor care interpretează un rol. 
Perpessicius nu-şi scria cronica până nu găsea acel punct de 
afinitate care să-i dea prijelul să emită judecăţi de valoare. Scria 
săptămânal despre cărţi de toată mâna, de la capodopere până la 
cartea măruntă, de serie. Acest ceremonial de metamorfozare a firii 
sale până devenea un histrion în armonie cu textul este de sorginte 
orientală. E un scenariu de basm trăit de un critic literar. Identificăm 
aici unicitatea lui Perpessicius şi felul în care aceste foiletoane 
ilustrează o formă hibridă, unică la noi, de a face critică literară.

PER PESSICIUS cel BUN
Viorel COMAN
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demisionat. În pofida condiţiilor grele, viaţa academică a 
continuat să se desfăşoare la Leningrad: specialistul în 
persană Alexandr Boldîrev a continuat să ţină cursuri la 
Ermitaj, dojenindu-şi studenţii care nu se pregăteau, la fel 
procedase şi patologul Vladimir Garşin, iar compozitorul 
Şostakovici a compus Simfonia a 7-a (a Leningradului), care 
s-a bucurat de audienţă în străinătate şi în Rusia. Sunt 
urmărite multe destine ale unor locuitori ai Leningradului, 
mulţi dintre ei supravieţuind blocadei. Sunt înregistrate 
fragmente din diferite jurnale care surprind şi fapte 
reprobabile ca furtul cartelelor de alimente, smulgerea pe 
stradă a pâinii din mâinile oamenilor, oamenii devin 
„precum lupii” sau „de piatră”, preocupaţi numai de 
propria supravieţuire. Regretabil e faptul că în această 
situaţie dramatică se aflau numai locuitorii Leningradului, 
în timp ce, activiştii de partid (nomenklatura) beneficiază 
de raţii normale. Sunt astfel portretizaţi Jdanov, Voroşilov, 
Jukov. În această lume cuprinsă de degradare, relaţiile, 
favorurile, mita („sviazi”) erau cultivate ca mijloc de 
supravieţuire. Speranţele naziştilor într-o revoltă 
antibolşevică s-au năruit: „guvernul roşu, cu ajutorul terorii şi 
al unei propagande energice, ţine cu fermitate populaţia sub 
control şi în prezent o revoltă organizată împotriva inamicului nu 
poate fi luată în considerare” (p. 339). În arhive s-au păstrat 
două menţiuni despre două demonstraţii contra 
guvernului în 1941, NKVD-ul trăgând asupra mulţimii, iar 
capii revoltei au fost arestaţi. În jurnalul său, Ivan Jilinski a 
surprins cel mai bine situaţia războiului: „Germanii, 
considera el, făcuseră o greşeală crezând că pot < face o plimbare, 
ca în Polonia, până la Urali >, având în vedere că ruşii, care nu 
erau bolşevici prin natura lor, nutreau o ură istorică faţă de 
invadatori şi aveau avantajele unui spaţiu nesfârşit, o psihologie 
specială – < e nebun, dar e nebunul nostru >, ca şi capacitatea de a 
se lipsi de multe. Aliaţii furnizau Uniunii Sovietice suficiente 
ajutoare pentru a continua lupta, dar nu destul pentru a-i permite 
să lanseze o contraofensivă majoră” (p. 353). În Armata Roşie 
exista aceeaşi dezorganizare şi corupţie ca şi în viaţa civilă. 
Se fura din raţiile de hrană ale soldaţilor. Cei nemulţumiţi 
erau arestaţi şi executaţi. Soldaţii dormeau adesea în 
zăpadă şi au recurs la canibalism ca să îşi salveze viaţa (p. 
363). Blocada Leningradului a fost intensificată, 
deplasându-se în acest scop noi divizii şi tunul gigantic 
„Marele Gustav”, dar oraşul rezistă, sovieticii reuşind să 
elibereze alte localităţi, iar la Stalingrad von Paulus este 
nevoit să capituleze. Un ofiţer german din Grupul de 
Armate Nord, îi scrie soţiei sale în ianuarie 1944: „Putem uita 
de permisia mea... Aici are loc o bătălie care depăşeşte tot ce am 
văzut până acum. Ruşii avansează din trei părţi. Suntem în iad. 
Nu pot descrie ce se întâmplă. Dacă supravieţuiesc, am să îţi 
povestesc când o să ne întâlnim. În acest moment, pot să-ţi spun 
un singur lucru – urează-mi noroc” (pp. 435 – 36). În fine, după 
străpungerea blocadei care a costat viaţa a 750 de mii de 
leningrădeni, viaţa începe să revină treptat la normal. În 
schimb, Stalin a dezlănţuit o nouă etapă de persecuţii 
asupra activului de partid din Leningrad şi contra 
cosmopolitismului (Polina Molotov îi cade victimă). 
Apariţia unor noi cărţi de memorii şi jurnale vin să aducă 
noi dezvăluiri înfiorătoare, mulţi încheindu-şi viaţa 
devreme, alţii longevivi au trăit până spre anul 2000. Cele 
două anexe completează o carte zguduitoare, care se citeşte 
pe nerăsuflate. 

ANNA REID, LENINGRAD. Tragedia unui oraş sub asediu, 
1941 – 1944. Traducere de Lia Decei. Cuvânt – înainte de Laurenţiu 
Constantiniu, Ed. CORINT, 2013, 558 p.

eventual i tatea  unui  atac 
german,  credea  că  se  va 
produce  în  1942  încât  a 
nesocot i t  avert ismentele 
ambasadorului sovietic de la 
Berlin, informaţiile furnizate de 
britanici şi a continuat să-i 
aprovizioneze pe germani până 
în noaptea atacului. Mai mult 
chiar, Stalin a crezut că are de-a 
face cu provocări, refuzând ca 
armata să intre în alertă, în 
sfârşit, înţelege realitatea după 
ce Jukov îl informează că multe 
oraşe sunt bombardate de 
aviaţia germană. Abia pe 3 iulie 

1941, Stalin a rostit primul discurs la radio. Dacă Stalin se 
face vinovat de multe rele provocate poporului rus, nu e 
mai puţin adevărat că Hitler a subapreciat Armata Roşie, 
nu cunoştea în profunzime Rusia şi nici nu fusese informat, 
mulţumindu-se să emită „la nesfârşit în diatribele ţinute în 
timpul meselor, erau măsura nu numai a rasismului, ci a lenei 
intelectuale, a suficienţei în faţa unei ţări vaste în rapidă 
schimbare şi închise, despre care el şi sfătuitorii lui ştiau foarte 
puţin” (p. 46). Atacul german a provocat la Leningrad 
reacţii diferite, oamenii erau îngrijoraţi deoarece 
autorităţile s-au dovedit nepregătite, îşi fac provizii de 
alimente, cumpărând orice, iar cei mai mulţi sperau că o 
eventuală ocupaţie germană îi va scăpa de comunism. 
Totuşi, mulţi leningrădeni se înrolează ca voluntari, se fac 
colecte publice de bijuterii, bani, aur. Populaţia de etnie 
germană şi finlandeză este deportată. Înaintarea germană 
este impetuoasă, încât von Manstein notează entuziast în 
jurnalul său bucuria, succesul „Nu cred că am să mai trăiesc 
vreodată ceva comparabil cu această cursă impetuoasă şi nebună... 
A fost împlinirea visului oricărui comandant de tanc”, (p. 66), 
dar tot astfel s-a petrecut şi în Franţa, unde numai ordinul 
lui Hitler a oprit Panzerele germane să nu-i arunce în mare 
pe englezi la Dunkerque. Conducerea militară la Leningrad 
îi fusese încredinţată lui Voroşilov (un incapabil care l-a 
iritat în mai multe rânduri pe Stalin, care-l trimite pe Jukov 
să redreseze situaţia) şi Jdanov. Dacă oraşul Leningrad se 
confrunta cu probleme de hrană şi evacuarea civililor, 
Wehrmachtul se confrunta cu lipsa unor drumuri, a unor 
şosele, care odată udate de ploi deveneau impracticabile 
(„ca şi cum ai părăsi secolul al XX-lea pentru a trăi în Evul 
Mediu”, p. 84), în sfârşit, lipsa hărţilor stânjeneşte. Totuşi, 
când inelul încercuirii Leningradului de către armata 
germană s-a consolidat, situaţia a fost dramatică: „Faptul că 
nu a reuşit să evacueze din Leningrad populaţia < în plus > 
înainte ca inelul blocadei să se închidă a fost una dintre cele mai 
mari greşeli ale regimului sovietic, care a dus la mai multe decese 
în rândul populaţiei civile decât eroarea de a nu anticipa Operaţia 
Barbarossa” (pp. 121 – 22). Deprimant e faptul că, în ierarhia 
de partid din jurul lui Stalin existau lupte discrete pentru 
putere, iar măsurile de salvare a asediaţilor erau 
tergiversate spre disperarea leningrădenilor care sunt 
supuşi la grele privaţiuni, mai ales, în prima iarnă 1941 – 42, 
când temperaturile au scăzut cu multe grade sub zero. 
Jukov reuşeşte să stabilizeze situaţia militară, presiunea 
germană scade, cauzată şi de deosebirile de vederi între 
Hitler şi generalii săi: Leningradul sau Moscova trebuia 
cucerită întâi? Acum, scrie Anna Reid, germanii au ratat 

 „Aceasta este povestea asediului Leningradului, cea mai 
ucigătoare blocadă a unui oraş din istoria omenirii”

(Anna Reid)
 

Bibliografia celui de-al Doilea Război Mondial este 
imensă. S-au scris cărţi dedicate, în mod special, 
operaţiunilor militare (B. H. Liddell Hart şi Lothar 
Gruchmann), apoi, lui Hitler şi altor căpetenii naziste, în 
fine, despre bombardarea unor oraşe germane, despre 
anumite blocade şi chiar a cuceririi Berlinului de către 
armatele aliate, încât cititorul conştiincios trebuie să 
depună un efort ieşit din comun, fiindcă în toate aceste cărţi 
întâlnim informaţii inedite care se completează, subiectul, 
inepuizabil, rămâne evident, neîncheiat, oricând putând să 
apară noi informaţii utile. O astfel de lucrare dedicată 
asediului oraşului Leningrad a pătruns de curând pe piaţa 
cărţii din România şi este datorată unui istoric englez: Anna 
Reid, lucrare importantă, având în vedere că Wehrmachul 
atacase Uniunea Sovietică în trei direcţii ce urmăreau 
cucerirea a trei oraşe: Leningrad, Moscova, Stalingrad, din 
fericire, niciunul dintre acestea nu a capitulat, nu a putut fi 
cucerit şi distrus, deşi presiunea armatei germane a fost 
enormă, însă imensitatea spaţiului rusesc, clima aspră au 
contribuit ca maşina de război germană să clacheze, iar 
planurile lui Hitler să eşueze. Führerul dorea ca oraşele 
respective să fie distruse, de nelocuit, aşa încât să scape de 
grija hrănirii populaţiei. Pentru a scrie cartea de faţă, Anna 
Reid (specialistă în istoria Rusiei) a studiat arhivele ruseşti, 
a citit jurnalele celor asediaţi la Leningrad (blokadniki), 
apoi, prin bibliografia consultată şi consemnată la sfârşitul 
lucrării oferă informaţii inedite. Aşadar, Anna Reid 
urmăreşte de-a lungul a cinci părţi şi 23 de capitole cele 872 
de zile (septembrie 1941 – ianuarie 1944) cât a durat asediul, 
timp în care au pierit aproximativ 750 de mii de oameni, 
oraşul suferind distrugeri majore: „Asupra acestor luni de 
moarte în masă – pe care istoricii ruşi le numesc < perioada eroică 
> a asediului – se concentrează cartea de faţă” (pp. 25 – 26). Ce s-
ar fi întâmplat dacă Hitler reuşea să cucerească Uniunea 
Sovietică nu este greu de imaginat: din peroraţiile sale 
nerealiste se desprinde ideea că dictatorul german vroia să 
transforme Rusia europeană până la Ural în grânarul 
Europei, naţiunea germană într-o continuă creştere 
demografică ar fi colonizat Estul Europei, iar populaţia 
Rusiei, în parte, exterminată, iar restul transformată în 
sclavi. Dacă până în 1990 puterea sovietică, cu unele mici 
abateri, a studiat situaţia Leningradului în timpul 
asediului, după această dată adevărata tragedie iese la 
iveală: „Da, leningrădenii au rezistat, au demonstrat că nu sunt 
egoişti şi au dat dovadă de curaj. Dar în acelaşi timp au furat, au 
ucis, şi-au abandonat rudele şi chiar au existat cazuri de 
canibalism – aşa cum se întâmplă în toate societăţile în timp de 
foamete. Da, regimul a apărat cu succes oraşul, a reuşit să îl 
aprovizioneze în mod ingenios şi să stabilească rute de 
aprovizionare şi evacuare peste Lacul Ladoga. Dar regimul şi-a 
ucis deliberat soldaţii trimiţându-i la luptă neinstruiţi şi prost 
înarmaţi, şi-a hrănit activiştii de partid în timp ce oamenii din jur 
sufereau de foame şi a recurs la mii de execuţii şi arestări fără 
sens” (p. 30). Aşadar, Operaţiunea Barbarossa a început în 
ziua de duminică 22 iunie 1941, la ora 4 dimineaţa, 
Germania punând în mişcare cea mai mare forţă de invazie 
văzută vreodată. Stalin, deşi fusese informat de 

restituiri şansa de a cuceri Leningradul (p. 159). Într-o notă de la 
pagina 161 este menţionată relatarea generalului 
Blumentritt, care alături de alţi colegi era impresionat de 
memoriile lui Armand de Caulaincourt din 1812: „Încă îl 
mai văd pe von Kluge târându-se prin noroi din locul în care 
dormea la biroul lui şi stând în faţa hărţii cu cartea lui 
Caulaincourt în mână”. Greşeala lui Hitler (care se socotea 
„cel mai dur bărbat din Europa”, socotind că „aparţine prin 
natură unei specii cu totul diferite!”, p. 164), spre deosebire de 
Stalin care a lăsat rezolvarea operaţiunilor militare pe 
seama generalilor săi, a constat în încăpăţânarea de a decide 
totul, măsurile sale fiind adesea contrare regulilor militare. 
Bombardarea aeriană a Leningradului era însoţită de 
bombardamentele de artilerie, ambele provocând mari 
distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti: „Dacă germanii 
cucereau Leningradul, distrugerea infrastructurii acestuia şi a 
capacităţii de producţie industrială urma să fie totală. < Planul D 
> care conţinea tot ce trebuia să fie demolat, nu a fost făcut public 
până în anul 2005. Ştim acum că includea toate fabricile 
importante din oraş, ca şi centralele electrice, staţiile de pompare, 
centralele telefonice şi telegrafice, brutăriile, podurile, reţeaua de 
căi ferate, şantierele navale şi porturile – circa 380 de instalaţii în 
total” (p. 180). Avioanele germane aruncau fluturaşi cu 
diferite texte: „Venim nu ca duşmani ai voştri, ci ca duşmani ai 
bolşevismului” (p. 182). Presiunea germană era atât de 
puternică, încât Stalin se gândea să abandoneze 
Leningradul şi să depună eforturi pentru apărarea 
Moscovei. Din punctul de vedere al aprovizionării, situaţia 
Leningradului era catastrofală. Dmitri Pavlov a sosit de la 
Moscova şi a inventariat toate bunurile alimentare, care 
ajungeau pentru cel mult o lună: „Eşecul de a înmagazina 
provizii adecvate de alimente şi combustibil înainte de închiderea 
inelului blocadei s-a datorat aceluiaşi amestec letal de negare, 
dezorganizare şi nepăsare faţă de viaţa oamenilor ca şi în cazul 
eşecului de a evacua populaţia civilă. Cea mai eficientă şi 
preocupată administraţie nu ar fi putut să prevină lipsurile 
serioase..., dar greşelile, confuzia şi mai presus de toate refuzul 
conducerii de a înfrunta realitatea au făcut ca situaţia să fie mai 
rea decât trebuie să fie” (pp. 194 – 95). Penuria de alimente (de 
combustibil pentru încălzire), a dus la diminuarea drastică 
a raţiilor alimentare, limita severă atinsă a fost de 125 de 
grame de pâine, dar erau zile când se stătea la cozi fără a se 
obţine ceva, încât mortalitatea atinsese cote alarmante, 
înregistrându-se frecvente cazuri de canibalism („Anarhia 
nu a domnit în Leningrad în timpul asediului, însă oraşul a avut 
de suferit în urma unui val de delicte, mai ales jafuri şi omoruri 
pentru mâncare şi cartelele de alimente şi, după cum se ştie, 
canibalism”, p. 324), încât Anna Reid comentează: „În 
Uniunea Sovietică, mâncarea fusese întotdeauna un mijloc de 
corecţie şi recompensă, iar la extrem, de eliminare a celor 
nefolositori, păstrându-i pe cei folositori” (p. 199), citându-l, în 
acest sens pe Lenin, care în 1921 se exprimase astfel: 
„Sprijinul statului sub forma alimentelor trebuie să fie dat numai 
acelor muncitori care sunt cu adevărat necesari pentru creşterea 
productivităţii muncii. Şi dacă distribuirea hranei trebuie să fie 
utilizată ca un instrument politic, atunci utilizaţi-o pentru a 
reduce numărul celor care nu sunt absolut necesari şi pentru a-i 
încuraja pe aceia care sunt” (p. 200). Iarna timpurie a anului 
1941 a accentuat lipsurile, încât istoricul Serghei Iarov a 
numit această etapă „coborârea în infern”, leningrădenii 
confruntându-se cu lipsuri de neimaginat, foametea 

ogeneralizându-se, temperaturile extrem de scăzute (-40 C) 
au provocat neplăceri atât Leningradului cât şi armatei 
germane care nu fusese dotată cu uniforme de iarnă, încât 
Hitler este nevoit să oprească asaltul asupra Moscovei, iar 
mulţi ofiţeri superiori germani au fost demişi sau au 

Tragedia Leningradului
Ionel SAVITESCU
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demisionat. În pofida condiţiilor grele, viaţa academică a 
continuat să se desfăşoare la Leningrad: specialistul în 
persană Alexandr Boldîrev a continuat să ţină cursuri la 
Ermitaj, dojenindu-şi studenţii care nu se pregăteau, la fel 
procedase şi patologul Vladimir Garşin, iar compozitorul 
Şostakovici a compus Simfonia a 7-a (a Leningradului), care 
s-a bucurat de audienţă în străinătate şi în Rusia. Sunt 
urmărite multe destine ale unor locuitori ai Leningradului, 
mulţi dintre ei supravieţuind blocadei. Sunt înregistrate 
fragmente din diferite jurnale care surprind şi fapte 
reprobabile ca furtul cartelelor de alimente, smulgerea pe 
stradă a pâinii din mâinile oamenilor, oamenii devin 
„precum lupii” sau „de piatră”, preocupaţi numai de 
propria supravieţuire. Regretabil e faptul că în această 
situaţie dramatică se aflau numai locuitorii Leningradului, 
în timp ce, activiştii de partid (nomenklatura) beneficiază 
de raţii normale. Sunt astfel portretizaţi Jdanov, Voroşilov, 
Jukov. În această lume cuprinsă de degradare, relaţiile, 
favorurile, mita („sviazi”) erau cultivate ca mijloc de 
supravieţuire. Speranţele naziştilor într-o revoltă 
antibolşevică s-au năruit: „guvernul roşu, cu ajutorul terorii şi 
al unei propagande energice, ţine cu fermitate populaţia sub 
control şi în prezent o revoltă organizată împotriva inamicului nu 
poate fi luată în considerare” (p. 339). În arhive s-au păstrat 
două menţiuni despre două demonstraţii contra 
guvernului în 1941, NKVD-ul trăgând asupra mulţimii, iar 
capii revoltei au fost arestaţi. În jurnalul său, Ivan Jilinski a 
surprins cel mai bine situaţia războiului: „Germanii, 
considera el, făcuseră o greşeală crezând că pot < face o plimbare, 
ca în Polonia, până la Urali >, având în vedere că ruşii, care nu 
erau bolşevici prin natura lor, nutreau o ură istorică faţă de 
invadatori şi aveau avantajele unui spaţiu nesfârşit, o psihologie 
specială – < e nebun, dar e nebunul nostru >, ca şi capacitatea de a 
se lipsi de multe. Aliaţii furnizau Uniunii Sovietice suficiente 
ajutoare pentru a continua lupta, dar nu destul pentru a-i permite 
să lanseze o contraofensivă majoră” (p. 353). În Armata Roşie 
exista aceeaşi dezorganizare şi corupţie ca şi în viaţa civilă. 
Se fura din raţiile de hrană ale soldaţilor. Cei nemulţumiţi 
erau arestaţi şi executaţi. Soldaţii dormeau adesea în 
zăpadă şi au recurs la canibalism ca să îşi salveze viaţa (p. 
363). Blocada Leningradului a fost intensificată, 
deplasându-se în acest scop noi divizii şi tunul gigantic 
„Marele Gustav”, dar oraşul rezistă, sovieticii reuşind să 
elibereze alte localităţi, iar la Stalingrad von Paulus este 
nevoit să capituleze. Un ofiţer german din Grupul de 
Armate Nord, îi scrie soţiei sale în ianuarie 1944: „Putem uita 
de permisia mea... Aici are loc o bătălie care depăşeşte tot ce am 
văzut până acum. Ruşii avansează din trei părţi. Suntem în iad. 
Nu pot descrie ce se întâmplă. Dacă supravieţuiesc, am să îţi 
povestesc când o să ne întâlnim. În acest moment, pot să-ţi spun 
un singur lucru – urează-mi noroc” (pp. 435 – 36). În fine, după 
străpungerea blocadei care a costat viaţa a 750 de mii de 
leningrădeni, viaţa începe să revină treptat la normal. În 
schimb, Stalin a dezlănţuit o nouă etapă de persecuţii 
asupra activului de partid din Leningrad şi contra 
cosmopolitismului (Polina Molotov îi cade victimă). 
Apariţia unor noi cărţi de memorii şi jurnale vin să aducă 
noi dezvăluiri înfiorătoare, mulţi încheindu-şi viaţa 
devreme, alţii longevivi au trăit până spre anul 2000. Cele 
două anexe completează o carte zguduitoare, care se citeşte 
pe nerăsuflate. 

ANNA REID, LENINGRAD. Tragedia unui oraş sub asediu, 
1941 – 1944. Traducere de Lia Decei. Cuvânt – înainte de Laurenţiu 
Constantiniu, Ed. CORINT, 2013, 558 p.

eventual i tatea  unui  atac 
german,  credea  că  se  va 
produce  în  1942  încât  a 
nesocot i t  avert ismentele 
ambasadorului sovietic de la 
Berlin, informaţiile furnizate de 
britanici şi a continuat să-i 
aprovizioneze pe germani până 
în noaptea atacului. Mai mult 
chiar, Stalin a crezut că are de-a 
face cu provocări, refuzând ca 
armata să intre în alertă, în 
sfârşit, înţelege realitatea după 
ce Jukov îl informează că multe 
oraşe sunt bombardate de 
aviaţia germană. Abia pe 3 iulie 

1941, Stalin a rostit primul discurs la radio. Dacă Stalin se 
face vinovat de multe rele provocate poporului rus, nu e 
mai puţin adevărat că Hitler a subapreciat Armata Roşie, 
nu cunoştea în profunzime Rusia şi nici nu fusese informat, 
mulţumindu-se să emită „la nesfârşit în diatribele ţinute în 
timpul meselor, erau măsura nu numai a rasismului, ci a lenei 
intelectuale, a suficienţei în faţa unei ţări vaste în rapidă 
schimbare şi închise, despre care el şi sfătuitorii lui ştiau foarte 
puţin” (p. 46). Atacul german a provocat la Leningrad 
reacţii diferite, oamenii erau îngrijoraţi deoarece 
autorităţile s-au dovedit nepregătite, îşi fac provizii de 
alimente, cumpărând orice, iar cei mai mulţi sperau că o 
eventuală ocupaţie germană îi va scăpa de comunism. 
Totuşi, mulţi leningrădeni se înrolează ca voluntari, se fac 
colecte publice de bijuterii, bani, aur. Populaţia de etnie 
germană şi finlandeză este deportată. Înaintarea germană 
este impetuoasă, încât von Manstein notează entuziast în 
jurnalul său bucuria, succesul „Nu cred că am să mai trăiesc 
vreodată ceva comparabil cu această cursă impetuoasă şi nebună... 
A fost împlinirea visului oricărui comandant de tanc”, (p. 66), 
dar tot astfel s-a petrecut şi în Franţa, unde numai ordinul 
lui Hitler a oprit Panzerele germane să nu-i arunce în mare 
pe englezi la Dunkerque. Conducerea militară la Leningrad 
îi fusese încredinţată lui Voroşilov (un incapabil care l-a 
iritat în mai multe rânduri pe Stalin, care-l trimite pe Jukov 
să redreseze situaţia) şi Jdanov. Dacă oraşul Leningrad se 
confrunta cu probleme de hrană şi evacuarea civililor, 
Wehrmachtul se confrunta cu lipsa unor drumuri, a unor 
şosele, care odată udate de ploi deveneau impracticabile 
(„ca şi cum ai părăsi secolul al XX-lea pentru a trăi în Evul 
Mediu”, p. 84), în sfârşit, lipsa hărţilor stânjeneşte. Totuşi, 
când inelul încercuirii Leningradului de către armata 
germană s-a consolidat, situaţia a fost dramatică: „Faptul că 
nu a reuşit să evacueze din Leningrad populaţia < în plus > 
înainte ca inelul blocadei să se închidă a fost una dintre cele mai 
mari greşeli ale regimului sovietic, care a dus la mai multe decese 
în rândul populaţiei civile decât eroarea de a nu anticipa Operaţia 
Barbarossa” (pp. 121 – 22). Deprimant e faptul că, în ierarhia 
de partid din jurul lui Stalin existau lupte discrete pentru 
putere, iar măsurile de salvare a asediaţilor erau 
tergiversate spre disperarea leningrădenilor care sunt 
supuşi la grele privaţiuni, mai ales, în prima iarnă 1941 – 42, 
când temperaturile au scăzut cu multe grade sub zero. 
Jukov reuşeşte să stabilizeze situaţia militară, presiunea 
germană scade, cauzată şi de deosebirile de vederi între 
Hitler şi generalii săi: Leningradul sau Moscova trebuia 
cucerită întâi? Acum, scrie Anna Reid, germanii au ratat 

 „Aceasta este povestea asediului Leningradului, cea mai 
ucigătoare blocadă a unui oraş din istoria omenirii”

(Anna Reid)
 

Bibliografia celui de-al Doilea Război Mondial este 
imensă. S-au scris cărţi dedicate, în mod special, 
operaţiunilor militare (B. H. Liddell Hart şi Lothar 
Gruchmann), apoi, lui Hitler şi altor căpetenii naziste, în 
fine, despre bombardarea unor oraşe germane, despre 
anumite blocade şi chiar a cuceririi Berlinului de către 
armatele aliate, încât cititorul conştiincios trebuie să 
depună un efort ieşit din comun, fiindcă în toate aceste cărţi 
întâlnim informaţii inedite care se completează, subiectul, 
inepuizabil, rămâne evident, neîncheiat, oricând putând să 
apară noi informaţii utile. O astfel de lucrare dedicată 
asediului oraşului Leningrad a pătruns de curând pe piaţa 
cărţii din România şi este datorată unui istoric englez: Anna 
Reid, lucrare importantă, având în vedere că Wehrmachul 
atacase Uniunea Sovietică în trei direcţii ce urmăreau 
cucerirea a trei oraşe: Leningrad, Moscova, Stalingrad, din 
fericire, niciunul dintre acestea nu a capitulat, nu a putut fi 
cucerit şi distrus, deşi presiunea armatei germane a fost 
enormă, însă imensitatea spaţiului rusesc, clima aspră au 
contribuit ca maşina de război germană să clacheze, iar 
planurile lui Hitler să eşueze. Führerul dorea ca oraşele 
respective să fie distruse, de nelocuit, aşa încât să scape de 
grija hrănirii populaţiei. Pentru a scrie cartea de faţă, Anna 
Reid (specialistă în istoria Rusiei) a studiat arhivele ruseşti, 
a citit jurnalele celor asediaţi la Leningrad (blokadniki), 
apoi, prin bibliografia consultată şi consemnată la sfârşitul 
lucrării oferă informaţii inedite. Aşadar, Anna Reid 
urmăreşte de-a lungul a cinci părţi şi 23 de capitole cele 872 
de zile (septembrie 1941 – ianuarie 1944) cât a durat asediul, 
timp în care au pierit aproximativ 750 de mii de oameni, 
oraşul suferind distrugeri majore: „Asupra acestor luni de 
moarte în masă – pe care istoricii ruşi le numesc < perioada eroică 
> a asediului – se concentrează cartea de faţă” (pp. 25 – 26). Ce s-
ar fi întâmplat dacă Hitler reuşea să cucerească Uniunea 
Sovietică nu este greu de imaginat: din peroraţiile sale 
nerealiste se desprinde ideea că dictatorul german vroia să 
transforme Rusia europeană până la Ural în grânarul 
Europei, naţiunea germană într-o continuă creştere 
demografică ar fi colonizat Estul Europei, iar populaţia 
Rusiei, în parte, exterminată, iar restul transformată în 
sclavi. Dacă până în 1990 puterea sovietică, cu unele mici 
abateri, a studiat situaţia Leningradului în timpul 
asediului, după această dată adevărata tragedie iese la 
iveală: „Da, leningrădenii au rezistat, au demonstrat că nu sunt 
egoişti şi au dat dovadă de curaj. Dar în acelaşi timp au furat, au 
ucis, şi-au abandonat rudele şi chiar au existat cazuri de 
canibalism – aşa cum se întâmplă în toate societăţile în timp de 
foamete. Da, regimul a apărat cu succes oraşul, a reuşit să îl 
aprovizioneze în mod ingenios şi să stabilească rute de 
aprovizionare şi evacuare peste Lacul Ladoga. Dar regimul şi-a 
ucis deliberat soldaţii trimiţându-i la luptă neinstruiţi şi prost 
înarmaţi, şi-a hrănit activiştii de partid în timp ce oamenii din jur 
sufereau de foame şi a recurs la mii de execuţii şi arestări fără 
sens” (p. 30). Aşadar, Operaţiunea Barbarossa a început în 
ziua de duminică 22 iunie 1941, la ora 4 dimineaţa, 
Germania punând în mişcare cea mai mare forţă de invazie 
văzută vreodată. Stalin, deşi fusese informat de 

restituiri şansa de a cuceri Leningradul (p. 159). Într-o notă de la 
pagina 161 este menţionată relatarea generalului 
Blumentritt, care alături de alţi colegi era impresionat de 
memoriile lui Armand de Caulaincourt din 1812: „Încă îl 
mai văd pe von Kluge târându-se prin noroi din locul în care 
dormea la biroul lui şi stând în faţa hărţii cu cartea lui 
Caulaincourt în mână”. Greşeala lui Hitler (care se socotea 
„cel mai dur bărbat din Europa”, socotind că „aparţine prin 
natură unei specii cu totul diferite!”, p. 164), spre deosebire de 
Stalin care a lăsat rezolvarea operaţiunilor militare pe 
seama generalilor săi, a constat în încăpăţânarea de a decide 
totul, măsurile sale fiind adesea contrare regulilor militare. 
Bombardarea aeriană a Leningradului era însoţită de 
bombardamentele de artilerie, ambele provocând mari 
distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti: „Dacă germanii 
cucereau Leningradul, distrugerea infrastructurii acestuia şi a 
capacităţii de producţie industrială urma să fie totală. < Planul D 
> care conţinea tot ce trebuia să fie demolat, nu a fost făcut public 
până în anul 2005. Ştim acum că includea toate fabricile 
importante din oraş, ca şi centralele electrice, staţiile de pompare, 
centralele telefonice şi telegrafice, brutăriile, podurile, reţeaua de 
căi ferate, şantierele navale şi porturile – circa 380 de instalaţii în 
total” (p. 180). Avioanele germane aruncau fluturaşi cu 
diferite texte: „Venim nu ca duşmani ai voştri, ci ca duşmani ai 
bolşevismului” (p. 182). Presiunea germană era atât de 
puternică, încât Stalin se gândea să abandoneze 
Leningradul şi să depună eforturi pentru apărarea 
Moscovei. Din punctul de vedere al aprovizionării, situaţia 
Leningradului era catastrofală. Dmitri Pavlov a sosit de la 
Moscova şi a inventariat toate bunurile alimentare, care 
ajungeau pentru cel mult o lună: „Eşecul de a înmagazina 
provizii adecvate de alimente şi combustibil înainte de închiderea 
inelului blocadei s-a datorat aceluiaşi amestec letal de negare, 
dezorganizare şi nepăsare faţă de viaţa oamenilor ca şi în cazul 
eşecului de a evacua populaţia civilă. Cea mai eficientă şi 
preocupată administraţie nu ar fi putut să prevină lipsurile 
serioase..., dar greşelile, confuzia şi mai presus de toate refuzul 
conducerii de a înfrunta realitatea au făcut ca situaţia să fie mai 
rea decât trebuie să fie” (pp. 194 – 95). Penuria de alimente (de 
combustibil pentru încălzire), a dus la diminuarea drastică 
a raţiilor alimentare, limita severă atinsă a fost de 125 de 
grame de pâine, dar erau zile când se stătea la cozi fără a se 
obţine ceva, încât mortalitatea atinsese cote alarmante, 
înregistrându-se frecvente cazuri de canibalism („Anarhia 
nu a domnit în Leningrad în timpul asediului, însă oraşul a avut 
de suferit în urma unui val de delicte, mai ales jafuri şi omoruri 
pentru mâncare şi cartelele de alimente şi, după cum se ştie, 
canibalism”, p. 324), încât Anna Reid comentează: „În 
Uniunea Sovietică, mâncarea fusese întotdeauna un mijloc de 
corecţie şi recompensă, iar la extrem, de eliminare a celor 
nefolositori, păstrându-i pe cei folositori” (p. 199), citându-l, în 
acest sens pe Lenin, care în 1921 se exprimase astfel: 
„Sprijinul statului sub forma alimentelor trebuie să fie dat numai 
acelor muncitori care sunt cu adevărat necesari pentru creşterea 
productivităţii muncii. Şi dacă distribuirea hranei trebuie să fie 
utilizată ca un instrument politic, atunci utilizaţi-o pentru a 
reduce numărul celor care nu sunt absolut necesari şi pentru a-i 
încuraja pe aceia care sunt” (p. 200). Iarna timpurie a anului 
1941 a accentuat lipsurile, încât istoricul Serghei Iarov a 
numit această etapă „coborârea în infern”, leningrădenii 
confruntându-se cu lipsuri de neimaginat, foametea 

ogeneralizându-se, temperaturile extrem de scăzute (-40 C) 
au provocat neplăceri atât Leningradului cât şi armatei 
germane care nu fusese dotată cu uniforme de iarnă, încât 
Hitler este nevoit să oprească asaltul asupra Moscovei, iar 
mulţi ofiţeri superiori germani au fost demişi sau au 

Tragedia Leningradului
Ionel SAVITESCU
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*  Stringenta necesitate a specialiştilor autohtoni din acest 
domeniu electric a condus, firesc, la înfiinţarea, la 1 
noiembrie 1910, a primei Scoli superioare de electricitate, 
transformata, imediat, în Institut Electrotehnic şi, mai apoi, 
în Facultatea de Electrotehnică Iaşi, prestigioasă instituţie a 
învăţământului electrotehnic din România.

*  Solicitările mereu crescânde de energie din economie 
nemaiputând fi acoperite de puterea, de 10 Mw, a Uzina de 

Lumină, la 30 decembrie 1957, oraşul Iaşi a fost racordat la 
Sistemul Energetic Naţional de 110 kV, deschizându-se 
calea unei impetuase dezvoltări.

*  La 1 iulie 1961, ia fiinţă Intreprinderea Regională de 
Electricitate Iaşi, unitate de elită a propăşirii energiei 
electrice în toate sectoarele vieţii şi activităţii de pe întregul 
teritoriu al Regiunii Iaşi. Preluând tradiţiile Uzinei de Lumină 
şi trecând prin mai multe forme de organizare, economică şi 
teritorială, I.R.E. Iaşi, până la privatizarea sa, din 2005, s-a 
dovedit, datorită puternicului ei colectiv, un adevărat fanion 
al energeticii româneşti!

*  La 7 aprilie 1966, orele 13:15 întră în funcţiune primul 
grup de 25 Mw al Centralei Electrice de Termoficare Iaşi 
(2x25 + 50 Mw).

*  La 30 noiembrie 1973 oraşul Iaşi a fost racordat la SEN 
de 220 kV.

Astăzi, la aniversarea “soarelui electric”, aprins  în 
“premieră naţională”, la Iaşi, în urmă cu 145 de ani, “străjerii 
soarelui electric”, cum frumos şi meritat i-a denumit 
regretatul acad. Cristofor Simionescu pe energeticieni, 
aparţinând firmelor consacrate în domeniul energetic: 
Transelectrica, E-ON, Electromontaj, Elco, Energomontaj, 
Romelectro, SMART, cât şi firmelor în plină afirmare, între 
care: Electroalfa, Elmond, Electroas, Energodesign, Omega 
Tehnoton, Electra, Electrocomp, Lucimar, Lincas ş.a., îşi 
onorează cu pricepere şi abnegaţie misiunea lor plină de 
nobleţe şi responsabilitate de a păzi “focul continuu” al 
energiei electrice, înscriind în “cronica energeticii ieşene” noi 
şi noi file luminoase.

Festivitatea aniversară din 18 iulie, găzduită de Sala Mare 
a Primariei Municipiului Iaşi se va constitui, cu siguranţă, 
într-un moment meritat de cinstire adus celor ce au slujit şi 
slujesc de 145 de ani lumina “soarelui electric”.

comentariu: “Lumina vie a soarelui electric dădea acestei petreceri 
un aspect măreţ!” (foto2)

Cele două documente revelatoare, din 1868 şi 1873, atestă, 
incontestabil, oraşului Iaşi supremaţia sa românească, în 
domeniul primei utilizări a “soarelui electric”! Nici chiar 
oraşul Timişoara, care a devenit, în 1884, “prima Cetate de 
Lumină a Europei”, nu posedă un document de atestare a 
utilizării lui mai vechi decât 1873, darmite, decât 1868!

* Zece ani mai târziu, la 5 iunie 1883, cu prilejul dezvelirii 
statuiei ecvestre a Voievodului legendar, Stefan Cel Mare, 
Primăria Iaşi, în frunte cu primarul Leon Negruzzi, a iniţiat o 
amplă şi fastuoasă “Programă  dezvoltatoare a serbarei 
inaugurare a Statuiei lui Stefan Cel Mare”, la care a luat parte 
Carol I şi familia regală, în care s-a prevăzut şi iluminarea 
Grădinii Copou cu lumină electrică. Dosarul 154/1883, Fond 
Primăria Iaşi, păstrează, alături de oferta gratuită a lui 
Emanuel Haier pentru “eclerajul electric” propus şi schiţa 
eşafodajului pentru acest “soare electric”: prima lampă 
electrică cu arc ce a iluminat ocazional Grădina Copou în 
seara zilei de 5/18 iunie 1883, dată ce poate fi considerată 
drept începutul experimentării iluminatului public electric 
la Iaşi. 

* Datorită intensificării în întreaga lume a cercetărilor şi a 
progresului tehnic în electricitate, la Iaşi se pun în funcţiune 
primele centrale electrice proprii: Spitalul “Sf. Spiridon” 
(1894), Teatrul Naţional (1896), clădirea nouă a Universităţii 
(1897), Uzina tramvaielor electrice (1898) şi Uzina de Lumină 
(1899), aceasta din urmă deschizând Cetăţii Iaşilor calea 
Progresului şi Civilizaţiei, iar “soarele electric” devenind un 
fapt cotidian în viaţa şi activitatea ieşenilor. ( foto 3 şi 4)

linia ferată menţionată, chiriaş al casei Sturza, subliniind în el 
că “...reprezentaţia se va sfârşi  cu SOARELE ELECTRICU care la 
Expoziţiunea de la Paris s-au arătatu pentru ănteiaşi dată şi care 
întrece totu ce s-au arătatu până acuma în felul acesta. Publicu din 
Iassi va fi mulţumitu chiaru după Reprezentaţia cea ăntăiu.” Al 
doua reprezentaţie asemănătoare a avut loc duminică, 14 
iulie 1868, începând cu un “Mare Concertu” al fanfarei 
militare. Afişul acestei reprezentaţii este edificator din acest 
punct de vedere, fiind un document autentic, de netăgăduit! 
(foto1)

Asadar, “soarele electric” s-a aprins pentru prima dată în 
România, la Iaşi, la 11-14 iulie 1868! Se împlinesc de atunci 
145 de ani, prilej deosebit de meritoasă sărbătorire!

* Continuând seria cercetărilor în această nouă şi 
luminoasă direcţie, venerabilul inginer electrotehnic, 
Constantin Ostap, şi el “un împătimit de Iaşi”, scoate la lumină 
din arhiva ieşeană un alt document, la fel de autentic şi 
preţios. Este vorba despre anunţul “Clubului Patinoilor” 
publicat în “Curierul de Iaşi” din 26 ianuarie 1873, care aducea 
la cunoştinţa amatorilor de patinaj că: “Duminica viitoare, în 28 
ianuarie c., DE LA 7 OARE INAINTE, va avea loc o cursă pe 
ghiaţă cu Iluminaţiune Brilantă şi anume unu soare electric...”. 
Acelaşi ziar confirma, în nr. din 31 ianuarie 1873, 
desfăşurarea acestei “curse pe ghiaţă”, cu următorul 

În cronicele “colbuite” ale “dulcelui Târg al Ieşilor” se 
păstrează la loc de cinste filele luminoase înscrise de ieşenii 
preocupaţi de propăşirea miracolului electricităţii, această 
epocală descoperire de la începutul secolului al XIX-lea, care 
avea să revoluţioneze, cu “binefacerile” ei, întreaga 
dezvoltare a umanităţii pe calea Progresului şi Civilizaţiei.

La Iaşi, acest oraş recunoscut al tradiţiei şi al “premierelor 
naţionale”, s-au scris cu majuscule primele pagini de “sclipire 
românească” în utilizarea “soarelui electric”, din care 
spicuim, cu luare aminte:

* urmare a unor asidue preocupări, datorate, în special, lui 
Costache Negri, pe atunci ministru al Lucrărilor Publice din 
Moldova, la 14 februarie 1855, a fost inaugurată linia 
telegrafică Cernăuţi - Iaşi, prin care, “...Iaşii au intrat în 
nemijlocită comunicaţiune telegrafică cu Viena, Berlin, Paris 
şi Londra...”, după cum consemna marele patriot. Centrala 
telegrafică, alimentată de câteva “pile electrice”, a fost 
instalată în vechiul “Palat al Ocârmuirii”, aflat pe locul actual 
al Palatului Culturii.

* în premieră, în anul 1856, vestitul profesor Stefan Micle, 
devenit, mai apoi, rectorul primei Universităţi din România şi 
soţul Veronicăi Micle, îşi ţinea cu aplomb, la Academia 
Mihăileană, prelecţiunile sale de iniţiere în electricitate.

* potrivit anunţurilor găsite în Dosarul Căii ferate 
Lemberg- Cernăuţi- Iaşi de către “cronicarul locurilor şi 
zidirilor ieşene”, regretatul şi reputatul inginer electrotehnic, 
Ion Mitican şi menţionate în volumul său intitulat: “Urcând 
Copoul cu gândul la Podul Verde”, apărut în 2006, aflăm, la 
pagina 183, cu deosebită mândrie, că cel dintâi experiment cu 
curentul electric din Principatele Unite avea loc la Iaşi, în 
ziua de joi, 11 iulie 1868, aprinzându-se un Soare Electric în 
grădina casei logofătului Costache Sturza din Copou! 
Această casă se afla pe locul ocupat în prezent de Spitalul 
Militar, iar reprezentaţia inedită, cu ultima invenţie tehnică, 
prezentată anterior la marea Expoziţie Universală de la Paris, 
“soarele electric”, a avut loc în grădina deosebită şi 
cuprinzătoare a casei, deschisă publicului spre vizitare. 
Anunţul acestei reprezentaţii a fost făcut de către domnul 
Luchterhandt, specialist al firmei austriace care construia 

Primul “soare electric” din România 
s-a aprins la Iaşi, acum 145 de ani!

Mihai CABA

istoria cetăţii istoria cetăţii
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*  Stringenta necesitate a specialiştilor autohtoni din acest 
domeniu electric a condus, firesc, la înfiinţarea, la 1 
noiembrie 1910, a primei Scoli superioare de electricitate, 
transformata, imediat, în Institut Electrotehnic şi, mai apoi, 
în Facultatea de Electrotehnică Iaşi, prestigioasă instituţie a 
învăţământului electrotehnic din România.

*  Solicitările mereu crescânde de energie din economie 
nemaiputând fi acoperite de puterea, de 10 Mw, a Uzina de 

Lumină, la 30 decembrie 1957, oraşul Iaşi a fost racordat la 
Sistemul Energetic Naţional de 110 kV, deschizându-se 
calea unei impetuase dezvoltări.

*  La 1 iulie 1961, ia fiinţă Intreprinderea Regională de 
Electricitate Iaşi, unitate de elită a propăşirii energiei 
electrice în toate sectoarele vieţii şi activităţii de pe întregul 
teritoriu al Regiunii Iaşi. Preluând tradiţiile Uzinei de Lumină 
şi trecând prin mai multe forme de organizare, economică şi 
teritorială, I.R.E. Iaşi, până la privatizarea sa, din 2005, s-a 
dovedit, datorită puternicului ei colectiv, un adevărat fanion 
al energeticii româneşti!

*  La 7 aprilie 1966, orele 13:15 întră în funcţiune primul 
grup de 25 Mw al Centralei Electrice de Termoficare Iaşi 
(2x25 + 50 Mw).

*  La 30 noiembrie 1973 oraşul Iaşi a fost racordat la SEN 
de 220 kV.

Astăzi, la aniversarea “soarelui electric”, aprins  în 
“premieră naţională”, la Iaşi, în urmă cu 145 de ani, “străjerii 
soarelui electric”, cum frumos şi meritat i-a denumit 
regretatul acad. Cristofor Simionescu pe energeticieni, 
aparţinând firmelor consacrate în domeniul energetic: 
Transelectrica, E-ON, Electromontaj, Elco, Energomontaj, 
Romelectro, SMART, cât şi firmelor în plină afirmare, între 
care: Electroalfa, Elmond, Electroas, Energodesign, Omega 
Tehnoton, Electra, Electrocomp, Lucimar, Lincas ş.a., îşi 
onorează cu pricepere şi abnegaţie misiunea lor plină de 
nobleţe şi responsabilitate de a păzi “focul continuu” al 
energiei electrice, înscriind în “cronica energeticii ieşene” noi 
şi noi file luminoase.

Festivitatea aniversară din 18 iulie, găzduită de Sala Mare 
a Primariei Municipiului Iaşi se va constitui, cu siguranţă, 
într-un moment meritat de cinstire adus celor ce au slujit şi 
slujesc de 145 de ani lumina “soarelui electric”.

comentariu: “Lumina vie a soarelui electric dădea acestei petreceri 
un aspect măreţ!” (foto2)

Cele două documente revelatoare, din 1868 şi 1873, atestă, 
incontestabil, oraşului Iaşi supremaţia sa românească, în 
domeniul primei utilizări a “soarelui electric”! Nici chiar 
oraşul Timişoara, care a devenit, în 1884, “prima Cetate de 
Lumină a Europei”, nu posedă un document de atestare a 
utilizării lui mai vechi decât 1873, darmite, decât 1868!

* Zece ani mai târziu, la 5 iunie 1883, cu prilejul dezvelirii 
statuiei ecvestre a Voievodului legendar, Stefan Cel Mare, 
Primăria Iaşi, în frunte cu primarul Leon Negruzzi, a iniţiat o 
amplă şi fastuoasă “Programă  dezvoltatoare a serbarei 
inaugurare a Statuiei lui Stefan Cel Mare”, la care a luat parte 
Carol I şi familia regală, în care s-a prevăzut şi iluminarea 
Grădinii Copou cu lumină electrică. Dosarul 154/1883, Fond 
Primăria Iaşi, păstrează, alături de oferta gratuită a lui 
Emanuel Haier pentru “eclerajul electric” propus şi schiţa 
eşafodajului pentru acest “soare electric”: prima lampă 
electrică cu arc ce a iluminat ocazional Grădina Copou în 
seara zilei de 5/18 iunie 1883, dată ce poate fi considerată 
drept începutul experimentării iluminatului public electric 
la Iaşi. 

* Datorită intensificării în întreaga lume a cercetărilor şi a 
progresului tehnic în electricitate, la Iaşi se pun în funcţiune 
primele centrale electrice proprii: Spitalul “Sf. Spiridon” 
(1894), Teatrul Naţional (1896), clădirea nouă a Universităţii 
(1897), Uzina tramvaielor electrice (1898) şi Uzina de Lumină 
(1899), aceasta din urmă deschizând Cetăţii Iaşilor calea 
Progresului şi Civilizaţiei, iar “soarele electric” devenind un 
fapt cotidian în viaţa şi activitatea ieşenilor. ( foto 3 şi 4)

linia ferată menţionată, chiriaş al casei Sturza, subliniind în el 
că “...reprezentaţia se va sfârşi  cu SOARELE ELECTRICU care la 
Expoziţiunea de la Paris s-au arătatu pentru ănteiaşi dată şi care 
întrece totu ce s-au arătatu până acuma în felul acesta. Publicu din 
Iassi va fi mulţumitu chiaru după Reprezentaţia cea ăntăiu.” Al 
doua reprezentaţie asemănătoare a avut loc duminică, 14 
iulie 1868, începând cu un “Mare Concertu” al fanfarei 
militare. Afişul acestei reprezentaţii este edificator din acest 
punct de vedere, fiind un document autentic, de netăgăduit! 
(foto1)

Asadar, “soarele electric” s-a aprins pentru prima dată în 
România, la Iaşi, la 11-14 iulie 1868! Se împlinesc de atunci 
145 de ani, prilej deosebit de meritoasă sărbătorire!

* Continuând seria cercetărilor în această nouă şi 
luminoasă direcţie, venerabilul inginer electrotehnic, 
Constantin Ostap, şi el “un împătimit de Iaşi”, scoate la lumină 
din arhiva ieşeană un alt document, la fel de autentic şi 
preţios. Este vorba despre anunţul “Clubului Patinoilor” 
publicat în “Curierul de Iaşi” din 26 ianuarie 1873, care aducea 
la cunoştinţa amatorilor de patinaj că: “Duminica viitoare, în 28 
ianuarie c., DE LA 7 OARE INAINTE, va avea loc o cursă pe 
ghiaţă cu Iluminaţiune Brilantă şi anume unu soare electric...”. 
Acelaşi ziar confirma, în nr. din 31 ianuarie 1873, 
desfăşurarea acestei “curse pe ghiaţă”, cu următorul 

În cronicele “colbuite” ale “dulcelui Târg al Ieşilor” se 
păstrează la loc de cinste filele luminoase înscrise de ieşenii 
preocupaţi de propăşirea miracolului electricităţii, această 
epocală descoperire de la începutul secolului al XIX-lea, care 
avea să revoluţioneze, cu “binefacerile” ei, întreaga 
dezvoltare a umanităţii pe calea Progresului şi Civilizaţiei.

La Iaşi, acest oraş recunoscut al tradiţiei şi al “premierelor 
naţionale”, s-au scris cu majuscule primele pagini de “sclipire 
românească” în utilizarea “soarelui electric”, din care 
spicuim, cu luare aminte:

* urmare a unor asidue preocupări, datorate, în special, lui 
Costache Negri, pe atunci ministru al Lucrărilor Publice din 
Moldova, la 14 februarie 1855, a fost inaugurată linia 
telegrafică Cernăuţi - Iaşi, prin care, “...Iaşii au intrat în 
nemijlocită comunicaţiune telegrafică cu Viena, Berlin, Paris 
şi Londra...”, după cum consemna marele patriot. Centrala 
telegrafică, alimentată de câteva “pile electrice”, a fost 
instalată în vechiul “Palat al Ocârmuirii”, aflat pe locul actual 
al Palatului Culturii.

* în premieră, în anul 1856, vestitul profesor Stefan Micle, 
devenit, mai apoi, rectorul primei Universităţi din România şi 
soţul Veronicăi Micle, îşi ţinea cu aplomb, la Academia 
Mihăileană, prelecţiunile sale de iniţiere în electricitate.

* potrivit anunţurilor găsite în Dosarul Căii ferate 
Lemberg- Cernăuţi- Iaşi de către “cronicarul locurilor şi 
zidirilor ieşene”, regretatul şi reputatul inginer electrotehnic, 
Ion Mitican şi menţionate în volumul său intitulat: “Urcând 
Copoul cu gândul la Podul Verde”, apărut în 2006, aflăm, la 
pagina 183, cu deosebită mândrie, că cel dintâi experiment cu 
curentul electric din Principatele Unite avea loc la Iaşi, în 
ziua de joi, 11 iulie 1868, aprinzându-se un Soare Electric în 
grădina casei logofătului Costache Sturza din Copou! 
Această casă se afla pe locul ocupat în prezent de Spitalul 
Militar, iar reprezentaţia inedită, cu ultima invenţie tehnică, 
prezentată anterior la marea Expoziţie Universală de la Paris, 
“soarele electric”, a avut loc în grădina deosebită şi 
cuprinzătoare a casei, deschisă publicului spre vizitare. 
Anunţul acestei reprezentaţii a fost făcut de către domnul 
Luchterhandt, specialist al firmei austriace care construia 

Prim ul “soare electric” din Rom ânia 
s-a aprins la Iaşi, acum  145 de ani!

Mihai CABA
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aceste condiţii, resursele disponibile pentru alimentarea cu apă 
potabilă în zona limitrofă Iaşilor nu depăşesc 1.000 mc/zi. De 
altfel, prin exploatarea în trecut a resurselor locale s-a putut capta 
numai un debit de maxim 800 mc/zi (9,2 l/s). Încercările de 
suplimentare a debitului captat din „izvoarele” învecinate Iaşilor 
au eşuat, chiar dacă lucrările de extindere erau proiectate de 
specialişti de renume. Este semnificativ în acest sens  episodul 
construcţiei, între anii 1894-1896, pe dealul Ciricului,  a patru 
galerii vizitabile, de 1.000 m lungime fiecare, stabilite transversal 
pe platou,  chiar pe stratul acvifer. Deşi executate pe baza 
proiectului renumitului inginer francez Bechmann, galeriile au 
captat un debit total mai redus decât cel prevăzut, astfel încât s-a 
renunţat la acest proiect. Situaţia deficitară în privinţa resurselor 
de apă nu se limitează numai la perimetrul din vecinătatea 
Iaşilor, fiind o caracteristică a întregului Podiş Moldovenesc. 
Numai luncile Prutului şi Siretului au oferit apa necesară pentru 
satisfacerea trebuinţelor locuitorilor. Căci exploatarea stratelor 
acvifere de adâncime nu este rentabilă în această parte a ţării, 
datorită mineralizării ridicate a apei, prin dizolvarea 
eflorescentelor saline rămase în cuprinsul depozitelor 
sedimentare după retragerea mării Sarmatice. 

Aşadar în vatra Iaşilor resursele naturale de apă  sunt 
neîndestulătoare. Astfel de condiţii neprielnice au determinat ca 
populaţia aşezată aici să fie confruntată,  între altele,  cu 
problema asigurării debitului necesar de apă potabilă. Drept 
care,  „gospodarii”  Moldovei au luat măsuri pentru îndestularea 
cu apă a obştei, după posibilităţile acelor vremuri. 

În capitolele următoare sunt prezentate captările de apă 
rudimentare care asigurau la început apa necesară în vatra 
oraşului, suplimentate   mai târziu şi prin lucrări mai 
perfecţionate dar şi cu ajutorul comerţului negustorilor de apă.  
În vechime, la întemeierea aşezării Iaşilor, locuitorii îşi procurau 
apa necesară din Bahlui sau din izvoarele de prin codrii din 
împrejurimi. Ulterior, odată cu începuturile aglomerării 
populaţiei în zona viitorului târg medieval, apa a început să fie 
asigurată prin intermediul unor captări primitive denumite 
budăie, fântâni şi şipote.  

Budăiul  numit şi buduroi, ştiubei sau putinei, la fel ca şi 
stupul primitiv, reprezenta cel mai vechi şi rudimentar mijloc de 
captare a apei unui izvor. Este vorba de captarea apei izvoarelor  
superficiale prin săparea în zona de afloriment a izvorului a unei 
gropi în care se introducea un trunchi de copac găurit sau 
scorburos („gârneţe” din gorun sau fag, „butoarce” din salcâm 
sau salcie). Apa se aduna în scorbura (scobitura) trunchiului de 
copac, ridicându-se până la nivelul solului. Scoaterea apei se 
făcea cu ajutorul căucului („botă”) din lemn sau cu o cofă de lut. 

 Fântânile sunt captări de apă tradiţionale pentru poporul 
nostru.  Denumirea lor vine de la latinescul  fontana. În 
răspândirea pe care o au la noi, un rol important îi revine şi 
credinţei din vechime că ziditorii de fântâni sunt pomeniţi de cei 
ce folosesc apa, iertându-li-se astfel păcatele.  În perimetrul 
târgului Iaşi fântânile au fost executate la curţile boierilor sau ale 
gospodarilor mai înstăriţi.

Ridicarea apei se făcea prin intermediul cumpenei la fântânile 
cu  adâncimea cuprinsă între 10-12 m sau cu ajutorul roţii pentru 
fântânile mai adânci şi perfecţionate. Folosită din bătrâni, 
cumpăna este bazată pe sistemul pârghiei cu o contragreutate. 
Fântânile cu cumpănă se întâlneau în special în lunca Bahluiului, 
acolo unde stratul acvifer freatic era situat mai aproape de 
suprafaţa terenului.

La fântânile cu roată,  mişcarea rotativă este transformată 
într-o mişcare rectilinie pe verticală.  Fântânile erau de obicei 
protejate cu capace de lemn.  În plus, cele cu roţi aveau şi 
chioşcuri de protecţie,  construite mai simplu sau mai fastuos, în 

Sintagma reprezintă titlul unei cărţi recent reeditate care 
descrie istoricul alimentării cu apă şi canalizării Iaşilor. Prima 
ediţie a cărţii cu acelaşi titlu a apărut în anul 1996, dar menţionăm 
faptul că autorul acestor rânduri a fost preocupat încă de la 
începutul anilor 80 ai secolului trecut de acest subiect primul  
articol tematic cu titlul „Din istoricul alimentării Iaşilor cu apă” 
fiind publicat în revista Cronica în anul 1982.

Realizarea acestei monografii a unui domeniu edilitar vital 
pentru Iaşi  reprezintă încununarea unui  efort de cercetare 
întreprins pe parcursul a câtorva decenii la Arhivele Statului Iaşi 
şi Piata Neamţ, biblioteci şi muzee din Iaşi, Piatra Neam şi 
Bucureşti ca Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” 
din Iaşi sau Biblioteca Academiei din Bucureşti. 

Urmărind firul evoluţiei cronologice a asigurării acestei 
utilităţi strict necesare vieţii, monografia este structurată în patru 
părţi cuprinzând 24 de capitole. Este bogat ilustrată cu  104 
fotografii şi include 361 de referinţe bibliografice şi 12 anexe.

Lucrarea nu este o monografie tehnică aridă elementele de 
specialitate impletindu-se cu numeroase devieri spre alte 
domenii ca literatura şi arta. Căci este greu să aminteşti de 
contribuţia unor personalităţi ieşene la rezolvarea problemelor 
edilitare fără a face referiri la domeniile în care excelau aceste 
personalităţi.  Este suficient să menţionăm numele unor 
cunoscuţi oameni de litere,  „junimişti” dintre care îi amintim pe 
Vasile Pogor, Leon Negruzzi, Nicolae Gane şi Ioan Ianov. Am 
considerat util să subliniem colaborarea lor cu oameni de ştiinţă 
şi ingineri ieşeni, ca profesorul geolog Grigore Cobălcescu, 
chimistul Petru Poni, doctorul Samuel Konya, inginerii Anton Sc. 
Savul şi Ion Andreescu-Cale. 

Dacă vom întâlni şi numele scriitorului Calistrat Hogaş, 
aceasta se datorează unei  fotografii păstrate  la Arhivele Statului 
Iaşi,  care probează că, la inaugurarea lucrărilor de la Timişeşti (6 
aprilie 1907), a participat şi autorul  însemnărilor de călătorie 
“Din munţii Neamţului”.  Mai mult, la Casa memorială  
„Calistrat Hogaş”  din Piatra  Neamţ  s-a găsit o piesă rarisimă, 
medalionul jubiliar care aminteşte de evenimentul pomenit mai 
sus (1907). 

Cât despre acele fragmente preluate din operele beletristice 
ale unor scriitori ieşeni ca Mihail Sadoveanu, George 
Topârceanu, Ionel Teodoreanu şi Al.  O. Teodoreanu (Păstorel), 
îşi au justificarea în faptul că relatările reproduse demonstrează 
implicarea lor ca cetăţeni în viaţa oraşului. E lesne de înţeles de ce 
s-au făcut şi ample referiri la presa acelor timpuri, deseori 
articolele respective constituind singurele  „documente”  ce pot 
arunca o lumină asupra vremurilor trecute.

În cele ce urmează vă invităm să faceţi alături de noi o 
incursiune pe acest lung şi sinuos “drum al apei pentru Iaşi”.

Prima parte este intitulată “La izvoarele alimentării Iaşilor cu 
apă”.

 În primul capitol sunt prezentate resursele de apă existente în 
vatra Iaşilor şi în împrejurimile acesteia. Astfel N. Macarovici 
apreciază într-o lucrare publicată în anul 1940 că  stratele acvifere 
existente în zona oraşului cuprind circa 6.000 mc/zi de apă. Dar, 
din acest total  circa 5.000 mc/zi, adică aproximativ 60 l/s, 
reprezintă apa cantonată în stratul acvifer existent la circa 4-5 m 
adâncime sub argila aluvionară din albia Bahluiului. Acest strat 
acvifer, datorită problemelor pe care le ridică (captare, pompare), 
nu a fost exploatat în trecut, iar calitatea apei, ce lasă de dorit, ne 
face să credem că nici pe viitor nu reprezintă o sursă ce ar putea fi 
luată în considerare pentru alimentarea cu apă a oraşului. În 
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suplimentare. O captare de acest tip, datorită reamenajărilor 
efectuate în decursul timpului, a reuşit să supravieţuiască până 
recent pe versantul de vest al Copoului în amonte de str. Şipoţel. 
Budăile, fântânile şi şipotele au constituit cele mai vechi şi mai 
simple tipuri de captări executate prin iniţiativa locuitorilor, 
apariţia lor marcând începuturile alimentării Iaşilor cu apă.

În privinţa negustorilor de apă  care au început la un moment 
dat să comercializeze apa atât de necesară urbei pentru prima 
oară breasla lor este menţionată în anul 1766 într-un aşezământ 
din vremea lui Grigore Alexandru Ghica. Existau două tipuri de 
negustori de apă: aparii  şi sacagiii. Aparii  cărau apa în două cofe 
ce cântăreau cel puţin 30 de kg atârnate pe un suport sprijinit pe 
umerii şi ceafa purtătorului căruia i se zicea jug. În schimb 
sacagiii comercializau apa în butoaie speciale denumite sacale 
prevăzute cu roţi pentru transport. Către sfărşitul secolului al 
XIX-lea pentru igienă fiecare sacagiu sau apar avea obligaţia, 
pentru a-şi putea exercita meseria, să posede o legitimaţie 
specială eliberată de primărie. O astfel de legitimaţie s-a păstrat la 
Biblioteca centrală „Mihai Eminescu” din Iaşi oferindu-ne 

amănunte interesante privind obligaţiile care reveneau celor ce 
vindeau apa în oraş.  

  În conformitate cu ordonanţa nr. 1592 din 29 ianuarie 1895 a 
Primăriei Iaşi, aparii trebuiau să aibă cofele şi găleţile din tablă de 
fier sau de lemn sănătos, bine legate cu un capac jumătate fix, 
jumătate mobil şi un  număr de ordine, vizibil vopsit  pe ele sau 
coromâslă (cobiliţă). Sacalele, de asemenea, trebuiau să fie 
construite din lemn sănătos, cele destinate transportului apei de 
băut trebuiau vopsite în verde,  iar cele pentru apă de spălat sau 
construcţii, în roşu. Atât cofele cât şi sacalele trebuiau întreţinute 
în perfectă stare de curăţenie. Negustorii de apă nu aveau voie să 
se alimenteze cu apă din habuzuri, pâraie sau mlaştini, cu 
excepţia apei pentru construcţii, care putea fi luată din râul 
Bahlui, în perioadele când acesta era curgător. Şi sacagii aveau 
obligaţia să poarte tăbliţe numerotate pe sacale.

Aparii şi sacagii au  rămas familiari în peisajul citadin al 
oraşului până la realizarea alimentării cu apă din sursa Timişeşti 
(1911), când numărul lor a început să se reducă treptat, pentru a 
ajunge în cele din urmă o amintire a vechilor Iaşi. (va urma)

funcţie de posibilităţile, starea socială şi gustul proprietarilor. 
Din punct de vedere igienic, datorită sistemelor de protecţie 
menţionate, fântânile înlăturau o parte din neajunsurile budăilor. 
Cu toate acestea, din caza defectelor de construcţie şi a întreţinerii 
necorespunzătoare, o mare parte dintre ele ajungeau, în cele din 
urmă, cu apele contaminate. Terenul din jurul fântânii nu era de 
obicei pavat, din care cauză apele scurse se colectau în jurul lor, 
menţinând în permanenţă un noroi frământat de murdăriile şi 
dejecţiile animale şi apoi se  infiltrau în adâncime, contaminând 
apele fântânii. Poluarea era înlesnită de faptul că adesea 
amplasamentul era ales în zone necorespunzătoare (pe drumuri, 
lângă grajduri etc.).

Numărul fântânilor existente în Iaşi a crescut continuu până 
la începutul secolului nostru. Înaintea celui de-al  doilea război 
mondial se mai păstrau în oraş circa 446 fântâni. Apa fântânilor 
săpate în perimetrul târgului era în general bună la gust, cu 
excepţia celor săpate în lunca Bahluiului (cartier Sfântu-Lazăr  - 
Podu Roş de astăzi) care avea un gust sălciu. 

Mai perfecţionate şi mai salubre au fost captările cunoscute 

sub denumirea de  „şipote” Acestea erau amplasate pe izvoarele 
de coastă din vecinătatea oraşului. Un astfel de izvor era colectat 
printr-o captare amenajată sub forma unei fântâni cu adâncimea 
şi volumul în funcţie de debitul izvorului. Pereţii erau susţinuţi 
cu o scorbură de lemn sau zidărie de piatră fără mortar, iar gura 
fântânii era acoperită cu grinzi de lemn sau lespezi de piatră, 
îngropându-se apoi totul în pământ.

De la fântână, preaplinul se scurgea în pantă pe o lungime mai 
mare sau mai mică, în funcţie de debitul izvorului prin jgheabul 
de lemn, ulucul de piatră sau olanul de lut, până la cişmeaua de 
distribuţie sau  „şipoţelul”. În cazul unor izvoare mai puternice, 
apa putea fi distribuită chiar la mai multe şipoţele. Deşi simple 
din punctul de vedere al  concepţiei şi al construcţiei, şipotele 
erau satisfăcătoare din punct de vedere igienic. Fântâna de  
captare şi depozitare fiind îngropată în pământ, era ferită de 
poluare şi de variaţiile de temperatură ale mediului înconjurător, 
apa fiind rece vara şi potrivită la temperatură iarna, plăcută la 
gust şi proaspătă. Conducta de distribuţie, pe de o parte, nu altera 
gustul apei, pe de altă parte, o ferea de contaminările 

Lungul drum  al apei pentru Iaşi 
Constantin PEIU
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aceste condiţii, resursele disponibile pentru alimentarea cu apă 
potabilă în zona limitrofă Iaşilor nu depăşesc 1.000 mc/zi. De 
altfel, prin exploatarea în trecut a resurselor locale s-a putut capta 
numai un debit de maxim 800 mc/zi (9,2 l/s). Încercările de 
suplimentare a debitului captat din „izvoarele” învecinate Iaşilor 
au eşuat, chiar dacă lucrările de extindere erau proiectate de 
specialişti de renume. Este semnificativ în acest sens  episodul 
construcţiei, între anii 1894-1896, pe dealul Ciricului,  a patru 
galerii vizitabile, de 1.000 m lungime fiecare, stabilite transversal 
pe platou,  chiar pe stratul acvifer. Deşi executate pe baza 
proiectului renumitului inginer francez Bechmann, galeriile au 
captat un debit total mai redus decât cel prevăzut, astfel încât s-a 
renunţat la acest proiect. Situaţia deficitară în privinţa resurselor 
de apă nu se limitează numai la perimetrul din vecinătatea 
Iaşilor, fiind o caracteristică a întregului Podiş Moldovenesc. 
Numai luncile Prutului şi Siretului au oferit apa necesară pentru 
satisfacerea trebuinţelor locuitorilor. Căci exploatarea stratelor 
acvifere de adâncime nu este rentabilă în această parte a ţării, 
datorită mineralizării ridicate a apei, prin dizolvarea 
eflorescentelor saline rămase în cuprinsul depozitelor 
sedimentare după retragerea mării Sarmatice. 

Aşadar în vatra Iaşilor resursele naturale de apă  sunt 
neîndestulătoare. Astfel de condiţii neprielnice au determinat ca 
populaţia aşezată aici să fie confruntată,  între altele,  cu 
problema asigurării debitului necesar de apă potabilă. Drept 
care,  „gospodarii”  Moldovei au luat măsuri pentru îndestularea 
cu apă a obştei, după posibilităţile acelor vremuri. 

În capitolele următoare sunt prezentate captările de apă 
rudimentare care asigurau la început apa necesară în vatra 
oraşului, suplimentate   mai târziu şi prin lucrări mai 
perfecţionate dar şi cu ajutorul comerţului negustorilor de apă.  
În vechime, la întemeierea aşezării Iaşilor, locuitorii îşi procurau 
apa necesară din Bahlui sau din izvoarele de prin codrii din 
împrejurimi. Ulterior, odată cu începuturile aglomerării 
populaţiei în zona viitorului târg medieval, apa a început să fie 
asigurată prin intermediul unor captări primitive denumite 
budăie, fântâni şi şipote.  

Budăiul  numit şi buduroi, ştiubei sau putinei, la fel ca şi 
stupul primitiv, reprezenta cel mai vechi şi rudimentar mijloc de 
captare a apei unui izvor. Este vorba de captarea apei izvoarelor  
superficiale prin săparea în zona de afloriment a izvorului a unei 
gropi în care se introducea un trunchi de copac găurit sau 
scorburos („gârneţe” din gorun sau fag, „butoarce” din salcâm 
sau salcie). Apa se aduna în scorbura (scobitura) trunchiului de 
copac, ridicându-se până la nivelul solului. Scoaterea apei se 
făcea cu ajutorul căucului („botă”) din lemn sau cu o cofă de lut. 

 Fântânile sunt captări de apă tradiţionale pentru poporul 
nostru.  Denumirea lor vine de la latinescul  fontana. În 
răspândirea pe care o au la noi, un rol important îi revine şi 
credinţei din vechime că ziditorii de fântâni sunt pomeniţi de cei 
ce folosesc apa, iertându-li-se astfel păcatele.  În perimetrul 
târgului Iaşi fântânile au fost executate la curţile boierilor sau ale 
gospodarilor mai înstăriţi.

Ridicarea apei se făcea prin intermediul cumpenei la fântânile 
cu  adâncimea cuprinsă între 10-12 m sau cu ajutorul roţii pentru 
fântânile mai adânci şi perfecţionate. Folosită din bătrâni, 
cumpăna este bazată pe sistemul pârghiei cu o contragreutate. 
Fântânile cu cumpănă se întâlneau în special în lunca Bahluiului, 
acolo unde stratul acvifer freatic era situat mai aproape de 
suprafaţa terenului.

La fântânile cu roată,  mişcarea rotativă este transformată 
într-o mişcare rectilinie pe verticală.  Fântânile erau de obicei 
protejate cu capace de lemn.  În plus, cele cu roţi aveau şi 
chioşcuri de protecţie,  construite mai simplu sau mai fastuos, în 

Sintagma reprezintă titlul unei cărţi recent reeditate care 
descrie istoricul alimentării cu apă şi canalizării Iaşilor. Prima 
ediţie a cărţii cu acelaşi titlu a apărut în anul 1996, dar menţionăm 
faptul că autorul acestor rânduri a fost preocupat încă de la 
începutul anilor 80 ai secolului trecut de acest subiect primul  
articol tematic cu titlul „Din istoricul alimentării Iaşilor cu apă” 
fiind publicat în revista Cronica în anul 1982.

Realizarea acestei monografii a unui domeniu edilitar vital 
pentru Iaşi  reprezintă încununarea unui  efort de cercetare 
întreprins pe parcursul a câtorva decenii la Arhivele Statului Iaşi 
şi Piata Neamţ, biblioteci şi muzee din Iaşi, Piatra Neam şi 
Bucureşti ca Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” 
din Iaşi sau Biblioteca Academiei din Bucureşti. 

Urmărind firul evoluţiei cronologice a asigurării acestei 
utilităţi strict necesare vieţii, monografia este structurată în patru 
părţi cuprinzând 24 de capitole. Este bogat ilustrată cu  104 
fotografii şi include 361 de referinţe bibliografice şi 12 anexe.

Lucrarea nu este o monografie tehnică aridă elementele de 
specialitate impletindu-se cu numeroase devieri spre alte 
domenii ca literatura şi arta. Căci este greu să aminteşti de 
contribuţia unor personalităţi ieşene la rezolvarea problemelor 
edilitare fără a face referiri la domeniile în care excelau aceste 
personalităţi.  Este suficient să menţionăm numele unor 
cunoscuţi oameni de litere,  „junimişti” dintre care îi amintim pe 
Vasile Pogor, Leon Negruzzi, Nicolae Gane şi Ioan Ianov. Am 
considerat util să subliniem colaborarea lor cu oameni de ştiinţă 
şi ingineri ieşeni, ca profesorul geolog Grigore Cobălcescu, 
chimistul Petru Poni, doctorul Samuel Konya, inginerii Anton Sc. 
Savul şi Ion Andreescu-Cale. 

Dacă vom întâlni şi numele scriitorului Calistrat Hogaş, 
aceasta se datorează unei  fotografii păstrate  la Arhivele Statului 
Iaşi,  care probează că, la inaugurarea lucrărilor de la Timişeşti (6 
aprilie 1907), a participat şi autorul  însemnărilor de călătorie 
“Din munţii Neamţului”.  Mai mult, la Casa memorială  
„Calistrat Hogaş”  din Piatra  Neamţ  s-a găsit o piesă rarisimă, 
medalionul jubiliar care aminteşte de evenimentul pomenit mai 
sus (1907). 

Cât despre acele fragmente preluate din operele beletristice 
ale unor scriitori ieşeni ca Mihail Sadoveanu, George 
Topârceanu, Ionel Teodoreanu şi Al.  O. Teodoreanu (Păstorel), 
îşi au justificarea în faptul că relatările reproduse demonstrează 
implicarea lor ca cetăţeni în viaţa oraşului. E lesne de înţeles de ce 
s-au făcut şi ample referiri la presa acelor timpuri, deseori 
articolele respective constituind singurele  „documente”  ce pot 
arunca o lumină asupra vremurilor trecute.

În cele ce urmează vă invităm să faceţi alături de noi o 
incursiune pe acest lung şi sinuos “drum al apei pentru Iaşi”.

Prima parte este intitulată “La izvoarele alimentării Iaşilor cu 
apă”.

 În primul capitol sunt prezentate resursele de apă existente în 
vatra Iaşilor şi în împrejurimile acesteia. Astfel N. Macarovici 
apreciază într-o lucrare publicată în anul 1940 că  stratele acvifere 
existente în zona oraşului cuprind circa 6.000 mc/zi de apă. Dar, 
din acest total  circa 5.000 mc/zi, adică aproximativ 60 l/s, 
reprezintă apa cantonată în stratul acvifer existent la circa 4-5 m 
adâncime sub argila aluvionară din albia Bahluiului. Acest strat 
acvifer, datorită problemelor pe care le ridică (captare, pompare), 
nu a fost exploatat în trecut, iar calitatea apei, ce lasă de dorit, ne 
face să credem că nici pe viitor nu reprezintă o sursă ce ar putea fi 
luată în considerare pentru alimentarea cu apă a oraşului. În 

istoria cetăţii istoria cetăţii

suplimentare. O captare de acest tip, datorită reamenajărilor 
efectuate în decursul timpului, a reuşit să supravieţuiască până 
recent pe versantul de vest al Copoului în amonte de str. Şipoţel. 
Budăile, fântânile şi şipotele au constituit cele mai vechi şi mai 
simple tipuri de captări executate prin iniţiativa locuitorilor, 
apariţia lor marcând începuturile alimentării Iaşilor cu apă.

În privinţa negustorilor de apă  care au început la un moment 
dat să comercializeze apa atât de necesară urbei pentru prima 
oară breasla lor este menţionată în anul 1766 într-un aşezământ 
din vremea lui Grigore Alexandru Ghica. Existau două tipuri de 
negustori de apă: aparii  şi sacagiii. Aparii  cărau apa în două cofe 
ce cântăreau cel puţin 30 de kg atârnate pe un suport sprijinit pe 
umerii şi ceafa purtătorului căruia i se zicea jug. În schimb 
sacagiii comercializau apa în butoaie speciale denumite sacale 
prevăzute cu roţi pentru transport. Către sfărşitul secolului al 
XIX-lea pentru igienă fiecare sacagiu sau apar avea obligaţia, 
pentru a-şi putea exercita meseria, să posede o legitimaţie 
specială eliberată de primărie. O astfel de legitimaţie s-a păstrat la 
Biblioteca centrală „Mihai Eminescu” din Iaşi oferindu-ne 

amănunte interesante privind obligaţiile care reveneau celor ce 
vindeau apa în oraş.  

  În conformitate cu ordonanţa nr. 1592 din 29 ianuarie 1895 a 
Primăriei Iaşi, aparii trebuiau să aibă cofele şi găleţile din tablă de 
fier sau de lemn sănătos, bine legate cu un capac jumătate fix, 
jumătate mobil şi un  număr de ordine, vizibil vopsit  pe ele sau 
coromâslă (cobiliţă). Sacalele, de asemenea, trebuiau să fie 
construite din lemn sănătos, cele destinate transportului apei de 
băut trebuiau vopsite în verde,  iar cele pentru apă de spălat sau 
construcţii, în roşu. Atât cofele cât şi sacalele trebuiau întreţinute 
în perfectă stare de curăţenie. Negustorii de apă nu aveau voie să 
se alimenteze cu apă din habuzuri, pâraie sau mlaştini, cu 
excepţia apei pentru construcţii, care putea fi luată din râul 
Bahlui, în perioadele când acesta era curgător. Şi sacagii aveau 
obligaţia să poarte tăbliţe numerotate pe sacale.

Aparii şi sacagii au  rămas familiari în peisajul citadin al 
oraşului până la realizarea alimentării cu apă din sursa Timişeşti 
(1911), când numărul lor a început să se reducă treptat, pentru a 
ajunge în cele din urmă o amintire a vechilor Iaşi. (va urma)

funcţie de posibilităţile, starea socială şi gustul proprietarilor. 
Din punct de vedere igienic, datorită sistemelor de protecţie 
menţionate, fântânile înlăturau o parte din neajunsurile budăilor. 
Cu toate acestea, din caza defectelor de construcţie şi a întreţinerii 
necorespunzătoare, o mare parte dintre ele ajungeau, în cele din 
urmă, cu apele contaminate. Terenul din jurul fântânii nu era de 
obicei pavat, din care cauză apele scurse se colectau în jurul lor, 
menţinând în permanenţă un noroi frământat de murdăriile şi 
dejecţiile animale şi apoi se  infiltrau în adâncime, contaminând 
apele fântânii. Poluarea era înlesnită de faptul că adesea 
amplasamentul era ales în zone necorespunzătoare (pe drumuri, 
lângă grajduri etc.).

Numărul fântânilor existente în Iaşi a crescut continuu până 
la începutul secolului nostru. Înaintea celui de-al  doilea război 
mondial se mai păstrau în oraş circa 446 fântâni. Apa fântânilor 
săpate în perimetrul târgului era în general bună la gust, cu 
excepţia celor săpate în lunca Bahluiului (cartier Sfântu-Lazăr  - 
Podu Roş de astăzi) care avea un gust sălciu. 

Mai perfecţionate şi mai salubre au fost captările cunoscute 

sub denumirea de  „şipote” Acestea erau amplasate pe izvoarele 
de coastă din vecinătatea oraşului. Un astfel de izvor era colectat 
printr-o captare amenajată sub forma unei fântâni cu adâncimea 
şi volumul în funcţie de debitul izvorului. Pereţii erau susţinuţi 
cu o scorbură de lemn sau zidărie de piatră fără mortar, iar gura 
fântânii era acoperită cu grinzi de lemn sau lespezi de piatră, 
îngropându-se apoi totul în pământ.

De la fântână, preaplinul se scurgea în pantă pe o lungime mai 
mare sau mai mică, în funcţie de debitul izvorului prin jgheabul 
de lemn, ulucul de piatră sau olanul de lut, până la cişmeaua de 
distribuţie sau  „şipoţelul”. În cazul unor izvoare mai puternice, 
apa putea fi distribuită chiar la mai multe şipoţele. Deşi simple 
din punctul de vedere al  concepţiei şi al construcţiei, şipotele 
erau satisfăcătoare din punct de vedere igienic. Fântâna de  
captare şi depozitare fiind îngropată în pământ, era ferită de 
poluare şi de variaţiile de temperatură ale mediului înconjurător, 
apa fiind rece vara şi potrivită la temperatură iarna, plăcută la 
gust şi proaspătă. Conducta de distribuţie, pe de o parte, nu altera 
gustul apei, pe de altă parte, o ferea de contaminările 

Lungul drum  al apei pentru Iaşi 
Constantin PEIU
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dimensiunea unui monolog, unul foarte particular, pentru 
că poetul îşi strigă nedumeririle, frustrările şi neputinţa de 
a înţelege rosturile inadvertenţelor creaţiei Divine şi ale 
echilibrului derutant şi neliniştitor din natură; alteori, 
poetul iese în Agora şi se adresează mulţimii, laice sau 
bigote, încercând s-o manipuleze, să şi-o facă partizană şi 
să-şi motiveze ereziile sale. Dilemele existenţiale, între 
credinţă şi tăgadă, asemenea unor “Patimi după Tudor 
Arghezi”, ca să parafrazez cartea de debut a poetului 
“Toamna patimilor după Matei”, au transpuse pe partituri 
lirice, răbufniri vagneriene, de parcă şi-ar motiva dilemele 
şi spaimele existenţiale, paradoxurile şi halucinantele 
oglinzi, prin care vede lumea şi îşi oglindeşte sufletul 
însetat de absolut.

Volumul de versuri, bilingv, româno-albanez, este 
construit de poetul Constantin Gherghinoiu ca un poem 
uriaş, original şi modern, format din 63 de poeme-capitol, 
un poem de lung metraj, cu un singur titlu: “Vina de a nu fi 
Dumnezeu”, ca un film 3D, care descrie un univers de 
conştiinţă în derivă, conceput ca o poezie atee, şi nu prea, în 
care poetul se manifestă protestatar dar, pentru a îndulci 
schisma lirică, se descoperă ca fiind încercat de erezii mai 
degrabă intelectuale,  de conştiinţă frământată, 
zbuciumată, şi nu de erezii bigote, care l-ar condamna pe 
un rug purificator de secol 21.
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tipărită, volumul de versuri bilingv, româno-albaneză, 
“Vina” sau Faji (Fahi), în albaneză, la Editura “Grai şi Suflet 
– Cultura Naţională”, Bucureşti, 2011, în acelaşi context 
editorial cu al confraţilor săi de... suferinţă poeticească, şi 
tot în regim bilingv, româno-albaneză, poeţii Nicolae 
Grigore-Mărăşanu şi Stere Bucovală.

Volumul de versuri “Vina” are.. vina de a stabiliza linia 
melodică literar-lirică a poetului Constantin Gherghinoiu, 
pe un pasaj cromatic-lexical, cu o tematică lirică cu totul 
specială, din aria spiritualităţii dogmatice, cu graţia şi 
parfumul de epocă al unor Dosoftei, Varlaam sau Antim 
Ivireanu şi până la alternativa dubitativă între credinţă şi 
tăgadă a modernului şi răzvrătitului Tudor Arghezi. Sigur, 
poetul Constantin Gherghinoiu are propriul canon, cu alte 
sonorităţi, mai moderne şi mai agresive, pe toaca de lemn 
sau de fier de la tipul vecerniilor liturgice de dimineaţa sau 
de seara.

Şi, aceasta, în condiţiile în care, cel puţin aşa cum o 
consider eu, cititor conştiincios, cu creionul în mână, al 
poemelor poetului; poezia sa, de la “Toamna Patimilor 
după Matei” şi până la “Vina”, s-a cristalizat pe un traseu, 
care-o face eterică, fluidă, în largi volute lirice, atipică şi 
surprinzătoare, proiectată adesea, într-o motivaţie 
aleatorie, între două extreme spirituale – senzualitate 
controlată, refulată în oniric şi echilibru rece, olimpian, 
aproape de ideal, în contrapunct sentimental până la 
sufocare, şi convingătoare prin emoţie provocată.

Lirica ideatică se acordează în tonuri alternative şi pe 
sonorităţi de gamă majoră, de la un lirism extatic şi 
insinuant desuet ca în poemul din volumul “Poezia 
pierdută şi poeme în proză: “Fanny Fitz avea două picioare 
superbe / şi, vă asigur, două ţâţoaie avea Fanny Fitz / 
Pentru ea se dăduseră lupte acerbe / pe coridoare, la Ritz” 
(Op. cit., pag. 45), dintr-o “Meditaţie la Fanny Fitz”, cu 
ecouri ca de salon literar din perioada Restauraţiei, 
patronat de Madame Recamier şi René de Chateaubriand, 
sau de cabaret parizian din secol 19, în acorduri moderne, 
mult prea moderne, în atmosfera de music-hall a desenelor 
extravagante semnate de Toulouse-Lautrec; şi până la 
sonorităţile grave ale unei sarabande preclasice, pe clapele 
unui “Clavecin bine temperat” al religiosului Johan 
Sebastian Bach, din primul poem, numerotat cu cifra 1, din 
“Vina de a nu fi Dumnezeu”: “vreau să fug din lume, / 
unde să fug, Doamne? / peste tot se întinde nicăieri, / peste 
tot este un vid nenumit, / nu ai unde să te duci niciodată, / 
nu este scăpare nici pentru tine, / Dumnezeu, ţi-ai pierdut 
iluziile.. .” (pag. 8) ;  cu pusee de erezii,  riscând 
excomunicarea divină, cu un Dumnezeu, care-şi pierde din 
aura celestă şi din imaginea sacralităţii; care parcă ar fi 
coborât din cerurile infinitului, inaccesibilului, şi este 
desenat în ipostaze umane, ca-n povestea naivă a marelui 
povestitor de la Humuleşti, ca un bătrân cu barba albă, 
însoţit de Sf. Petru, coborât pe Pământ, ca să mai vadă ce 
mai fac păcătoşii, urmaşi ai proscrişilor Adam şi Eva, 
pedepsiţi pentru păcatul ancestral al ispitei: “Dumnezeu se 
întrece în bombăneli, / în ranchiune, / în edicte de 
răzbunare şi ghilotine...” (poemul 4, pag. 14).

Alteori, dialogul cu Divinitatea este redus la 

Opera literară a scriitorului Constantin Gherghinoiu se 
constituie într-un veritabil palmares de creator original şi 
îndrăzneţ, responsabil şi novator, tradiţional şi modern, 
într-o veritabilă şi meritorie competiţie cu sinele şi deşertul 
din sufletul său de poet; care încearcă tenace să se 
depăşească şi, mai cu seamă, să-şi domine, să-şi controleze 
adrenalina lirică şi impulsurile de ctitor de frumuseţi.

Poetul Constantin Gherghinoiu a venit în literatura 
română contemporană înzestrat cu o genă artistică, care i-a 
înlesnit nu numai un tempo în gamă majoră ci şi variaţiuni 
rococo pe portative stilistice şi de gen literare, derutante la 
început, poezie, proză, dramaturgie, dar a avut tactul, 
eleganţa şi inspiraţia să încheie tatonările de “flăcău” 
îndrăgostit, mereu de altă zeiţă din pantheonul frumuseţii, 
şi “să se însoare” cu muza Poezie, deşi nu prea are vorbe 
frumoase şi nici o părere prea bună după “convieţuirea” 
artistică, lirică, cu ea, aşa cum afirmă în poemul “Nebunie”: 
“Te-am crescut în puf, Poezie, / şi tu m-ai adus / în sapă de 
lemn, mi-ai otrăvit fântânile, / la drumul mare / mi-ai 
atacat oştile / alegoriei / care-mi ţineau loc de viaţă” (Op. 
cit., vol. “Sinele şi deşertul”, “Le soi et le désert”; Editura 
Centrului de Creaţie, Brăila, 2007; pag. 64); ba chiar 
ameninţă cu... divorţul literar: “M-ai batjocorit până la 
sânge, / Poezie, / m-ai făcut din om neom / ai să mă-
ncuscreşti / cu Dumnezeu / Nebunie” (Idem).

Poezia a rămas mereu amanta de taină, cu care a ieşit în 
lume încă de la debutul său publicistic şi literar din 1986, în 
revista “Tomis”, alternând eficient între o publicistică de o 
surprinzătoare diversitate tematică-didactică, istorie şi 
critică literară, studii şi eseistică, antologii literare colective 
- şi opera sa literară definitorie, poezie, proză, dramaturgie. 
Profesorul Constantin Gherghinoiu este o semnătură 
autoritară şi incitantă în ziare: “Ancheta”, “Libertatea”, 
“Monitorul de Brăila”; sau în reviste de cultură şi literatură: 
“Convorbiri Literare”, “Literatorul”, “Luceafărul”, 

“Tomis”, “Porto-Franco”, “Antares”, “Dunărea de Jos”...
Debutul editorial se produce în 1991, cu volumul de 

versuri “Toamna patimilor după Matei”, la Editura Porto-
Franco, Galaţi; urmat de romanul “Şantaj”, la aceeaşi 
editură, în 1995, şi, trei ani mai târziu, în 1998, cu 
dramaturgie: “Puşcărie pentru porumbei”, la Editura 
“Geneze” din Galaţi. După acest periplu de gen literar, 
poetul Constantin Gherghinoiu jură credinţă de fidelitate 
numai Poeziei, capricioasă şi acaparatoare, dar fascinantă 
şi definitorie pentru profilul de creator al său.

În 2001, publică la Editura Ex Libris, Brăila, “Mitologii 
negre”; în 2004, “Sinele şi deşertul”, izbânda sa literară, 
emblema definitorie a poetului Constantin Gherghinoiu; 
volum de poeme editat de “Centrul de Creaţie”, Brăila; 
reeditat, în 2007, în ediţie bilingvă, română-franceză: 
“Sinele şi deşertul” – “Le soi et le désert” (poetul este 
absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea 
Bucureşti, secţia Pedagogie – Limba franceză). Continuă cu 
“Poezia pierdută şi poeme în proză”, Editura Ex Libris, 
Brăila, în 2008, cu un intermezzo eseistic “Fănuş Neagu şi 
eroii lumii lui”, tot la Editura Ex Libris, în 2009; cu 
“Heraldika”, o traducere în limba macedoneană Dina 
Cuvata, Skoplje, 2009; ca să revină la poezia sa cu volumul 
de versuri “Eu-genia cosmosului meu”, tot în 2009, la 
editura brăileană.

Şi, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, vorba 
domnului Iliescu, sau, mai degrabă, cea mai recentă carte 

Constantin Gherghinoiu. Vina (Faji)
Dumitru ANGHEL

Tu, bun Samaritean...

Din zările terestre priveam nemărginirea,
Te căutam prin clipe în fiecare an,
Astăzi te simt pe unde, cum îmi respiri iubirea
Şi cum, încet, m-adulmeci tu, bun Samaritean!

La pieptul tău durerea singurătăţii mele
O strângi solemn, cu grijă, să nu rămână strop,
Ca să-mi umbrească ochii de lacrimile grele,
Sub adâncimi de stâncă m-ajuţi să le îngrop.

În murmurul iubirii mă legeni peste lume,
Cu fina-ţi respirare mă-nvălui ca-ntr-un joc,
În marea veşniciei arunci tristeţea-n spume
Şi strigi către înalturi că eşti al meu soroc.

Eu mă cuprind de taina divinei tale inimi
Şi mă-nfăşor cu stele ce-ţi strălucesc în ochi,
Lumina-n mine râde şi se prelinge-n juru-mi
Când îmi descânţi de dor, ca de-un adânc deochi.

Te-ai întrupat din visuri - fruct dulce al dorinţei -
Din ochiul de jăratic ascuns în gândul meu,
Descătuşat aievea din braţele căinţei,
Samariteanule, eşti al meu Dumnezeu!

Sunt un ghem de emotii
 Pantofi vechi  stransi in cutia Pandorei
Aruncata pe raftul de sus.
O apuc si ea cade.
Furia , toc scalciat, ranjeste piezis.
Talpa tocita , ranita de drum, e durerea.
Remarc eticheta stearsa …neimplinirea…
Funda roasa de vreme-i blazarea.
Doar pete de  rosu optimist  amintesc
De inceput.
Mai vad si acum pata de noroi…
De cand ploaia saruta pamantul…
Ii mangai duios si-i arunc.
Evremea pantofilor noi…

M irela Dim ofte

Cornelia V îju

jurnal cu scriitori jurnal cu scriitori
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dimensiunea unui monolog, unul foarte particular, pentru 
că poetul îşi strigă nedumeririle, frustrările şi neputinţa de 
a înţelege rosturile inadvertenţelor creaţiei Divine şi ale 
echilibrului derutant şi neliniştitor din natură; alteori, 
poetul iese în Agora şi se adresează mulţimii, laice sau 
bigote, încercând s-o manipuleze, să şi-o facă partizană şi 
să-şi motiveze ereziile sale. Dilemele existenţiale, între 
credinţă şi tăgadă, asemenea unor “Patimi după Tudor 
Arghezi”, ca să parafrazez cartea de debut a poetului 
“Toamna patimilor după Matei”, au transpuse pe partituri 
lirice, răbufniri vagneriene, de parcă şi-ar motiva dilemele 
şi spaimele existenţiale, paradoxurile şi halucinantele 
oglinzi, prin care vede lumea şi îşi oglindeşte sufletul 
însetat de absolut.

Volumul de versuri, bilingv, româno-albanez, este 
construit de poetul Constantin Gherghinoiu ca un poem 
uriaş, original şi modern, format din 63 de poeme-capitol, 
un poem de lung metraj, cu un singur titlu: “Vina de a nu fi 
Dumnezeu”, ca un film 3D, care descrie un univers de 
conştiinţă în derivă, conceput ca o poezie atee, şi nu prea, în 
care poetul se manifestă protestatar dar, pentru a îndulci 
schisma lirică, se descoperă ca fiind încercat de erezii mai 
degrabă intelectuale,  de conştiinţă frământată, 
zbuciumată, şi nu de erezii bigote, care l-ar condamna pe 
un rug purificator de secol 21.
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tipărită, volumul de versuri bilingv, româno-albaneză, 
“Vina” sau Faji (Fahi), în albaneză, la Editura “Grai şi Suflet 
– Cultura Naţională”, Bucureşti, 2011, în acelaşi context 
editorial cu al confraţilor săi de... suferinţă poeticească, şi 
tot în regim bilingv, româno-albaneză, poeţii Nicolae 
Grigore-Mărăşanu şi Stere Bucovală.

Volumul de versuri “Vina” are.. vina de a stabiliza linia 
melodică literar-lirică a poetului Constantin Gherghinoiu, 
pe un pasaj cromatic-lexical, cu o tematică lirică cu totul 
specială, din aria spiritualităţii dogmatice, cu graţia şi 
parfumul de epocă al unor Dosoftei, Varlaam sau Antim 
Ivireanu şi până la alternativa dubitativă între credinţă şi 
tăgadă a modernului şi răzvrătitului Tudor Arghezi. Sigur, 
poetul Constantin Gherghinoiu are propriul canon, cu alte 
sonorităţi, mai moderne şi mai agresive, pe toaca de lemn 
sau de fier de la tipul vecerniilor liturgice de dimineaţa sau 
de seara.

Şi, aceasta, în condiţiile în care, cel puţin aşa cum o 
consider eu, cititor conştiincios, cu creionul în mână, al 
poemelor poetului; poezia sa, de la “Toamna Patimilor 
după Matei” şi până la “Vina”, s-a cristalizat pe un traseu, 
care-o face eterică, fluidă, în largi volute lirice, atipică şi 
surprinzătoare, proiectată adesea, într-o motivaţie 
aleatorie, între două extreme spirituale – senzualitate 
controlată, refulată în oniric şi echilibru rece, olimpian, 
aproape de ideal, în contrapunct sentimental până la 
sufocare, şi convingătoare prin emoţie provocată.

Lirica ideatică se acordează în tonuri alternative şi pe 
sonorităţi de gamă majoră, de la un lirism extatic şi 
insinuant desuet ca în poemul din volumul “Poezia 
pierdută şi poeme în proză: “Fanny Fitz avea două picioare 
superbe / şi, vă asigur, două ţâţoaie avea Fanny Fitz / 
Pentru ea se dăduseră lupte acerbe / pe coridoare, la Ritz” 
(Op. cit., pag. 45), dintr-o “Meditaţie la Fanny Fitz”, cu 
ecouri ca de salon literar din perioada Restauraţiei, 
patronat de Madame Recamier şi René de Chateaubriand, 
sau de cabaret parizian din secol 19, în acorduri moderne, 
mult prea moderne, în atmosfera de music-hall a desenelor 
extravagante semnate de Toulouse-Lautrec; şi până la 
sonorităţile grave ale unei sarabande preclasice, pe clapele 
unui “Clavecin bine temperat” al religiosului Johan 
Sebastian Bach, din primul poem, numerotat cu cifra 1, din 
“Vina de a nu fi Dumnezeu”: “vreau să fug din lume, / 
unde să fug, Doamne? / peste tot se întinde nicăieri, / peste 
tot este un vid nenumit, / nu ai unde să te duci niciodată, / 
nu este scăpare nici pentru tine, / Dumnezeu, ţi-ai pierdut 
iluziile.. .” (pag. 8) ;  cu pusee de erezii,  riscând 
excomunicarea divină, cu un Dumnezeu, care-şi pierde din 
aura celestă şi din imaginea sacralităţii; care parcă ar fi 
coborât din cerurile infinitului, inaccesibilului, şi este 
desenat în ipostaze umane, ca-n povestea naivă a marelui 
povestitor de la Humuleşti, ca un bătrân cu barba albă, 
însoţit de Sf. Petru, coborât pe Pământ, ca să mai vadă ce 
mai fac păcătoşii, urmaşi ai proscrişilor Adam şi Eva, 
pedepsiţi pentru păcatul ancestral al ispitei: “Dumnezeu se 
întrece în bombăneli, / în ranchiune, / în edicte de 
răzbunare şi ghilotine...” (poemul 4, pag. 14).

Alteori, dialogul cu Divinitatea este redus la 

Opera literară a scriitorului Constantin Gherghinoiu se 
constituie într-un veritabil palmares de creator original şi 
îndrăzneţ, responsabil şi novator, tradiţional şi modern, 
într-o veritabilă şi meritorie competiţie cu sinele şi deşertul 
din sufletul său de poet; care încearcă tenace să se 
depăşească şi, mai cu seamă, să-şi domine, să-şi controleze 
adrenalina lirică şi impulsurile de ctitor de frumuseţi.

Poetul Constantin Gherghinoiu a venit în literatura 
română contemporană înzestrat cu o genă artistică, care i-a 
înlesnit nu numai un tempo în gamă majoră ci şi variaţiuni 
rococo pe portative stilistice şi de gen literare, derutante la 
început, poezie, proză, dramaturgie, dar a avut tactul, 
eleganţa şi inspiraţia să încheie tatonările de “flăcău” 
îndrăgostit, mereu de altă zeiţă din pantheonul frumuseţii, 
şi “să se însoare” cu muza Poezie, deşi nu prea are vorbe 
frumoase şi nici o părere prea bună după “convieţuirea” 
artistică, lirică, cu ea, aşa cum afirmă în poemul “Nebunie”: 
“Te-am crescut în puf, Poezie, / şi tu m-ai adus / în sapă de 
lemn, mi-ai otrăvit fântânile, / la drumul mare / mi-ai 
atacat oştile / alegoriei / care-mi ţineau loc de viaţă” (Op. 
cit., vol. “Sinele şi deşertul”, “Le soi et le désert”; Editura 
Centrului de Creaţie, Brăila, 2007; pag. 64); ba chiar 
ameninţă cu... divorţul literar: “M-ai batjocorit până la 
sânge, / Poezie, / m-ai făcut din om neom / ai să mă-
ncuscreşti / cu Dumnezeu / Nebunie” (Idem).

Poezia a rămas mereu amanta de taină, cu care a ieşit în 
lume încă de la debutul său publicistic şi literar din 1986, în 
revista “Tomis”, alternând eficient între o publicistică de o 
surprinzătoare diversitate tematică-didactică, istorie şi 
critică literară, studii şi eseistică, antologii literare colective 
- şi opera sa literară definitorie, poezie, proză, dramaturgie. 
Profesorul Constantin Gherghinoiu este o semnătură 
autoritară şi incitantă în ziare: “Ancheta”, “Libertatea”, 
“Monitorul de Brăila”; sau în reviste de cultură şi literatură: 
“Convorbiri Literare”, “Literatorul”, “Luceafărul”, 

“Tomis”, “Porto-Franco”, “Antares”, “Dunărea de Jos”...
Debutul editorial se produce în 1991, cu volumul de 

versuri “Toamna patimilor după Matei”, la Editura Porto-
Franco, Galaţi; urmat de romanul “Şantaj”, la aceeaşi 
editură, în 1995, şi, trei ani mai târziu, în 1998, cu 
dramaturgie: “Puşcărie pentru porumbei”, la Editura 
“Geneze” din Galaţi. După acest periplu de gen literar, 
poetul Constantin Gherghinoiu jură credinţă de fidelitate 
numai Poeziei, capricioasă şi acaparatoare, dar fascinantă 
şi definitorie pentru profilul de creator al său.

În 2001, publică la Editura Ex Libris, Brăila, “Mitologii 
negre”; în 2004, “Sinele şi deşertul”, izbânda sa literară, 
emblema definitorie a poetului Constantin Gherghinoiu; 
volum de poeme editat de “Centrul de Creaţie”, Brăila; 
reeditat, în 2007, în ediţie bilingvă, română-franceză: 
“Sinele şi deşertul” – “Le soi et le désert” (poetul este 
absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea 
Bucureşti, secţia Pedagogie – Limba franceză). Continuă cu 
“Poezia pierdută şi poeme în proză”, Editura Ex Libris, 
Brăila, în 2008, cu un intermezzo eseistic “Fănuş Neagu şi 
eroii lumii lui”, tot la Editura Ex Libris, în 2009; cu 
“Heraldika”, o traducere în limba macedoneană Dina 
Cuvata, Skoplje, 2009; ca să revină la poezia sa cu volumul 
de versuri “Eu-genia cosmosului meu”, tot în 2009, la 
editura brăileană.

Şi, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, vorba 
domnului Iliescu, sau, mai degrabă, cea mai recentă carte 

Constantin Gherghinoiu. Vina (Faji)
Dumitru ANGHEL

Tu, bun Samaritean...

Din zările terestre priveam nemărginirea,
Te căutam prin clipe în fiecare an,
Astăzi te simt pe unde, cum îmi respiri iubirea
Şi cum, încet, m-adulmeci tu, bun Samaritean!

La pieptul tău durerea singurătăţii mele
O strângi solemn, cu grijă, să nu rămână strop,
Ca să-mi umbrească ochii de lacrimile grele,
Sub adâncimi de stâncă m-ajuţi să le îngrop.

În murmurul iubirii mă legeni peste lume,
Cu fina-ţi respirare mă-nvălui ca-ntr-un joc,
În marea veşniciei arunci tristeţea-n spume
Şi strigi către înalturi că eşti al meu soroc.

Eu mă cuprind de taina divinei tale inimi
Şi mă-nfăşor cu stele ce-ţi strălucesc în ochi,
Lumina-n mine râde şi se prelinge-n juru-mi
Când îmi descânţi de dor, ca de-un adânc deochi.

Te-ai întrupat din visuri - fruct dulce al dorinţei -
Din ochiul de jăratic ascuns în gândul meu,
Descătuşat aievea din braţele căinţei,
Samariteanule, eşti al meu Dumnezeu!

Sunt un ghem de emotii
 Pantofi vechi  stransi in cutia Pandorei
Aruncata pe raftul de sus.
O apuc si ea cade.
Furia , toc scalciat, ranjeste piezis.
Talpa tocita , ranita de drum, e durerea.
Remarc eticheta stearsa …neimplinirea…
Funda roasa de vreme-i blazarea.
Doar pete de  rosu optimist  amintesc
De inceput.
Mai vad si acum pata de noroi…
De cand ploaia saruta pamantul…
Ii mangai duios si-i arunc.
Evremea pantofilor noi…

M irela Dim ofte

Cornelia V îju
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Poezia Angelei Marinescu 
este în felul ei o excepţie, la 
propriu, în peisajul literelor 
contemporane şi, în ciuda 
recunoaşterilor pe care le-a 
primit din partea criticilor, cum 
şi a unor negări violente, nu s-a 
bucurat de acea priză la marele 
public (pe care nici nu şi-o 
doreşte) şi nici nu a stârnit 
ecouri dincolo de anumite 
fruntarii.

Nu ne referim aici doar la 
ultima ei plachetă, ci la întregul 
demers poetic  şi  eseistic 
desfăşurat de-a lungul anilor, 
cu o îndârjire constantă şi o 
nemulţumire neascunsă la 
adresa celor ce scriu despre ea. 

I m p r e s i a  g e n e r a l ă  a 
cititorului obişnuit (dar nu şi a 
celui avizat!) este aceea că 
nucleul poeziei ei îi rămâne întruna obscur chiar autoarei înseşi: 
nici eseistic, nici poematic nu-l poate aprofunda sau explicita 
definitiv; tocmai de aceea continuă să-l proclame tot timpul cu 
obstinaţie dându-i atribute totalmente insolite, dar care se izbesc 
de un soi de blocaje în logica semantică a cititorului, contrazicând-
o. Poeta afirmă tot timpul: „Mi-am construit poezia, eşecul şi 
moartea” sau spune că poezia ei este „ de fier”, că se bizuie pe 
„precizie”, pe „perfecţiune”, „puritate”, „asceză” etc. Dar toate 
acestea rămân fără sprijin concret, pur hieratice şi nu rezonează 
propriu-zis cu cititorul, ci au asupra lui un ciudat efect de 
timorare şi de îndepărtare, ba chiar de oroare... sacră, aşa-zicând. 
Ştiind că este o excepţie, Angela Marinescu nu se poate confesa 
decât la modul superlativ, fie în sensul pozitiv, fie la modul – cel 
mai adesea – negativ, urmându-şi cu o „precizie” de cobră 
straniul periplu textual în care obstinarea şi frustrarea sunt nişte 
absolute autocultivate mistic, ca nişte îndreptăţiri ale unui rău atât 
de adânc, încât el defineşte şi domină fiinţa exacerbând-o până la 
treapta unui soi de demenţă lucidă a răului interior ce se 
personalizează ca fiinţă umană în carne şi oase, abuzivă şi cinică 
sau abulică, nemaicunoscută până acum în ceea ce numim de 
obicei poezie. Inutil să fie comparată cu Ion Barbu sau cu Bacovia, 
cum face, foarte aproximativ şi stângaci N. Manolescu în Istoria 
critică a sa: nici hermetismul strict al celui dintâi, nici constituirea 
realului în semn poetic autotelic la cel de al doilea nu dau măsura 
justă sub care ar trebui abordate textele Angelei Marinescu. 

Un fel de fachirism şi de contorsionism extrem bântuie fiinţa 
poetei, ca „probă” de demonstrare dură a singularităţii ei pe care 
o crede „sfântă” şi o exprimă permanent, până la convulsiile unui 
bigotism crud, autonimicitor. Toate sentimentele fireşti – 
erotismul, prietenia, interesul afectiv – sunt exacerbate în chip 
irezolut, până la a căpăta o coloratură inumană prin 
supradimensionare. Până şi umilinţa şi slăbiciunea sunt duse 
până la proporţiile unei absolutităţi ce trebuie să le confere – în 
mentalitatea poetei – o aură de nobleţe obligatorie. Autotortura 
de sine – în lipsa oricărei dorinţe fireşti de comunicare – merge 
până la extaz, unul obţinut prin „jertfe” absolut irezolute, ca în 
unele ritualuri ale fanaticilor religioşi primitivi. 

Hieratică şi abuzivă, Angela Marinescu se autoproclamă – din 
frustrare ireductibilă – drept ceea ce nu este: o femeie-bărbat, o 
fiinţă „blindată”, o sfântă, suferind totodată de o vulnerabilitate 
fără ieşire, de un rău intern nevindecabil, care este exact inversul 
puterii, al victoriei, al splendorii sau „sfinţeniei”.

Ceea ce înţelege ea prin poezie ar fi o exprimare cât mai exactă 
(„precisă”, de „meseriaş”) a simptomelor şi a cauzelor unui soi de 
nevroză atavică introspectată narcisic şi extinsă la scară cosmică 
fără pauze, care pare că stă la baza tuturor actelor umane, 
cuprinzând aici până şi Istoria – pe care numai C.G. Jung 
(menţionat de autoare printre lecturile sale şi citat, ne amintim) a 
detaliat-o în felul său, oarecum mitizând-o şi ridicând-o la rang de 
normă exclusivistă. 

Nu am inserat în rândurile de mai sus intenţia de a-i face 
poetei un portret negativ, cum ar putea să pară, ci cu scopul de a 
încerca să-i lămurim singularitatea în literatura română actuală: 
norma ei poetică aproape că nu-şi găseşte analogie nicăieri în cele 
scrise de poeţii anteriori şi nici printre contemporani. Poate doar 
în tipul de poezie dură, menţionat şi reclamat cândva de Hasdeu: 
„o poezie neagră, o poezie dură, o poezie de granit” – anticipând-
o numai, prin devansarea vremurilor. 

Pe scurt, ca să renunţăm la aceste detalii (cunoscute, în fond, 
de toţi cei ce o citesc), Angela Marinescu exprimă în textele sale, 
printr-un risc maxim, pe care şi-l asumă de la bun început, un alt 
tip de umanitate (sau alt strat al acesteia, niciodată scos la suprafaţă 
în aceşti termeni), şi anume acel fond nesublimabil care „zace” în 
om şi pe care poezia propriu-zisă, sau Poezia concepută cu 
majusculă, niciodată nu şi l-a asumat, lucrând, dimpotrivă, pe 
toate căile la convertirea lui în energii pozitive şi constructive, la 
„educarea” şi îmblânzirea lui, la înnobilarea prin metaforă şi chiar 
la mult visata Salvare sau măcar la disciplinarea lui până la 
dimensiunile – uneori pline de măreţie – ale „Artei”.

Poezia Angelei este un caz rar, cuprinzând o răsturnare de 
fundamente: toate analogiile şi ficţiunile „frumoase” cad, iar în 
consecinţă toată terminologia obişnuită a criticii devine 
inoperantă. Inutil să-i aplicăm cuvintele obişnuite şi să vorbim 
despre „lirica” ei sau despre „aspiraţia spre spiritualitate” sau 
spre „absolut” (cum face, iarăşi, N. Manolescu); sau, da, putem să-
i aplicăm astfel de termeni, dar cu obligativitatea de a le schimba 
totalmente sensul, deoarece, cum am afirmat mai sus, avem de-a 
face cu altceva decât poezia înţeleasă în termeni obişnuiţi. „Poezia”  
ei (pe care şi-o şi numeşte inspirat „apoezie” sau „postpoezie”, 
aici, în ultimul volumaş minuscul, nu trebuie confundată nici cu 
„antipoezia” avangardelor, nici cu onirismul suprarealist sau cu 
altceva. E un caz rar – al fiinţei umane – care ratându-şi destinul 
de făptură naturală menită iluzoriu să fie fericită, a aspirat să-şi 
investigheze şi să-şi dezvăluie la risc zona aşa-zisă „viscerală” (cu 
acest termen, critica s-a mai apropiat, cât de cât, de resorturile 
interne ale textelor ei), ba chiar s-o exhibe, printr-o mutare 
extremă şi autocomandată care să intimideze dictatorial pe 
oricine altcineva care ar crede că are curajul accesului la această 
zonă. Ceea ce impresionează cu adevărat în această operaţie, 
deloc „angelică”, aşa-zicând, este cruzimea analitică prin care 
poeta săvârşeşte pe sine o vivisecţie de-a dreptul sângeroasă, 
dezvăluind un rău îngrozitor şi greu de justificat raţional, ce 
sălăşluieşte în fiinţa omenească: o altă „sursă” a poeziei, dacă 
vrem, situată la antipodul fiinţei aşa cum o concepem obişnuit: o 
sete, o neîmpăcare uriaşă, o sete de dominare şi posesie şi un 
libidou indomabil care nu pot fi zărite decât împingând 
sinceritatea până la indecenţa absolută a sufletului. O aspiraţie 
exorbitantă, contrazisă încă din pornire, se răzbună, 
transformându-şi handicapul într-un atu formidabil prin curajul 
expresiei autentice, netrucate prin ficţiuni. 

Poezia ei nu mai contează ca „artă”, ci ca „document” 
absolutist, transferându-se în zona „autenticităţii”, nu în cea a 
„mimesis”-ului. „Precizia”, „perfecţiunea” de „meseriaş” şi chiar 
„răceala” ei caracteristică ţintesc să circumscrie cât mai exact şi 
mai obiectiv această faţă „umană” cu sensuri inversate, care nu ne 
este, ce-i drept, necunoscută în străfundul conştiinţei noastre dar 
pe care cu greu o recunoaştem şi căreia îi refuzăm, mai ales, 
lustraţia veritabilă. Alcătuită numai din libidoul obscen, din 
principiul „plăcerii” (şi nu din cel al realităţii) exaltate până la 
„puritatea sfinţeniei” şi până la un cinism şi un sadism greu de 
închipuit. Confesiunea ei capătă întotdeauna accente de 
masochism şi de indecenţă programatică, desfăşurându-se cu un 

soi de inocenţă totală şi fără limite: „Mi-am provocat eşecul, 
poezia şi moartea” ce echivalează cu confesarea nudă a păcatului 
originar înţeles ca... inocenţă a răului, dacă vrem, care se 
manifestă în om în chip constitutiv, contagios şi brutal, devine 
vindicativ şi crud, anihilându-şi subiectul. 

Poezia Angelei nu e nici „senzorială”, nici „abstractă”, în 
sensurile obişnuite, ci –neapărat – în sistemul semantic al răului 
absolut: e vorba, repetăm, de polii cardinali ai psihicului, de 
bigotismul şi bizareria fondului nesublimabil din om, de răul 
absolut ce zace în el, surprins la nivelul trăirilor viscerale, 
nesocializate, care duc la alienare: un fel de sacralitate a ororii, 
care schimbă sensurile obişnuite în opusele lor. „Puritate”, de 
pildă, nu mai are sensul obişnuit, ci se răstoarnă în aspiraţie 
negată, devenită forţă uriaşă vindicativă şi rămânând tot la locul 
său obişnuit, ajungând să însemne însă răul absolut, violent şi 
totalmente irezolut. În cazul Angelei, „O imaculată dorinţă” este 
echivalent cu dorinţa absolutistă, fanatică şi fără concesii, 
neştirbită şi tiranică, ce nu se mulţumeşte cu surogate „artistice”, 
„metaforice”, cu „ironii” sau „rime” ci devine „dură”, „precisă ca 
un laser”, mânată de exorbitanţa ţintei ei iniţiale, „subminându-
se” chiar în acest fel şi mergând până la autodistrucţie. 

Pentru a lămuri încă o dată – dacă mai era nevoie – de unde 
vine lapidaritatea necruţătoare a textelor acestei poete (căci critica 
le intuieşte just, dar nu le-a făcut niciodată explicite cu adevărat), 
cred că ar fi necesar să-i fie recitite aplicat eseurile ei, în care 
luciditatea întregului ei demers nu poate fi decât benefică 
înţelegerii. Unele afirmaţii pot fi luate drept axiome ale „poeticii” 
ei, deloc gratuite. Iată, drept pildă, în acest spaţiu restrâns, câteva 
rânduri din „Satul prin care mă plimbam rasă în cap”: „Poezia 
(expresia) nu este drumul spre tăcere, ci este chiar Tăcerea însăşi 
(subl.ns.), acel spaţiu dens în care cuvintele îşi întretaie liniile de 
forţă ale semnificaţiilor proprii, spaţiu haşurat de transparenţele 
sacrificiului abstract şi de umbrele vinovate ale rostirii acelor 
cuvinte fără de care nu poţi trăi” (vol. cit., p. 33). Ar putea fi 
aceasta Axioma nr. 1 a „post-poeticii” Angelei şi s-ar înţelege mult 
mai rapid în ce constă reforma ei, efectuată în pofida oricărei 
poetici tradiţionale sau moderne şi chiar a oricărei poetici în 
general. S-au făcut multe încercări de elucidare a „tăcerii” din 
poezie în fel şi chip. Afirmaţia poetei este, însă, de-a dreptul 
răsturnătoare şi aproape că nici nu mai trebuie elucidată. Ea îşi 
propune să exhibe pe cont propriu tocmai ceea ce poezia acoperă 
dintotdeauna prin transfer metaforic, prin virtuozităţi de rimă, 
muzicalitate, ironie etc. şi îşi asumă decopertarea a ceea ce toate 
poeticile trec sub tăcere: fondul abisal al fiinţei umane, inepuizabil 
şi intrinsec acesteia.

Nu este că poezia nu şi-a cunoscut acest fond, dar şi-a făcut din 
escamotarea lui o perpetuă regulă. Ştia şi Eminescu ce este poezia 
şi ce ascunde ea în străfund „voluptos joc cu icoane şi cu glasuri 
tremurate/ strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea” – şi, 
practicând-o, era gata şi el să se dezică de ea în orice moment. Ştia 
sursa ei autentică, „mormântul” tăcut sau, cum zice Angela, 
„memoria, melancolia şi moartea”. Poeta ştie că gestul ei este 
primejdios şi provocator, dar şi-l asumă printr-un act paradoxal: o 
luptă cu sine, la scenă deschisă, până la paroxism. 

*
Cât despre placheta Intimitate, pe care o avem în faţă, şi care 

este semnată pentru prima oară cu numele real al poetei – Angela 
Marcovici – ea poartă un motto luat din drama condensată a lui 
Georg Büchner, Woyzeck, şi anume „Woyzeck ist werweifelt” 
(Woyzeck e disperat). Personajul lui Büchner întruchipează , cum 
se ştie, solitudinea absolută, ulcerată de micimea şi 
convenţionalismul lumii în care trăieşte şi care-i accentuează răul 
din suflet. Contrazis în pasionalitatea sa pură, simte că totul se 
prăbuşeşte şi trădat de femeia iubită, ia act de animalitatea 
insaţiabilă din jur şi, cuprins de febră, îşi înjunghie femeia, 
scufundându-se şi el în nămolul unui iaz. Ceea ce depăşeşte şi nu 
poate fi nicidecum exprimat este „disperarea” albă a lui Woyzeck, 
ca un fel de platitudine fatală ce nu mai poate fi gestionată.

Starea hipnotic-hipoplazică prezentă în toate textele are şi în 
acest mic op al Angelei o coloratură fatală şi „precisă” în sensul de 

definitivă descriere în alb, cu o răceală de „peisaj”, a disperării 
„albe” şi mate: „nu mai este nevoie de niciun fel de distorsiune/ 
sau contorsionare/ totul este atât de alb şi de precis”, încât tocmai 
stările extreme riscă să treacă neobservate sau să fie confundate cu 
nişte banale ritualuri narcisice: nu le poţi lua în serios şi nici 
pătrunde propriu-zis decât dacă le-ai trăit. Poeta însăşi 
precizează: „aici nu este poezie/ nu este agonie sau moarte/ sau 
blasfemie/ nu este extaz nu este murdărie/ nu este/ nimic”. 
Aşezată sub un fascicul de lumină totalmente orbitoare, 
nedescompusă, disperarea „albă” îşi revelă un soi de obiectivitate 
ultimă, care ratifică în timp ce nulifică totul, putând fi confundată 
cu liniştea aproape idilică a unui apocalips paşnic. I se revelă 
poetei noima „nimicului” ca stare imposibil de descris, contrazisă 
fiind de la început în aspiraţile sale cele mai genuine. Deşi se 
zăresc amănunte biografice şi sociale privind emarginarea, boala, 
mizeria, acestea nu sunt decât detalii de suprafaţă; ceea ce se 
sublimează de obicei în noi este altceva: starea de NU, de 
obscenitate, precaritate şi obscuritate primordială a propriei 
noastre făpturi, care nu este una raţională, ci de-a dreptul carnală, 
sângeroasă, neideatică şi care nu justifică nicidecum scrisul ca 
atare: „Blocul NU,.../ unde am scris/ în delir despre structura 
nopţii.../ unde am şters scrisul de pe faţa/ pământului.” Angela 
continuă să „scrie cu sânge”, să dea mărturie cu obstinaţie despre 
starea de NU, nu face altceva aici decât în volumele sale 
anterioare: scrie dând mărturie despre felul cum handicapul 
(social sau de altă natură) se transformă în obsesie primitivă de 
dominare sau în „tehnică” de autonimicire – totuna. Nu s-a 
schimbat nimic în textele ei; doar că ele au devenit mai sărace, mai 
categorice şi în felul acesta mai greu de clintit. Sunt stări de oroare 
pe care poeta nu doreşte să le refuleze, ci dimpotrivă, le descrie 
întruna, căzând fără să vrea în retorica propriului ei discurs de 
confesie apoetică. Poate că acesta este lucrul major ce i se poate 
reproşa: faptul că nesumându-şi retorica obişnuită a versului 
textul ei devine el însuşi, prin repetare, un intrument (retoric) ce se 
îndreaptă (sau este îndreptat de alţii) împotrivă-i, devenind un 
discurs fastidios. Poeta este conştientă de handicapul acestui abuz 
personal şi de umilinţa de a îndura, drept consecinţă, 
admonestarea criticilor literari foarte tineri care nu înţeleg mare 
lucru. Este însă riscul pe care şi l-a asumat de la început, chiar de la 
debut.

Cine ştie dacă reflecţiile poetei asupra comunismului or fi 
adevărate sau doar absolutizate în spirit vindicativ, cu atât mai 
sterilizant? Angela M. nu este o poetă care să dea soluţii: ea 
subzistă numai ca simptom – aici ar fi valoarea autenticităţii de 
acest fel: în nefalsificarea exprimării stării de umanitate profund 
frustrată şi disperată, ameninţată de propria-i anihilare fără 
scăpare. Un text foarte deconcertant (şi „alb”) cum este Drept 
înainte revine la sinceritatea de la debut. Ne amintim: „Sunt 
animalul care-mi pipăi sexul cu plăcere” sau „Mă înmulţesc tăcut 
şi adânc”), relatând şi acum: „îmi pipăi sânii (unul a dispărut)/ 
abdomenul şi sexul/ scriu prostii/ mai am câteva minute/ până 
să pot întinde mâna/ să ating/ comunismul/ marxismul/ şi 
plusvaloarea.” Textul e atât de „alb”, adică nul, încât poate 
deschide fel de fel de interpretări, toate indecidabile: mai precis 
ele deschid „uşa” direct către vid, către indiferenţa totală şi 
absolut „precisă” („Precizia de sex a bolţii înstelate”); aici 
„precizia” este sinonimul absolut al nulităţii de sens. Deşi par 
aleatorii, scurtele texte merg înainte tăind (anulând) orice 
pretenţie de evoluţie către ceva pozitiv. Idealul de perfecţiune, de 
puritate, care s-a dovedit a fi doar alienant şi anihilant prin destin 
este, privit de la polul opus, riguros apocaliptic: „Miroase a  
diamante/ fără materie în jur”. Poezia ei este acum, aşa cum şi-o 
proclamă, o „post-poezie”, o regresie conştientă şi asumată la 
denudarea în expresie a stării de fiinţă primară, ameninţată cu 
dispariţia. Numai prin dispariţia sa, poezia (după anihilare!) 
poate fi sublimă, prin proiectarea ei în trecut şi prin 
imposibilitatea de a mai avea viitor, trăită paroxistic.

Volumul de faţă nu poate fi nici mai bun, nici mai rău decât 
celelalte ale poetei. Este doar concluziv-apodictic, aşa cum vor fi, 
probabil, şi altele care-i vor urma.  

Angela Marcovici (Marinescu): 
„Intim itate”

Ştefania MINCU
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Poezia Angelei Marinescu 
este în felul ei o excepţie, la 
propriu, în peisajul literelor 
contemporane şi, în ciuda 
recunoaşterilor pe care le-a 
primit din partea criticilor, cum 
şi a unor negări violente, nu s-a 
bucurat de acea priză la marele 
public (pe care nici nu şi-o 
doreşte) şi nici nu a stârnit 
ecouri dincolo de anumite 
fruntarii.

Nu ne referim aici doar la 
ultima ei plachetă, ci la întregul 
demers poetic  şi  eseistic 
desfăşurat de-a lungul anilor, 
cu o îndârjire constantă şi o 
nemulţumire neascunsă la 
adresa celor ce scriu despre ea. 

I m p r e s i a  g e n e r a l ă  a 
cititorului obişnuit (dar nu şi a 
celui avizat!) este aceea că 
nucleul poeziei ei îi rămâne întruna obscur chiar autoarei înseşi: 
nici eseistic, nici poematic nu-l poate aprofunda sau explicita 
definitiv; tocmai de aceea continuă să-l proclame tot timpul cu 
obstinaţie dându-i atribute totalmente insolite, dar care se izbesc 
de un soi de blocaje în logica semantică a cititorului, contrazicând-
o. Poeta afirmă tot timpul: „Mi-am construit poezia, eşecul şi 
moartea” sau spune că poezia ei este „ de fier”, că se bizuie pe 
„precizie”, pe „perfecţiune”, „puritate”, „asceză” etc. Dar toate 
acestea rămân fără sprijin concret, pur hieratice şi nu rezonează 
propriu-zis cu cititorul, ci au asupra lui un ciudat efect de 
timorare şi de îndepărtare, ba chiar de oroare... sacră, aşa-zicând. 
Ştiind că este o excepţie, Angela Marinescu nu se poate confesa 
decât la modul superlativ, fie în sensul pozitiv, fie la modul – cel 
mai adesea – negativ, urmându-şi cu o „precizie” de cobră 
straniul periplu textual în care obstinarea şi frustrarea sunt nişte 
absolute autocultivate mistic, ca nişte îndreptăţiri ale unui rău atât 
de adânc, încât el defineşte şi domină fiinţa exacerbând-o până la 
treapta unui soi de demenţă lucidă a răului interior ce se 
personalizează ca fiinţă umană în carne şi oase, abuzivă şi cinică 
sau abulică, nemaicunoscută până acum în ceea ce numim de 
obicei poezie. Inutil să fie comparată cu Ion Barbu sau cu Bacovia, 
cum face, foarte aproximativ şi stângaci N. Manolescu în Istoria 
critică a sa: nici hermetismul strict al celui dintâi, nici constituirea 
realului în semn poetic autotelic la cel de al doilea nu dau măsura 
justă sub care ar trebui abordate textele Angelei Marinescu. 

Un fel de fachirism şi de contorsionism extrem bântuie fiinţa 
poetei, ca „probă” de demonstrare dură a singularităţii ei pe care 
o crede „sfântă” şi o exprimă permanent, până la convulsiile unui 
bigotism crud, autonimicitor. Toate sentimentele fireşti – 
erotismul, prietenia, interesul afectiv – sunt exacerbate în chip 
irezolut, până la a căpăta o coloratură inumană prin 
supradimensionare. Până şi umilinţa şi slăbiciunea sunt duse 
până la proporţiile unei absolutităţi ce trebuie să le confere – în 
mentalitatea poetei – o aură de nobleţe obligatorie. Autotortura 
de sine – în lipsa oricărei dorinţe fireşti de comunicare – merge 
până la extaz, unul obţinut prin „jertfe” absolut irezolute, ca în 
unele ritualuri ale fanaticilor religioşi primitivi. 

Hieratică şi abuzivă, Angela Marinescu se autoproclamă – din 
frustrare ireductibilă – drept ceea ce nu este: o femeie-bărbat, o 
fiinţă „blindată”, o sfântă, suferind totodată de o vulnerabilitate 
fără ieşire, de un rău intern nevindecabil, care este exact inversul 
puterii, al victoriei, al splendorii sau „sfinţeniei”.

Ceea ce înţelege ea prin poezie ar fi o exprimare cât mai exactă 
(„precisă”, de „meseriaş”) a simptomelor şi a cauzelor unui soi de 
nevroză atavică introspectată narcisic şi extinsă la scară cosmică 
fără pauze, care pare că stă la baza tuturor actelor umane, 
cuprinzând aici până şi Istoria – pe care numai C.G. Jung 
(menţionat de autoare printre lecturile sale şi citat, ne amintim) a 
detaliat-o în felul său, oarecum mitizând-o şi ridicând-o la rang de 
normă exclusivistă. 

Nu am inserat în rândurile de mai sus intenţia de a-i face 
poetei un portret negativ, cum ar putea să pară, ci cu scopul de a 
încerca să-i lămurim singularitatea în literatura română actuală: 
norma ei poetică aproape că nu-şi găseşte analogie nicăieri în cele 
scrise de poeţii anteriori şi nici printre contemporani. Poate doar 
în tipul de poezie dură, menţionat şi reclamat cândva de Hasdeu: 
„o poezie neagră, o poezie dură, o poezie de granit” – anticipând-
o numai, prin devansarea vremurilor. 

Pe scurt, ca să renunţăm la aceste detalii (cunoscute, în fond, 
de toţi cei ce o citesc), Angela Marinescu exprimă în textele sale, 
printr-un risc maxim, pe care şi-l asumă de la bun început, un alt 
tip de umanitate (sau alt strat al acesteia, niciodată scos la suprafaţă 
în aceşti termeni), şi anume acel fond nesublimabil care „zace” în 
om şi pe care poezia propriu-zisă, sau Poezia concepută cu 
majusculă, niciodată nu şi l-a asumat, lucrând, dimpotrivă, pe 
toate căile la convertirea lui în energii pozitive şi constructive, la 
„educarea” şi îmblânzirea lui, la înnobilarea prin metaforă şi chiar 
la mult visata Salvare sau măcar la disciplinarea lui până la 
dimensiunile – uneori pline de măreţie – ale „Artei”.

Poezia Angelei este un caz rar, cuprinzând o răsturnare de 
fundamente: toate analogiile şi ficţiunile „frumoase” cad, iar în 
consecinţă toată terminologia obişnuită a criticii devine 
inoperantă. Inutil să-i aplicăm cuvintele obişnuite şi să vorbim 
despre „lirica” ei sau despre „aspiraţia spre spiritualitate” sau 
spre „absolut” (cum face, iarăşi, N. Manolescu); sau, da, putem să-
i aplicăm astfel de termeni, dar cu obligativitatea de a le schimba 
totalmente sensul, deoarece, cum am afirmat mai sus, avem de-a 
face cu altceva decât poezia înţeleasă în termeni obişnuiţi. „Poezia”  
ei (pe care şi-o şi numeşte inspirat „apoezie” sau „postpoezie”, 
aici, în ultimul volumaş minuscul, nu trebuie confundată nici cu 
„antipoezia” avangardelor, nici cu onirismul suprarealist sau cu 
altceva. E un caz rar – al fiinţei umane – care ratându-şi destinul 
de făptură naturală menită iluzoriu să fie fericită, a aspirat să-şi 
investigheze şi să-şi dezvăluie la risc zona aşa-zisă „viscerală” (cu 
acest termen, critica s-a mai apropiat, cât de cât, de resorturile 
interne ale textelor ei), ba chiar s-o exhibe, printr-o mutare 
extremă şi autocomandată care să intimideze dictatorial pe 
oricine altcineva care ar crede că are curajul accesului la această 
zonă. Ceea ce impresionează cu adevărat în această operaţie, 
deloc „angelică”, aşa-zicând, este cruzimea analitică prin care 
poeta săvârşeşte pe sine o vivisecţie de-a dreptul sângeroasă, 
dezvăluind un rău îngrozitor şi greu de justificat raţional, ce 
sălăşluieşte în fiinţa omenească: o altă „sursă” a poeziei, dacă 
vrem, situată la antipodul fiinţei aşa cum o concepem obişnuit: o 
sete, o neîmpăcare uriaşă, o sete de dominare şi posesie şi un 
libidou indomabil care nu pot fi zărite decât împingând 
sinceritatea până la indecenţa absolută a sufletului. O aspiraţie 
exorbitantă, contrazisă încă din pornire, se răzbună, 
transformându-şi handicapul într-un atu formidabil prin curajul 
expresiei autentice, netrucate prin ficţiuni. 

Poezia ei nu mai contează ca „artă”, ci ca „document” 
absolutist, transferându-se în zona „autenticităţii”, nu în cea a 
„mimesis”-ului. „Precizia”, „perfecţiunea” de „meseriaş” şi chiar 
„răceala” ei caracteristică ţintesc să circumscrie cât mai exact şi 
mai obiectiv această faţă „umană” cu sensuri inversate, care nu ne 
este, ce-i drept, necunoscută în străfundul conştiinţei noastre dar 
pe care cu greu o recunoaştem şi căreia îi refuzăm, mai ales, 
lustraţia veritabilă. Alcătuită numai din libidoul obscen, din 
principiul „plăcerii” (şi nu din cel al realităţii) exaltate până la 
„puritatea sfinţeniei” şi până la un cinism şi un sadism greu de 
închipuit. Confesiunea ei capătă întotdeauna accente de 
masochism şi de indecenţă programatică, desfăşurându-se cu un 

soi de inocenţă totală şi fără limite: „Mi-am provocat eşecul, 
poezia şi moartea” ce echivalează cu confesarea nudă a păcatului 
originar înţeles ca... inocenţă a răului, dacă vrem, care se 
manifestă în om în chip constitutiv, contagios şi brutal, devine 
vindicativ şi crud, anihilându-şi subiectul. 

Poezia Angelei nu e nici „senzorială”, nici „abstractă”, în 
sensurile obişnuite, ci –neapărat – în sistemul semantic al răului 
absolut: e vorba, repetăm, de polii cardinali ai psihicului, de 
bigotismul şi bizareria fondului nesublimabil din om, de răul 
absolut ce zace în el, surprins la nivelul trăirilor viscerale, 
nesocializate, care duc la alienare: un fel de sacralitate a ororii, 
care schimbă sensurile obişnuite în opusele lor. „Puritate”, de 
pildă, nu mai are sensul obişnuit, ci se răstoarnă în aspiraţie 
negată, devenită forţă uriaşă vindicativă şi rămânând tot la locul 
său obişnuit, ajungând să însemne însă răul absolut, violent şi 
totalmente irezolut. În cazul Angelei, „O imaculată dorinţă” este 
echivalent cu dorinţa absolutistă, fanatică şi fără concesii, 
neştirbită şi tiranică, ce nu se mulţumeşte cu surogate „artistice”, 
„metaforice”, cu „ironii” sau „rime” ci devine „dură”, „precisă ca 
un laser”, mânată de exorbitanţa ţintei ei iniţiale, „subminându-
se” chiar în acest fel şi mergând până la autodistrucţie. 

Pentru a lămuri încă o dată – dacă mai era nevoie – de unde 
vine lapidaritatea necruţătoare a textelor acestei poete (căci critica 
le intuieşte just, dar nu le-a făcut niciodată explicite cu adevărat), 
cred că ar fi necesar să-i fie recitite aplicat eseurile ei, în care 
luciditatea întregului ei demers nu poate fi decât benefică 
înţelegerii. Unele afirmaţii pot fi luate drept axiome ale „poeticii” 
ei, deloc gratuite. Iată, drept pildă, în acest spaţiu restrâns, câteva 
rânduri din „Satul prin care mă plimbam rasă în cap”: „Poezia 
(expresia) nu este drumul spre tăcere, ci este chiar Tăcerea însăşi 
(subl.ns.), acel spaţiu dens în care cuvintele îşi întretaie liniile de 
forţă ale semnificaţiilor proprii, spaţiu haşurat de transparenţele 
sacrificiului abstract şi de umbrele vinovate ale rostirii acelor 
cuvinte fără de care nu poţi trăi” (vol. cit., p. 33). Ar putea fi 
aceasta Axioma nr. 1 a „post-poeticii” Angelei şi s-ar înţelege mult 
mai rapid în ce constă reforma ei, efectuată în pofida oricărei 
poetici tradiţionale sau moderne şi chiar a oricărei poetici în 
general. S-au făcut multe încercări de elucidare a „tăcerii” din 
poezie în fel şi chip. Afirmaţia poetei este, însă, de-a dreptul 
răsturnătoare şi aproape că nici nu mai trebuie elucidată. Ea îşi 
propune să exhibe pe cont propriu tocmai ceea ce poezia acoperă 
dintotdeauna prin transfer metaforic, prin virtuozităţi de rimă, 
muzicalitate, ironie etc. şi îşi asumă decopertarea a ceea ce toate 
poeticile trec sub tăcere: fondul abisal al fiinţei umane, inepuizabil 
şi intrinsec acesteia.

Nu este că poezia nu şi-a cunoscut acest fond, dar şi-a făcut din 
escamotarea lui o perpetuă regulă. Ştia şi Eminescu ce este poezia 
şi ce ascunde ea în străfund „voluptos joc cu icoane şi cu glasuri 
tremurate/ strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea” – şi, 
practicând-o, era gata şi el să se dezică de ea în orice moment. Ştia 
sursa ei autentică, „mormântul” tăcut sau, cum zice Angela, 
„memoria, melancolia şi moartea”. Poeta ştie că gestul ei este 
primejdios şi provocator, dar şi-l asumă printr-un act paradoxal: o 
luptă cu sine, la scenă deschisă, până la paroxism. 

*
Cât despre placheta Intimitate, pe care o avem în faţă, şi care 

este semnată pentru prima oară cu numele real al poetei – Angela 
Marcovici – ea poartă un motto luat din drama condensată a lui 
Georg Büchner, Woyzeck, şi anume „Woyzeck ist werweifelt” 
(Woyzeck e disperat). Personajul lui Büchner întruchipează , cum 
se ştie, solitudinea absolută, ulcerată de micimea şi 
convenţionalismul lumii în care trăieşte şi care-i accentuează răul 
din suflet. Contrazis în pasionalitatea sa pură, simte că totul se 
prăbuşeşte şi trădat de femeia iubită, ia act de animalitatea 
insaţiabilă din jur şi, cuprins de febră, îşi înjunghie femeia, 
scufundându-se şi el în nămolul unui iaz. Ceea ce depăşeşte şi nu 
poate fi nicidecum exprimat este „disperarea” albă a lui Woyzeck, 
ca un fel de platitudine fatală ce nu mai poate fi gestionată.

Starea hipnotic-hipoplazică prezentă în toate textele are şi în 
acest mic op al Angelei o coloratură fatală şi „precisă” în sensul de 

definitivă descriere în alb, cu o răceală de „peisaj”, a disperării 
„albe” şi mate: „nu mai este nevoie de niciun fel de distorsiune/ 
sau contorsionare/ totul este atât de alb şi de precis”, încât tocmai 
stările extreme riscă să treacă neobservate sau să fie confundate cu 
nişte banale ritualuri narcisice: nu le poţi lua în serios şi nici 
pătrunde propriu-zis decât dacă le-ai trăit. Poeta însăşi 
precizează: „aici nu este poezie/ nu este agonie sau moarte/ sau 
blasfemie/ nu este extaz nu este murdărie/ nu este/ nimic”. 
Aşezată sub un fascicul de lumină totalmente orbitoare, 
nedescompusă, disperarea „albă” îşi revelă un soi de obiectivitate 
ultimă, care ratifică în timp ce nulifică totul, putând fi confundată 
cu liniştea aproape idilică a unui apocalips paşnic. I se revelă 
poetei noima „nimicului” ca stare imposibil de descris, contrazisă 
fiind de la început în aspiraţile sale cele mai genuine. Deşi se 
zăresc amănunte biografice şi sociale privind emarginarea, boala, 
mizeria, acestea nu sunt decât detalii de suprafaţă; ceea ce se 
sublimează de obicei în noi este altceva: starea de NU, de 
obscenitate, precaritate şi obscuritate primordială a propriei 
noastre făpturi, care nu este una raţională, ci de-a dreptul carnală, 
sângeroasă, neideatică şi care nu justifică nicidecum scrisul ca 
atare: „Blocul NU,.../ unde am scris/ în delir despre structura 
nopţii.../ unde am şters scrisul de pe faţa/ pământului.” Angela 
continuă să „scrie cu sânge”, să dea mărturie cu obstinaţie despre 
starea de NU, nu face altceva aici decât în volumele sale 
anterioare: scrie dând mărturie despre felul cum handicapul 
(social sau de altă natură) se transformă în obsesie primitivă de 
dominare sau în „tehnică” de autonimicire – totuna. Nu s-a 
schimbat nimic în textele ei; doar că ele au devenit mai sărace, mai 
categorice şi în felul acesta mai greu de clintit. Sunt stări de oroare 
pe care poeta nu doreşte să le refuleze, ci dimpotrivă, le descrie 
întruna, căzând fără să vrea în retorica propriului ei discurs de 
confesie apoetică. Poate că acesta este lucrul major ce i se poate 
reproşa: faptul că nesumându-şi retorica obişnuită a versului 
textul ei devine el însuşi, prin repetare, un intrument (retoric) ce se 
îndreaptă (sau este îndreptat de alţii) împotrivă-i, devenind un 
discurs fastidios. Poeta este conştientă de handicapul acestui abuz 
personal şi de umilinţa de a îndura, drept consecinţă, 
admonestarea criticilor literari foarte tineri care nu înţeleg mare 
lucru. Este însă riscul pe care şi l-a asumat de la început, chiar de la 
debut.

Cine ştie dacă reflecţiile poetei asupra comunismului or fi 
adevărate sau doar absolutizate în spirit vindicativ, cu atât mai 
sterilizant? Angela M. nu este o poetă care să dea soluţii: ea 
subzistă numai ca simptom – aici ar fi valoarea autenticităţii de 
acest fel: în nefalsificarea exprimării stării de umanitate profund 
frustrată şi disperată, ameninţată de propria-i anihilare fără 
scăpare. Un text foarte deconcertant (şi „alb”) cum este Drept 
înainte revine la sinceritatea de la debut. Ne amintim: „Sunt 
animalul care-mi pipăi sexul cu plăcere” sau „Mă înmulţesc tăcut 
şi adânc”), relatând şi acum: „îmi pipăi sânii (unul a dispărut)/ 
abdomenul şi sexul/ scriu prostii/ mai am câteva minute/ până 
să pot întinde mâna/ să ating/ comunismul/ marxismul/ şi 
plusvaloarea.” Textul e atât de „alb”, adică nul, încât poate 
deschide fel de fel de interpretări, toate indecidabile: mai precis 
ele deschid „uşa” direct către vid, către indiferenţa totală şi 
absolut „precisă” („Precizia de sex a bolţii înstelate”); aici 
„precizia” este sinonimul absolut al nulităţii de sens. Deşi par 
aleatorii, scurtele texte merg înainte tăind (anulând) orice 
pretenţie de evoluţie către ceva pozitiv. Idealul de perfecţiune, de 
puritate, care s-a dovedit a fi doar alienant şi anihilant prin destin 
este, privit de la polul opus, riguros apocaliptic: „Miroase a  
diamante/ fără materie în jur”. Poezia ei este acum, aşa cum şi-o 
proclamă, o „post-poezie”, o regresie conştientă şi asumată la 
denudarea în expresie a stării de fiinţă primară, ameninţată cu 
dispariţia. Numai prin dispariţia sa, poezia (după anihilare!) 
poate fi sublimă, prin proiectarea ei în trecut şi prin 
imposibilitatea de a mai avea viitor, trăită paroxistic.

Volumul de faţă nu poate fi nici mai bun, nici mai rău decât 
celelalte ale poetei. Este doar concluziv-apodictic, aşa cum vor fi, 
probabil, şi altele care-i vor urma.  

Angela Marcovici (Marinescu): 
„Intim itate”

Ştefania MINCU
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Autorul “Veşniciei cu patent” se vrea cinic, ironic, 
persiflant, insinuant detaşat de toată atmosfera bucolică a 
unei lumi aparent simplă, primitivă şi abrutizată de muncă şi 
de o Istorie nedreaptă şi oferă ipostaza unui nostalgic mai 
mult trist decât batjocoritor. Îl sperie distanţa, golul, 
depărtarea de acel spaţiu, areal vital odinioară, la care nu mai 
reuşeşte să ajungă nici măcar când se întoarce în casa 
părintească, pe uliţele satului, unde “veşnicia” dă semne că se 
prăbuşeşte în “găurile negre” ale globalizării nivelatoare şi 
nimicitoare.

Prozatorul Vasile Datcu “ţipă” după bucuria nevinovată a 
copilăriei, cu moşii Culai, Cartoafă, Miştoc, Nae sau Cotigă..., 
cu ţaţele Floarea, Leana, Mariţa sau Gheorghiţa, în care 
încăpeau toate fericirile din lume, cu “pupezele din tei”, 
“cireşile Măriucăi”, şi “Ozanele frumos curgătoare” ale 
confratelui său de la Humuleşti, şi-i este atât de dor de 
“veşnicia” satului său de pe coclaurile Buzăului, încât nu 
îndrăzneşte “s-o demonetizeze prin inflaţie de nostalgie” la 
paritatea alarmantă în momente de criză generalizată. Este 
atât de afectat de pierderea acestui paradis, încât se ruşinează 
ca de un păcat şi are gesturi de “muiere de la ţară care muşcă 
colţul baticului”, neştiind să mai facă şi altceva cu sufletul său.

 “Arta disimulării” are la Vasile Datcu nuanţări  şi accente 
între “mârâiala” insidioasă din câmpia Deliormanului şi 
“gura slobodă” fănuşiană, pentru că “amintirile” pe tema 
“veşniciei satului” sunt evocate satiric, băşcălios chiar, cu 
aerul nonşalant, cabotin deliberat, de a le atenua presiunea 
emoţională şi obţine, pervers, cu maximum de intensitate 
efectul invers: “...pentru că ţăranii, care între timp 
deprinseseră meşteşugul hoţiei – cel puţin în ultima vreme 
furau de zvântau tot ce le intra sub mână - deşi săraci lipiţi, nu 
duceau lipsă de nimic”, pag. 37. Cochetează şi cu “arta 
portretului” şi “desenează” în cuvinte cu încărcătură 
semantică deturnată, în “pastă” densă, cu epitete aspre în 
nuanţe de caricatură chipuri de ţărani, mai mult cu metehne şi 
păcate omeneşti decât ca “icoane” bucolice ale “veşniciei 
satului”, modele la-ndemână, ţaţa Floarea, Mitică Boerul, 
tatăl, pe care nu-l protejează în niciun fel, mama, cu toată aura 
de duioşie, cu care o învăluie, săteni de toate vârstele şi de 
toate capriciile, nazurile, ifosele şi hachiţele: “Faţă de alţi 
proşti, Toderică al nostru a rămas, fără tăgadă, un personaj 
valoros... era mereu, pretutindeni: la nunţi, pomeni, botezuri, 
hore, chiolhane, chermeze, anomastici, morţi, aldămaşuri, 
şezători, clăci...”, pag. 46-47. Portretele de ţărani, creionate 
mucalit între Păcală şi Tândală sunt nuanţate de-o îngăduinţă 
şugubeaţă: “Deşi semănau ca nume, la chip sunt de-antregul 
diferiţi: nea Baluc, mic, îndesat, cu ochi mici şi vioi, blond, 
bucălat în obraji, cu mers legănat; nea Bulac, înalt, subţire, 
grav, piele albă şi senină, ochi meditativi, mers ţeapăn”, pag. 
49-50; sau cu simpatie îngăduitoare pentru ţăranca Frusina: 
“|aţa e o femeie tare simpatică; cândva chiar atrăgătoare, 
falnică şi nurlie, acum însă bătrână, sâsâită şi surdă. Dar surdă 
bocnă!”, pag. 52; chiar cu nuanţări hilare: “Văcarul din satul 
nostru este întruchiparea perfectă a ideii de văcar: în puţine 
cazuri mi-a fost dat să întâlnesc o aşa asemănare între idee şi 
materie...”, pag. 55.

Vasile Datcu încearcă, spuneam mai sus, să râdă 
“mânzeşte” de ceea ce iubeşte din satul “veşnicie” şi al 
copilăriei sale, de ceea ce admiră sau regretă că se 
degradează, că nu mai poate fi acolo din motive de vârstă şi 
de schimbare de statut civic / copil de ţăran cu semnul divin 
al veşniciei înscris pe frunte, devenit orăşean cu tabieturi 
culturale şi asfalt sub picioare, incapabil să mai vibreze la 
cântecul cucului, anunţând primăvara, ieşirea la arat şi la 

condamnat, încât cititorul ezită să-l încadreze între “şcoala” 
moralistului Voltaire şi a Caracterelor lui La Bruyère.

Veşniciei unei lumi fascinante i s-au găsit mereu alte 
“unghiuri” din care să fie surprinsă, în mereu alte ipostaze 
umane, dar cu o constantă impresionantă - perenitatea, 
omenescu, inconfundabilul etnic, etica şi moralitatea – 
potrivit personalităţii fiecărui scriitor, iar felul cum l-a văzut 
fiecare pe ţăranul român şi lumea lui fabuloasă s-au potenţat 
în originalitate şi unicitate stilistică. Vasile Datcu rămâne 
profund original pentru că n-a vrut să... împrumute nimic de 
la iluştrii săi înaintaşi şi bine a făcut, deoarece “Veşnicia cu 
patent” este o proză robustă, cu valenţe stilistice definitorii 
pentru o altă secvenţă temporară, istorică şi pentru un alt colţ 
de ţară, cu o “iconografie” rustică, de neamuri amestecate, la 
mal de Dunăre. Scriitorul cultivă cu anume ostentaţie un alt 
tip de atitudine faţă de lumea înconjurătoare, când îşi permite 
luxul să se flageleze şi să-şi atribuie orice “păcat” sau ipostază 
nefericită: “...să fii unic şi să fii prost. Eu, atunci, le 
îndeplineam pe amândouă cu prisosinţă”, pag. 16; sau, când 
din orice secvenţă, din orice crâmpei de viaţă face un 
spectacol, o tevatură măiestrită de imagini, reacţii şi umiri, în 
aceeaşi tonalitate de jovialitate şi nonşalantă sictireală à la 
Păcală: “Pentru o clipă şi-a desfăcut larg picioarele, fusta 
alunecându-i în sus de genunchi, în ochii mei deschizându-se 
ceva aşa, întunecat, misterios, profund... nedefinit... Am văzut 
atunci ceea ce nu mai văzusem!”, pag. 17.

Şarmul stilistic stă şi în faptul că are disponibilitatea să 
descrie scene din experienţa de viaţă, din copilărie, fără 
oprelişti, fără tabu-uri, fără interdicţii ipocrite, cu reacţii 
fruste, cu puncte de vedere... neortodoxe, cu o uşoară tentă de 
perversitate lexicală, de erezie lingvistică. Eroticul infantil, 
manifestat mai mult ca o nevoie de a-şi explica, copil fiind, 
misterul unor fiori inexplicabili, este până la urmă tot un prilej 
de a lua peste picior lucrurile serioase, intime, şi o face cu o 
tentă îngroşată, mai ales în scenele “cu lumina protejată”, de-o 
picanterie şi de-o hilară viziune à la Boccacio, iar tehnica 
literară rămâne tot în zona artei disimulării, ca un atentat la 
pudoare minimalizat prin exagerare şi  mirări  de 
circumstanţă.

Doar când vorbeşte despre moarte, moartea ţaţei Floarea, 
săteanca cu care a împărţit lectura celor 13 volume din “În 
căutarea timpului pierdut” de M. Prust sau moartea mamei, 
Vasile Datcu “lasă jos garda” persiflării şi a zâmbetului 
complice, şi doar atunci o nostalgie ca  o missa liturgică 
modifică tonalitatea de coloratură vivace atât de particulară 
stilului său.

Prozatorul scrie nu cu intenţia de a schimba lumea, ci din 
nevoia de a se descătuşa de presiunea “veşniciei...”, cu tot 
epitetul ironic adăugat, a acelui mediu intim, pe care se 
preface că-l “ia în tăbârcă”, dar pe care îl regretă, pe care şi l-ar 
dori, un “colţ de Rai” nostalgic din care a plecat fără voia sa... 
Aleargă bezmetic după o lume, pe care a pierdut-o 
maturizându-se; după un univers, din care e evadat prin 
cultură, crezând că “a apucat pe Dumnezeu de-un picior”, iar 
tot tapajul sarcastic, umoristic al prozatorului vine din revolta 
că această veşnicie, dincolo de coordonatele patetic-filosofice, 
s-a depreciat, s-a pervertit într-o epocă strâmbă, demolatoare 
ideologic, şi imposibil de redresat la parametrii ideali ai 
copilăriei idilice.

Vasile Datcu este revoltat mai degrabă de faptul că 
ancestrala, tradiţionala “veşnicie de la sat” s-a tot compromis 
din considerente de... aliniere la civilizaţie, la Internet şi la TV 
prin cablu, ca şi la golănia generalizată, care au afectat 
naivitatea şi simplitatea “ţaţei Florica”, şi inocenţa copiilor 
născuţi, fie pe “malul Ozanei cea frumos curgătoare”, fie pe 
malul Buzăului învolburat de stihii ale Istoriei.

V o l u m u l  d e  p r o z ă 
“Veşnicia cu patent”, Editura 
Vremea, Bucureşti, 2005, 
r o m a n  u l t r a m o d e r n 
r o m â n e s c ,  c u m  î l 
subintitulează  scriitorul 
V a s i l e  D a t c u ,  î n  n o t a 
p e r s i f l a n t - d o m i n a t ă  a 
întregii scriituri, adună 30 de 
eseuri, variaţiuni rococo în 
contrapunct ideatic satiric la 
celebra aserţiune a poetului-
filosof: “veşnicia s-a născut la 
sat”. Argumentul insinuant 
şi convingător apare de pe 
copertă ,  de la metafora 
patent, ilustrativă pentru 
apetenţa profesională  a 
inginerului şi a brevetelor 
sale de invenţii şi inovaţii din domeniul construcţiilor de 
nave, care se dovedeşte la fel de... inventiv şi în sfera creaţiei 
literare prin colaborări la publicaţiile “Dunărea”, “Porto-
Franco”, “Flacăra”, “Luceafărul”, cu debut publicistic în 
poezie, în 1985, urmat de cel editorial, un an mai târziu, într-o 
antologie de grup, cu povestirea “Caseta”. Vasile Datcu bate 
la porţile consacrării literare după încercări de lirică (“Premiul 
de poezie” al revistei “Flacăra”) şi de dramaturgie (“Moartea 
albă”, piesă de teatru, nepublicată), odată cu proza de-o 
diversitate derutantă: “Singurătatea în tranzit”, călătorii, 
Editura “Porto-Franco”, Galaţi, 1991; “Timpul şi cultura 
europeană. Timpul etern”, eseu, Editura “Eminescu”, 
Bucureşti, 2000; “Paznic la uşa nopţilor”, proză scurtă, la 
aceeaşi editură, în 2002.

 “Veşnicia cu patent”, izbânda literară a scriitorului Vasile 
Datcu, rămâne aşadar un eseu amplu, în care nu naraţiunea 
sau descrierea portretistică sunt definitorii, ci analiza, 
comentariul, interpretarea şi caracterizarea, iar stilul are 
valenţe de cronicar, nu de letopiseţ, ca la Ureche, Costin sau 
Neculce, ci de cronicar de spectacol, teatral sau muzical; 
“viaţa la ţară” este văzută ca un spectacol de teatru cu accente 
de comedie bufă, iar chipurile protagoniştilor sunt luate de 
pe... “simezele” cu sonorităţi plastice de “Tablouri dintr-o 
expoziţie” mussorgskiană. În plan ideatic, la Vasile Datcu 
există o viziune... antiidilică a satului, care anulează 
tonalităţile sentimentale grave şi dă textului literar o turnură 
“moromeţiană”, un tip de umor de câmpie, muntenesc, altul 
decât “aerul” aspru din proza rurală din Ardealul lui Liviu 
Rebreanu, sau melancolic insidios din orizontul sătesc al 
Moldovei lui Ion Creangă. Tenta satirică din “Veşnicia cu 
patent” are inflexiuni de câmpie largă, dunăreană, de 
Bărăgan ars de soare, cu vorbe “în doi peri”, cu “săgeţi” şi 
mârâieli între colţi arătaţi sfidător şi zeflemea curtenitoare, 
proză de calitate, inconfundabilă, de “brand” epic de la 
Dunărea de Jos, de unde au plecat Istrati, Sebastian sau Fănuş 
Neagu. Autoironia, scrisul “în răspăr”, cum spune, elegant şi 
cu “cravata de ceremonie”, scriitorul Viorel Coman, face tot 
“dichisul” stilistic ale prozatorului Vasile Datcu, care-şi 
păstrează maniera artistică în aceeaşi gamă vivace, constantă: 
“Casa noastră e aşezată la răspântie... Cu vrerea străbunului 
stă aşa de peste o sută de ani; prin vrerea mea o să mai stea o 
sută”, pag. 7. Detaşarea este cuminte, pragmatică iar “sictir”-
ul este provocator, dar de-o nobleţe izvorâtă din filosofia 

“veşniciei” satului: “Din această cauză, prin curte se 
vânzolesc întotdeauna vecinii. Mai la începuturi, o făceau de-
ai dracu' – ziceau că: ce v-aţi pus voi casa pleaşcă în drum?! 
Mai târziu din interes; nu ieşeau niciodată cu mâna goală sau 
cu stomacul neomenit”, (Ibid.).

Vasile Datcu practică nonşalant, detaşat şi neiertând pe 
nimeni un tip de umor, în care se include şi pe sine în “tirul” 
satirei fără limite, nici măcar de circumstanţă sau de minimă 
“eleganţă controlată”... Verbul său, între “neaoşul” abia 
strunit şi ironia din “vârful limbii”, dă prozei sale o notă de 
identitate cu totul particulară, încât ar fi deajuns să-i fie 
decupat doar un fragment dintr-un text literar, ca să i se 
recunoască semnătura, ADN-ul stilistic; ca un acord muzical 
luat la întâmplare dintr-o lucrare beethoveniană şi să fie 
intuită tocmai simfonia dirijată de Herbert von Carajan... 
Paralela pare puţin forţată dar epicul lui Vasile Datcu este atât 
de... personalizat, încât tocmai acesta este “călcâiul lui Ahile”, 
punctul vulnerabil al prozei sale, cu tonalităţi de... “canon”, 
de încadrare în “tipare” stilistice, ca un Coral preclasic.

Scriitorul a simţit... pericolul manierismului şi atunci a 
plusat, a apăsat pe tuşe grele, şi-a nuanţat stilul şi a mizat pe 
“efectul placebo”, sfidând arogant şi inteligent, cu un tip de 
umor între “Povestea vorbei” şi arta disimulării: Când m-am 
făcut mai mare, milos pe suferinţele păsăricii călărite - pe 
atunci aşa credeam, că suferă - am bătut în cuie o tablă în 
vârful parului, să aibă loc păsăricile, una lângă alta. Dar, 
pezevenghii, tot călare stăteau”, pag. 8. Chiar când şarja este 
incisivă, fără mănuşi, neprotejând pe nimeni, nici pe cei 
apropiaţi: “Tata, când se află în stare normală, este meditativ 
şi aspru; când bea, e vesel şi tandru”, Ibid; chiar şi atunci, 
ironia subtilă, cu nuanţări de... “aria lui Figaro din actul II”, 
are o impetuoasă nevoie de a caricaturiza oameni şi tic-uri 
verbale, năravuri şi atitudini, ifose şi bon-ton de prost gust: 
“...moş Culai trecea prin curtea noastră cu măgar cu tot. De-
abia mergea bidiviul, trăgând după sine o cotigă plină cu 
produse de furat”, (Ibid). Are şi ironii... ideologice, de 
“răspăr” politic: “Era pe vremea când duşmanii de la Răsărit 
ne erau... prieteni”, pag. 9, şi nu întâmplător Vasile Datcu s-a 
implicat, revoluţionar, eficient şi militant, în evenimentele din 
Decembrie 1989. Mai în glumă, mai în serios, scriitorul 
impune un stil în materie de... “luat peste picior”, de la “cele 
sfinte” până la banalităţi fruste, nu se iartă nici pe sine, ca de 
fiecare dată: “Ca mai toate geniile omenirii, precum şi 
personalităţile mari, cele mici, oamenii obişnuiţi şi proşti, 
primele clase le-am făcut în satul natal”, pag. 11; şi adună, 
fixează elementele definitorii ale unei “şcoli satirice”, de la 
Bacalbaşa la Brăiescu, de la Caragiale la Băieşu, de la Vasile 
Datcu... la Vasile Datcu. Dominanta prozei satirice a autorului 
“Veşniciei cu patent” este, cum spuneam mai sus, şarja, pe 
identitatea sa inconfundabilă, pe o densitate autobiografică, 
în cea mai cinstită şi altruistă “luare la rost”, pentru că nu-şi 
iartă nimic, nici gesturi, nici gânduri ascunse, cu intenţia 
“perversă” de a se detaşa de “zgura” civică, socială, 
personală, pe care o pune la zid, pe un “joc” riscant între 
important, esenţial şi derizoriu. Apoi, se detaşează ca un 
justiţiar de-o factură cu totul specială, între blândeţe, 
decurgând din educaţia primară, nativă, şi duritatea uşor 
controlată de tradiţi bazate pe “sfatul bătrânilor” şi regula... 
“bătăii rupte din Rai”: “...pe când eu mi-am consumat anii 
înfrăţindu-mă cu tot felul de iluzii deşănţate...”, pag. 12.

Există atâta îndârjire de a anihila preţiozitatea exprimării 
în proza lui Vasile Datcu, încât înşelat de “anafoare” ale 
stilului său, parca “şi-ar da peste mână”, ca să-şi potolească 
“ţâfna” ironică, persiflantă şi caricaturală. Este însă atât de 
bine intenţionat, de onest şi de rezonabil, când trece la 
moralitate, consecinţe etice şi “modele de urmat” ori de... 

Veşnicia cu patent
Dumitru ANGHEL

(continuare în pagina 35) 
(urm are din pagina 33)
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Autorul “Veşniciei cu patent” se vrea cinic, ironic, 
persiflant, insinuant detaşat de toată atmosfera bucolică a 
unei lumi aparent simplă, primitivă şi abrutizată de muncă şi 
de o Istorie nedreaptă şi oferă ipostaza unui nostalgic mai 
mult trist decât batjocoritor. Îl sperie distanţa, golul, 
depărtarea de acel spaţiu, areal vital odinioară, la care nu mai 
reuşeşte să ajungă nici măcar când se întoarce în casa 
părintească, pe uliţele satului, unde “veşnicia” dă semne că se 
prăbuşeşte în “găurile negre” ale globalizării nivelatoare şi 
nimicitoare.

Prozatorul Vasile Datcu “ţipă” după bucuria nevinovată a 
copilăriei, cu moşii Culai, Cartoafă, Miştoc, Nae sau Cotigă..., 
cu ţaţele Floarea, Leana, Mariţa sau Gheorghiţa, în care 
încăpeau toate fericirile din lume, cu “pupezele din tei”, 
“cireşile Măriucăi”, şi “Ozanele frumos curgătoare” ale 
confratelui său de la Humuleşti, şi-i este atât de dor de 
“veşnicia” satului său de pe coclaurile Buzăului, încât nu 
îndrăzneşte “s-o demonetizeze prin inflaţie de nostalgie” la 
paritatea alarmantă în momente de criză generalizată. Este 
atât de afectat de pierderea acestui paradis, încât se ruşinează 
ca de un păcat şi are gesturi de “muiere de la ţară care muşcă 
colţul baticului”, neştiind să mai facă şi altceva cu sufletul său.

 “Arta disimulării” are la Vasile Datcu nuanţări  şi accente 
între “mârâiala” insidioasă din câmpia Deliormanului şi 
“gura slobodă” fănuşiană, pentru că “amintirile” pe tema 
“veşniciei satului” sunt evocate satiric, băşcălios chiar, cu 
aerul nonşalant, cabotin deliberat, de a le atenua presiunea 
emoţională şi obţine, pervers, cu maximum de intensitate 
efectul invers: “...pentru că ţăranii, care între timp 
deprinseseră meşteşugul hoţiei – cel puţin în ultima vreme 
furau de zvântau tot ce le intra sub mână - deşi săraci lipiţi, nu 
duceau lipsă de nimic”, pag. 37. Cochetează şi cu “arta 
portretului” şi “desenează” în cuvinte cu încărcătură 
semantică deturnată, în “pastă” densă, cu epitete aspre în 
nuanţe de caricatură chipuri de ţărani, mai mult cu metehne şi 
păcate omeneşti decât ca “icoane” bucolice ale “veşniciei 
satului”, modele la-ndemână, ţaţa Floarea, Mitică Boerul, 
tatăl, pe care nu-l protejează în niciun fel, mama, cu toată aura 
de duioşie, cu care o învăluie, săteni de toate vârstele şi de 
toate capriciile, nazurile, ifosele şi hachiţele: “Faţă de alţi 
proşti, Toderică al nostru a rămas, fără tăgadă, un personaj 
valoros... era mereu, pretutindeni: la nunţi, pomeni, botezuri, 
hore, chiolhane, chermeze, anomastici, morţi, aldămaşuri, 
şezători, clăci...”, pag. 46-47. Portretele de ţărani, creionate 
mucalit între Păcală şi Tândală sunt nuanţate de-o îngăduinţă 
şugubeaţă: “Deşi semănau ca nume, la chip sunt de-antregul 
diferiţi: nea Baluc, mic, îndesat, cu ochi mici şi vioi, blond, 
bucălat în obraji, cu mers legănat; nea Bulac, înalt, subţire, 
grav, piele albă şi senină, ochi meditativi, mers ţeapăn”, pag. 
49-50; sau cu simpatie îngăduitoare pentru ţăranca Frusina: 
“|aţa e o femeie tare simpatică; cândva chiar atrăgătoare, 
falnică şi nurlie, acum însă bătrână, sâsâită şi surdă. Dar surdă 
bocnă!”, pag. 52; chiar cu nuanţări hilare: “Văcarul din satul 
nostru este întruchiparea perfectă a ideii de văcar: în puţine 
cazuri mi-a fost dat să întâlnesc o aşa asemănare între idee şi 
materie...”, pag. 55.

Vasile Datcu încearcă, spuneam mai sus, să râdă 
“mânzeşte” de ceea ce iubeşte din satul “veşnicie” şi al 
copilăriei sale, de ceea ce admiră sau regretă că se 
degradează, că nu mai poate fi acolo din motive de vârstă şi 
de schimbare de statut civic / copil de ţăran cu semnul divin 
al veşniciei înscris pe frunte, devenit orăşean cu tabieturi 
culturale şi asfalt sub picioare, incapabil să mai vibreze la 
cântecul cucului, anunţând primăvara, ieşirea la arat şi la 

condamnat, încât cititorul ezită să-l încadreze între “şcoala” 
moralistului Voltaire şi a Caracterelor lui La Bruyère.

Veşniciei unei lumi fascinante i s-au găsit mereu alte 
“unghiuri” din care să fie surprinsă, în mereu alte ipostaze 
umane, dar cu o constantă impresionantă - perenitatea, 
omenescu, inconfundabilul etnic, etica şi moralitatea – 
potrivit personalităţii fiecărui scriitor, iar felul cum l-a văzut 
fiecare pe ţăranul român şi lumea lui fabuloasă s-au potenţat 
în originalitate şi unicitate stilistică. Vasile Datcu rămâne 
profund original pentru că n-a vrut să... împrumute nimic de 
la iluştrii săi înaintaşi şi bine a făcut, deoarece “Veşnicia cu 
patent” este o proză robustă, cu valenţe stilistice definitorii 
pentru o altă secvenţă temporară, istorică şi pentru un alt colţ 
de ţară, cu o “iconografie” rustică, de neamuri amestecate, la 
mal de Dunăre. Scriitorul cultivă cu anume ostentaţie un alt 
tip de atitudine faţă de lumea înconjurătoare, când îşi permite 
luxul să se flageleze şi să-şi atribuie orice “păcat” sau ipostază 
nefericită: “...să fii unic şi să fii prost. Eu, atunci, le 
îndeplineam pe amândouă cu prisosinţă”, pag. 16; sau, când 
din orice secvenţă, din orice crâmpei de viaţă face un 
spectacol, o tevatură măiestrită de imagini, reacţii şi umiri, în 
aceeaşi tonalitate de jovialitate şi nonşalantă sictireală à la 
Păcală: “Pentru o clipă şi-a desfăcut larg picioarele, fusta 
alunecându-i în sus de genunchi, în ochii mei deschizându-se 
ceva aşa, întunecat, misterios, profund... nedefinit... Am văzut 
atunci ceea ce nu mai văzusem!”, pag. 17.

Şarmul stilistic stă şi în faptul că are disponibilitatea să 
descrie scene din experienţa de viaţă, din copilărie, fără 
oprelişti, fără tabu-uri, fără interdicţii ipocrite, cu reacţii 
fruste, cu puncte de vedere... neortodoxe, cu o uşoară tentă de 
perversitate lexicală, de erezie lingvistică. Eroticul infantil, 
manifestat mai mult ca o nevoie de a-şi explica, copil fiind, 
misterul unor fiori inexplicabili, este până la urmă tot un prilej 
de a lua peste picior lucrurile serioase, intime, şi o face cu o 
tentă îngroşată, mai ales în scenele “cu lumina protejată”, de-o 
picanterie şi de-o hilară viziune à la Boccacio, iar tehnica 
literară rămâne tot în zona artei disimulării, ca un atentat la 
pudoare minimalizat prin exagerare şi  mirări  de 
circumstanţă.

Doar când vorbeşte despre moarte, moartea ţaţei Floarea, 
săteanca cu care a împărţit lectura celor 13 volume din “În 
căutarea timpului pierdut” de M. Prust sau moartea mamei, 
Vasile Datcu “lasă jos garda” persiflării şi a zâmbetului 
complice, şi doar atunci o nostalgie ca  o missa liturgică 
modifică tonalitatea de coloratură vivace atât de particulară 
stilului său.

Prozatorul scrie nu cu intenţia de a schimba lumea, ci din 
nevoia de a se descătuşa de presiunea “veşniciei...”, cu tot 
epitetul ironic adăugat, a acelui mediu intim, pe care se 
preface că-l “ia în tăbârcă”, dar pe care îl regretă, pe care şi l-ar 
dori, un “colţ de Rai” nostalgic din care a plecat fără voia sa... 
Aleargă bezmetic după o lume, pe care a pierdut-o 
maturizându-se; după un univers, din care e evadat prin 
cultură, crezând că “a apucat pe Dumnezeu de-un picior”, iar 
tot tapajul sarcastic, umoristic al prozatorului vine din revolta 
că această veşnicie, dincolo de coordonatele patetic-filosofice, 
s-a depreciat, s-a pervertit într-o epocă strâmbă, demolatoare 
ideologic, şi imposibil de redresat la parametrii ideali ai 
copilăriei idilice.

Vasile Datcu este revoltat mai degrabă de faptul că 
ancestrala, tradiţionala “veşnicie de la sat” s-a tot compromis 
din considerente de... aliniere la civilizaţie, la Internet şi la TV 
prin cablu, ca şi la golănia generalizată, care au afectat 
naivitatea şi simplitatea “ţaţei Florica”, şi inocenţa copiilor 
născuţi, fie pe “malul Ozanei cea frumos curgătoare”, fie pe 
malul Buzăului învolburat de stihii ale Istoriei.

V o l u m u l  d e  p r o z ă 
“Veşnicia cu patent”, Editura 
Vremea, Bucureşti, 2005, 
r o m a n  u l t r a m o d e r n 
r o m â n e s c ,  c u m  î l 
subintitulează  scriitorul 
V a s i l e  D a t c u ,  î n  n o t a 
p e r s i f l a n t - d o m i n a t ă  a 
întregii scriituri, adună 30 de 
eseuri, variaţiuni rococo în 
contrapunct ideatic satiric la 
celebra aserţiune a poetului-
filosof: “veşnicia s-a născut la 
sat”. Argumentul insinuant 
şi convingător apare de pe 
copertă ,  de la metafora 
patent, ilustrativă pentru 
apetenţa profesională  a 
inginerului şi a brevetelor 
sale de invenţii şi inovaţii din domeniul construcţiilor de 
nave, care se dovedeşte la fel de... inventiv şi în sfera creaţiei 
literare prin colaborări la publicaţiile “Dunărea”, “Porto-
Franco”, “Flacăra”, “Luceafărul”, cu debut publicistic în 
poezie, în 1985, urmat de cel editorial, un an mai târziu, într-o 
antologie de grup, cu povestirea “Caseta”. Vasile Datcu bate 
la porţile consacrării literare după încercări de lirică (“Premiul 
de poezie” al revistei “Flacăra”) şi de dramaturgie (“Moartea 
albă”, piesă de teatru, nepublicată), odată cu proza de-o 
diversitate derutantă: “Singurătatea în tranzit”, călătorii, 
Editura “Porto-Franco”, Galaţi, 1991; “Timpul şi cultura 
europeană. Timpul etern”, eseu, Editura “Eminescu”, 
Bucureşti, 2000; “Paznic la uşa nopţilor”, proză scurtă, la 
aceeaşi editură, în 2002.

 “Veşnicia cu patent”, izbânda literară a scriitorului Vasile 
Datcu, rămâne aşadar un eseu amplu, în care nu naraţiunea 
sau descrierea portretistică sunt definitorii, ci analiza, 
comentariul, interpretarea şi caracterizarea, iar stilul are 
valenţe de cronicar, nu de letopiseţ, ca la Ureche, Costin sau 
Neculce, ci de cronicar de spectacol, teatral sau muzical; 
“viaţa la ţară” este văzută ca un spectacol de teatru cu accente 
de comedie bufă, iar chipurile protagoniştilor sunt luate de 
pe... “simezele” cu sonorităţi plastice de “Tablouri dintr-o 
expoziţie” mussorgskiană. În plan ideatic, la Vasile Datcu 
există o viziune... antiidilică a satului, care anulează 
tonalităţile sentimentale grave şi dă textului literar o turnură 
“moromeţiană”, un tip de umor de câmpie, muntenesc, altul 
decât “aerul” aspru din proza rurală din Ardealul lui Liviu 
Rebreanu, sau melancolic insidios din orizontul sătesc al 
Moldovei lui Ion Creangă. Tenta satirică din “Veşnicia cu 
patent” are inflexiuni de câmpie largă, dunăreană, de 
Bărăgan ars de soare, cu vorbe “în doi peri”, cu “săgeţi” şi 
mârâieli între colţi arătaţi sfidător şi zeflemea curtenitoare, 
proză de calitate, inconfundabilă, de “brand” epic de la 
Dunărea de Jos, de unde au plecat Istrati, Sebastian sau Fănuş 
Neagu. Autoironia, scrisul “în răspăr”, cum spune, elegant şi 
cu “cravata de ceremonie”, scriitorul Viorel Coman, face tot 
“dichisul” stilistic ale prozatorului Vasile Datcu, care-şi 
păstrează maniera artistică în aceeaşi gamă vivace, constantă: 
“Casa noastră e aşezată la răspântie... Cu vrerea străbunului 
stă aşa de peste o sută de ani; prin vrerea mea o să mai stea o 
sută”, pag. 7. Detaşarea este cuminte, pragmatică iar “sictir”-
ul este provocator, dar de-o nobleţe izvorâtă din filosofia 

“veşniciei” satului: “Din această cauză, prin curte se 
vânzolesc întotdeauna vecinii. Mai la începuturi, o făceau de-
ai dracu' – ziceau că: ce v-aţi pus voi casa pleaşcă în drum?! 
Mai târziu din interes; nu ieşeau niciodată cu mâna goală sau 
cu stomacul neomenit”, (Ibid.).

Vasile Datcu practică nonşalant, detaşat şi neiertând pe 
nimeni un tip de umor, în care se include şi pe sine în “tirul” 
satirei fără limite, nici măcar de circumstanţă sau de minimă 
“eleganţă controlată”... Verbul său, între “neaoşul” abia 
strunit şi ironia din “vârful limbii”, dă prozei sale o notă de 
identitate cu totul particulară, încât ar fi deajuns să-i fie 
decupat doar un fragment dintr-un text literar, ca să i se 
recunoască semnătura, ADN-ul stilistic; ca un acord muzical 
luat la întâmplare dintr-o lucrare beethoveniană şi să fie 
intuită tocmai simfonia dirijată de Herbert von Carajan... 
Paralela pare puţin forţată dar epicul lui Vasile Datcu este atât 
de... personalizat, încât tocmai acesta este “călcâiul lui Ahile”, 
punctul vulnerabil al prozei sale, cu tonalităţi de... “canon”, 
de încadrare în “tipare” stilistice, ca un Coral preclasic.

Scriitorul a simţit... pericolul manierismului şi atunci a 
plusat, a apăsat pe tuşe grele, şi-a nuanţat stilul şi a mizat pe 
“efectul placebo”, sfidând arogant şi inteligent, cu un tip de 
umor între “Povestea vorbei” şi arta disimulării: Când m-am 
făcut mai mare, milos pe suferinţele păsăricii călărite - pe 
atunci aşa credeam, că suferă - am bătut în cuie o tablă în 
vârful parului, să aibă loc păsăricile, una lângă alta. Dar, 
pezevenghii, tot călare stăteau”, pag. 8. Chiar când şarja este 
incisivă, fără mănuşi, neprotejând pe nimeni, nici pe cei 
apropiaţi: “Tata, când se află în stare normală, este meditativ 
şi aspru; când bea, e vesel şi tandru”, Ibid; chiar şi atunci, 
ironia subtilă, cu nuanţări de... “aria lui Figaro din actul II”, 
are o impetuoasă nevoie de a caricaturiza oameni şi tic-uri 
verbale, năravuri şi atitudini, ifose şi bon-ton de prost gust: 
“...moş Culai trecea prin curtea noastră cu măgar cu tot. De-
abia mergea bidiviul, trăgând după sine o cotigă plină cu 
produse de furat”, (Ibid). Are şi ironii... ideologice, de 
“răspăr” politic: “Era pe vremea când duşmanii de la Răsărit 
ne erau... prieteni”, pag. 9, şi nu întâmplător Vasile Datcu s-a 
implicat, revoluţionar, eficient şi militant, în evenimentele din 
Decembrie 1989. Mai în glumă, mai în serios, scriitorul 
impune un stil în materie de... “luat peste picior”, de la “cele 
sfinte” până la banalităţi fruste, nu se iartă nici pe sine, ca de 
fiecare dată: “Ca mai toate geniile omenirii, precum şi 
personalităţile mari, cele mici, oamenii obişnuiţi şi proşti, 
primele clase le-am făcut în satul natal”, pag. 11; şi adună, 
fixează elementele definitorii ale unei “şcoli satirice”, de la 
Bacalbaşa la Brăiescu, de la Caragiale la Băieşu, de la Vasile 
Datcu... la Vasile Datcu. Dominanta prozei satirice a autorului 
“Veşniciei cu patent” este, cum spuneam mai sus, şarja, pe 
identitatea sa inconfundabilă, pe o densitate autobiografică, 
în cea mai cinstită şi altruistă “luare la rost”, pentru că nu-şi 
iartă nimic, nici gesturi, nici gânduri ascunse, cu intenţia 
“perversă” de a se detaşa de “zgura” civică, socială, 
personală, pe care o pune la zid, pe un “joc” riscant între 
important, esenţial şi derizoriu. Apoi, se detaşează ca un 
justiţiar de-o factură cu totul specială, între blândeţe, 
decurgând din educaţia primară, nativă, şi duritatea uşor 
controlată de tradiţi bazate pe “sfatul bătrânilor” şi regula... 
“bătăii rupte din Rai”: “...pe când eu mi-am consumat anii 
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Există atâta îndârjire de a anihila preţiozitatea exprimării 
în proza lui Vasile Datcu, încât înşelat de “anafoare” ale 
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bine intenţionat, de onest şi de rezonabil, când trece la 
moralitate, consecinţe etice şi “modele de urmat” ori de... 

Veşnicia cu patent
Dumitru ANGHEL

(continuare în pagina 35) 
(urmare din pagina 33)
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să bem pentru o perpetuă dimineaţă;
să ne spălăm de cinica povaţă
pândind la zborul nostru să-l îngheţe...

Cu unt de rouă pleoapa ni se ţese;
'napoia ei lumi prihănite zboare,
iar locul pur să fie născătoare

din cele noi, al celei mai alese – 
cât noi dăm frunză la buceag de mese
şi până oasele ne-or da în floare.
   
Magna cum laudae

E bun să guşti câte puţin din el –
un strop de vers, o gură şi de proză;
deşi ele trăiesc în simbioză
nu te-avânta, ci ia-o copăcel...

Ironic şi bonom privind din poză,
Domnia sa te-ncurcă subţirel...
Magistru îi – sublimul menestrel, 
de-a face să te simţi ca sub narcoză.

...şi mai vin nopţi cu luna drept veilleuse,
când urci cu Vălătuc pe Cornărel
uitând – celest – doftoriceasca doză...

Sorbind din cupă un Sonet model
te vezi – sub blana vinului cea roză  –
o noapte, Biv Vel Vornic Păstorel.

cârlige, râgâind după fiecare
fum de cânepă, căţărându-se
pe tine ca pe un stâlp, ca şi 
certitudinea locului unde te afli
acum...

Sunt plictisit
ca acest poem care
se sinucide
din plictiseală.

Parabolă

În calendarul acelei nopţi
nu erau trecute nici douăzeci
şi patru de mii opt sute cincizeci
şi una de morţi, nici cutremurul din
Samos, care ucigând numai patruzeci şi patru
de copii, două scroafe şi o bătrână, a fost
socotit de bun augur; 
nici erupţia teoretică de pe Vega...
De altfel, marele tetrarh
a simţit un junghi un junghi în vintre
atunci, dar pieirea lui fiind
necredinţa, nu l-a înfăţişat de taină...
Apoi nici plictisita stingere
a ultimului oloi de la căpătâiul
unui aed uitat de ani şi ani
într-unul din grajdurile
părăsite ale palatului, nimic din toate
acestea şi încă multe altele
pe care nimeni nu vrea să le ştie...

În calendarul acelei nopţi
s-a străpuns sărbătoreşte
ultima literă a cărţii de neam
a Împăratului ridicată de istoricul
Fidelius,
răsplătit apoi cu o cupă...

Poesia

Gonită agonic
Poesia strălucea
din sângele
universal
urcând
de la Homer
spre noi.

In poculis

Hai să mai dăm pe gât, aşa, de-o viaţă,
un bol de soare trecut de tinereţe
şi taina fiinţei lui să ne înveţe
cum se ţinu, prin secole, măreaţă...

Sub nimbul fast de-olimpiene feţe

Meditaţie

Nu poţi fi mai bun
decât eşti,
nici mai frumos
ori deştept,
mai tânăr sau mai bătrân,
înalt, scund, gras, slab...
Fii mulţumit
cu ceea ce eşti;
nu forţa 
Destinul –
rănile acestuia
sunt fatale.

Imponderabilitate

... nu vreau să-ţi fisurez privirea
cu florile acestea
sălbatice...
parfumul lor
montan
zgârie,
trezind la viaţa
din înălţimi...
Aspiră-l –
scăpând de lest,
salvându-te
în largi dimensiuni
şi-n microuniversuri,
dar, mai ales,
în tine.

Stază

Sunt plictisit...
Ca o cârtiţă părăsită de perechea sa,
ca un val care a rătăcit ţărmul,
ca o efemeridă uitată în viaţă
sunt plictisit, sau
ca o stea cu uleiul pe sfârşite,
ca rezultatul nul al meciului,
dintre două planete,
ca un medicament care vindecă sau
ca un New York
fără zgârie-nori...

Sunt plictisit
ca o expoziţie cu nouăzeci şi nouă
de còpii ale unui unic tablou,
ca un rege
ordonând unui popor de cruci,
ca un înotător înecat în Sahara,
ca un mort sufocat de flori,
ca jocul tău “de-a hoţii şi
vardiştii” cu tânărul monstru
cu mutra pătrată, prinsă în

miresmele podgoriilor la cules de vie, şi o face printr-un stil în 
contrapunct sentimental. Fiecare poveste, eseu, capitol, sau 

(urmare din pagina 33)

Luminiţa şi securistul

cum ai zice suzana şi bătrânii.
unde prind un geam îmi lipesc fruntea de el,
îmi turtesc nasul,
ascult şi mă uit: în curtea şcolii, în curtea spitalului, pe străzi,
ba chiar şi din afară-năuntru,
doar, doar voi zări: o sobă veche, o pisică, nişte andrele,
         poate ceva de furat,
         poate ceva de pârât la doamna-nvăţătoare,
         de turnat la secu, 
         de imitat, copiat, compilat, plastografiat
şi totul, mai abitir, de când nu reuşesc,
deşi mă îndoi, mă chircesc, în juru-mi mă rotesc,
tai cu lama, 
mă-nconjur de oglinzi, de băgători de seamă, 
de psihiatri şi poliţişti,
deşi m-am făcut chiar propriul meu securist,
nimic nu văd, nimic nu aud, nimic nu simt din mine
şi chiar despre asta am de scris un raport
pe care nenorocitul mi l-ar plăti regeşte,
cu esenţă, cu răsuflare de aur,
m-ar plăti pe mine, nevăzuta, cu el, nevăzutul.   

Luminiţa Dascălu

Ioan Mazilu Crângaşu

poesis poesis
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miresmele podgoriilor la cules de vie, şi o face printr-un stil în 
contrapunct sentimental. Fiecare poveste, eseu, capitol, sau 
cum vreţi să-i ziceţi, din “Veşnicia cu patent”, descrie cu 
încrâncenată ostentaţie părţile vulnerabile, tarele, “petele de 
culoare” ale “veşniciei” satului, pentru ca prozatorul să-şi 
protejeze ataşamentul faţă de această lume perpetuă, stabilă şi 
nedreptăţită de toate orânduirile sociale sau politice, chiar şi 
atunci când ţăranul român a fost... forţat să fie fericit!

Într-o notă caldă, luminoasă şi frumoasă, parcă din nevoia 
de a-şi pondera şi de a-şi motiva “arţagul” zeflemitor, Vasile 
Datcu face cel mai... antifrumos, cinstit şi onorabil, portret al 
ţăranului român: ...când e vorba să-şi dea pe gratis libertatea, 
o face cu toată voia, dar când e să i-o ia altul, e de rău”, pag. 
117; sau “Gândurile ţăranilor noştri, atunci când le au, sunt 
întotdeauna bune şi în folosul obştei;... vorbele, ce-i însoţesc 
pe drumul de la mat la biserică,... sunt puţine, dar adânci, 
faptele, ce le împlinesc sunt mereu gratuite şi mari”, pag. 128. 
Aceasta nu-l împiedică însă pe umoristul prozator să prezinte 
şi “scene” de-o intimitate frustă, sfidând orice pudoare prin 
exces de normalitate pentru nevoi biologice, cărora le 
anulează promiscuitatea prin “sictir” descriptiv, ca-n 
“Poveste cu pistrui”, pag. 62-69; o relatare cu lux de 
amănunte a “locului unde vodă merge singur”, de-o 
familiaritate hilară, în contrapunct de la gravitate la burlesc. 
Există în proza din “Veşnicia cu patent”, pe alocuri, subiecte, 
portrete şi descrieri deşuchiate, când prozatorul râde în 
hohote de “cele sfinte”, dar nu din icoanele de la biserică, ci 
din “icoanele” veşniciei satului românesc; şi nu pentru că ar 
fi... de râs, ci mai degrabă din convingerea că universul acesta 
ancestral, veşnic, veşnicit a fost zdruncinat din stabilitatea şi 
frumuseţea lui statornicită de vreme, de vremuri nevolnice 
care s-au năpustit peste ţăranul român, ca o pacoste, ca o 
pecingine. Râsul de ceea ce era de râs din ceea ce mai 
rămăsese din... veşnicia frumoasă şi spectaculoasă a satului 
rămâne până la urmă o formă de protest, de revoltă a fiului 
satului.

De aceea, Vasile Datcu scormoneşte insistent, pe o 
partitură umoristică în crescendo, în “zgura”, care 
compromite statutul de “veşnicie” rurală, neiertând pe 
nimeni, pe sine, copil, pe cei dragi, pe vecini, tocmai pentru că 
simte “pericolul” care ameninţă “viaţa idilică de la ţară”, 
poate din altă literatură, a lui Duiliu Zamfirescu sau chiar Ion 
Creangă.

Şi-atunci, scriitorul Vasile Datcu... plusează sugerând un 
univers rural, pe care-l împarte ironic între proşti şi deştepţi, 
dar sensul celor două antonime pare cel mai adesea deturnat, 
dincolo de limita semantică  de Dicţionar; ceva între stricto 
senso, idiot, incult, senil, şi mai blândul apelativ, marcat de o 
undă de simpatie, vrând să însemne exact altceva, adică, 
prostule şi nu prea!, ca în expresiile: “bă, deşteptule!”, “...că 
deştept te-a mai făcut!”, ori “deştept ca noaptea!”: “Mă, 
Gheorghe, să ştii: deşteptul râde de oricine, iar prostul de 
orice”, pag. 171.

Există, în proza de atitudine a prozatorului Vasile Datcu, o 
insistentă intenţie de anulare a unui mit, a unei imagini 
idilice, bucolice a satului, fixat pe canon-ul preclasic al 
veşniciei, cu intenţia disimulată a clişeului livresc, poetic, 
filosofic.

Iar cartea “Veşnicie cu patent” se constituie într-o frescă 
(un termen de care s-ar putea... “speria” neîncrezătorii, 
cârcotaşii), a satului românesc contemporan, care mai 
păstrează încă o aură de veşnicie, în ciuda schimbărilor 
năucitoare provocate de... “intenţiile fără acoperire” ale unei 
ideologii anacronice şi falimentare, ca şi de... alinierea la 
globalizarea inevitabilă şi cam tot la fel de păgubitoare...

Luminiţa şi securistul

cum ai zice suzana şi bătrânii.
unde prind un geam îmi lipesc fruntea de el,
îmi turtesc nasul,
ascult şi mă uit: în curtea şcolii, în curtea spitalului, pe străzi,
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         de imitat, copiat, compilat, plastografiat
şi totul, mai abitir, de când nu reuşesc,
deşi mă îndoi, mă chircesc, în juru-mi mă rotesc,
tai cu lama, 
mă-nconjur de oglinzi, de băgători de seamă, 
de psihiatri şi poliţişti,
deşi m-am făcut chiar propriul meu securist,
nimic nu văd, nimic nu aud, nimic nu simt din mine
şi chiar despre asta am de scris un raport
pe care nenorocitul mi l-ar plăti regeşte,
cu esenţă, cu răsuflare de aur,
m-ar plăti pe mine, nevăzuta, cu el, nevăzutul.   

Luminiţa Dascălu

Ioan Mazilu Crângaşu

poesis poesis (urmare din pagina 33)
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„Aceeaşi senzaţie, că nu”. Un fel de blestem, de „legătură”, de 
„făcătură” de a purta chipul altcuiva, de a dori să te desparţi 
de tine însuţi tocmai pentru că sesizezi că nu eşti tu, că nu 
decizi. Leacurile sunt şi ele aleatorii, dar infailibile: „ia cheia 
asta şi-o să te vindeci”. Avem, mai ales în poezia ultimă a lui 
Stoiciu, datele omului actual, aşa-zicând; ale „nebunului 
normal”. E o lume de azilanţi, de cazuri clinice, de depresii 
senile avansate ale tinerilor, în care mentalul pervertit îşi face 
de cap. Se vede din ce în ce mai bine felul cum pentru Stoiciu 
poezia a încetat de mult să fie sau să mai facă parte din „artă”, 
ea fiind însăşi percepţia nudă, dar din ce în ce mai acută, a 
vieţii care este, în felul ei alienată şi halucinogenă încă din 
pornire, fără transfigurare. „Liliecii” lui Sorescu erau încă 
pitoreşti, printr-un subiect ataşat lumii respective şi astfel 
„salvat” în interesul contemplării „tabloului” ei. La Stoiciu 
întâlnim doar dorinţa de scăpare din plasa lumii şi din când în 
când disperarea exprimată brusc împotriva „frumuseţii” care 
altădată era acea „finalitate fără scop”, kantiană, a artei.

Iată un exemplu grăitor dintr-un text în care o femeie 
singură, frumoasă, zdravănă şi pe deasupra doctoriţă, aflând 
că i se va extirpa sânul pentru că are cancer, proferă un 
blestem, frumos ca un giuvaier, la adresa frumuseţii: 
„Afurisiţi/ să fiţi/ afurisiţi cu toţii, salcâmi/ pruni, caişi înfloriţi în 
această primăvară în cimitir”. 

Însuşi păcatul adamic ia înfăţişări noi, iar pedepsele divine 
se manifestă prin neputinţa trezirii din halucinogelele vieţii, 
iar bolnavul îşi vede mizeria cu ochii, exclus de la idealul 
iniţial de „frumuseţe”: „Dacă m-aş trezi, mi-aş mărturisi/ 
lehamitea şi m-aş aprinde, aş deveni o apariţie luminoasă şi/ 
în mijlocul acestei lumini s-ar afla/ o fată de o mare frumuseţe, 
aş speria turiştii”.

Un frumos episod (în cele din urmă reparator) e cel din 
poemul „Ce hram porţi?”, unde un individ care circulă cu o 
piele de drac, jupuită, aruncată pe umăr, povesteşte: „Dracul a 
murit în braţele mele! Asta, fiindcă am avut puterea să/ uit 
răul care mi s-a făcut...” Cel care se „vindecă”, aşa zicând, prea 
lesne de păcatul originar nu e mai puţin vulnerabil şi nici mai 
fericit decât cei care nu reuşesc să integreze trauma – şi nu se 
scapă decât printr-un soi de fatalitate simplă, cu sens pozitiv: 
„îmi vopsisem corpul în roşu, plecat/ la război împotriva 
mea, când îl văz/ în lanţ pe ăsta, drac-drac, în agonie. 
Pădurarul şi/ vânătorii au luat-o la fugă, n-o fi/ păcat că l-am 
jupuit? Face a lehamite: ce e scris să se/ întâmple, să se 
întâmple. N-are decât.”

Nu vom continua analizele. De ajuns să spunem că 
„lumea” din textele lui Liviu Ioan stoiciu este definitiv 
burlescă: în ea materialismul brut face să crească în progresie 
nemaiauzită schizofrenia socială, depăşind orice necesitate a 
metaforei, deoarece aceasta (metafora, da...) a pătruns direct 
pe planul realităţii: „Plouă cu sâmburi de cireşe şi cu capete de 
romaniţă /.../ e un fenomen astral întâmplător” (La nuntă).

Toate concluziile sunt negative: orice aventură, oricât de 
îndrăzneaţă, nu e decât o trecere în  lumea  cealaltă; „suntem o 
altă generaţie de colaci”, „suntem o energie cu informaţie 
negativă”. E o concluzie apocaliptic-liniştitoare, dacă vrem: 
lumea este absolut firavă, la modul izbăvitor, nebunia e 
integrată în normalitate, fără a mai avea putere de contrast. 
Moartea trebuie şi ea integrată plat, fără traumă: „Lui i-a venit 
rândul înaintea noastră. Atât”.

Frumuseţile sunt singurele „substanţe interzise”; de pildă 
florile copacilor; ele sunt paradoxale, ca şi viaţa: aceasta 
provoacă bucurie şi ucide.

Ni se pare că acesta ar fi volumul cel mai unitar şi mai 
realizat din tot cea scris până acum Liviu Ioan Stoiciu, dând 
integritate şi restului operei ca atare. 

poeziei tradiţionale. El reuşeşte să creeze o percepţie de 
ansamblu, poetică prin conţinutul stării existenţiale şi printr-
un soi de suprarealism primitiv care este congenital naturii 
mane. Expresii tipizate, cum ar fi: „a pus cruce”, „a intrat în 
linie dreaptă”, „nu mai contează”, „ce i-a mai rămas”, „îi pune 
cuţitul la gât”, „ce hram porţi?” etc. sună ca nişte parafe, un soi 
de placebo-uri formalistice, bune la toate şi devenite, iată, 
eficiente în poezie în mod neaşteptat. 

Textele sunt încărcate – toate – de un soi de narcisism 
invers, unul absolut dezolat, din partea unui subiect ce nu mai 
aspiră către sine: noul Narcis are o singură dorinţă: să se 
despartă de sine, nemaiputând săvârşi cel mai mic gest din 
cauza unui blocaj total şi inexplicabil, ceva care nu i s-a spus de 
la început, ceva care i-a fost ascuns şi care scoate din când în 
când capul din text: „Era ceva grav, voalat, şovăitor// în 
inimă”. 

Poetul trăieşte când în regim comun, când în regim 
excepţional... Apariţii seducătoare îl duc cu ele; aventurile 
periplului său sunt „fabuloase”, dar numai la modul frustrant: 
o peregrinare printr-o lume tulbure, cu frânturi ici-colo de 
lizibilităţi şi recompense. Realul este fascinant şi – simultan – 
oripilant; prizat, tocmai de aceea, cu o atitudine dublă: pe de o 
parte poetul fuge de el, pe de alta îl caută cu o înfrigurare 
perversă. Scenele lui cele mai ademenitoare sunt compromise 
aproape garantat de câte o apariţie malefică: „a apărut câinele 
ăsta galben, vagabond, îmi/ e frică de el: am făcut degeaba cruce, mai 
bine fugi!” (Nu vrea tradiţia). Suspiciunea e mai ales faţă de sine: 
poetul se autosuspectează permanent printr-un soi de radar 
oblic: singurul obiect fascinatoriu (şi interzis!) este el însuşi 
văzut din lateral şi ţinut permanent pe loc de interdicţii 
imaginare: legăturile sociale nu sunt posibile, obstrucţionate 
fiind de „lumea particulelor elementare” care intervine „prin 
voia sorţii”, degajând permanent „jeturi de amărăciune” ce nu 
pot fi îndepărtate prin niciun exorcism. Odată nimerit în viaţă, 
de aceste nevăzute influenţe nu poţi scăpa: eşti văzut de peste 
tot, ştiut, filmat, numărat (vezi de unde nu poţi scăpa). Morţii, 
trecuţi sau viitori, sunt permanent prezenţi, iar percepţia 
proprie transfigurează totul în negativ, în chip fatal, imposibil 
de controlat...

Percepţia lumii este cea care s-a schimbat în subiect, deşi 
este, în felul ei, atemporală în zona pe care o introspecta poetul 
încă de la debut (La Fanion, 1980); doar că acum, aceeaşi fiind, 
ea transfigurează totul în negativ: toate acestea vin din lumea 
morţilor (trecuţi sau viitori ei sunt, ca niciodată, prezenţi în 
permanenţă, lumea lor fiind nu doar contiguă, ci insesizabil 
amestecată cu a celor vii). Acest lucru transmite subiectului fie 
o cutezanţă fără limite (căci cei ce provoacă anxietatea făcând 
răul sunt, oricum, „morţi” fără scăpare, fie că aparţin 
trecutului sau prezentului), fie un blocaj total şi o demotivare 
cronică a comportamentului existenţial. Repetăm: fără să-şi 
propună în mod expres, Stoiciu ia parte la percepţia nouă ce s-
a instaurat în poezie odată cu neoavangardele (nu numai la 
noi, ci în general) şi care cunoaşte, iată, varianta ei 
„apocaliptică” a modificat poeticitatea printr-un proces 
ireversibil, se pare). Evenimentele prezente sunt înregistrate 
ca preistorie; dar preistoria se „întoarce” imprevizibil în 
prezent şi înfrângerile trăite în ea se răzbună pe căi oculte... Nu 
pare a exista relief în lumea lui Stoiciu (ca şi în Vale-Deal...); 
toate trăirile par a fi la fel de acute şi fără stază, ocupând 
acelaşi plan. Luciditatea nu ajută la nimic; deşi poetul îşi ştie 
cauzele bolii, nu are putere asupra ei, mai ales că ea s-a extins 
asupta tuturor: „Arşiţă// a sufletului impregnat cu 
evenimente trecute: bat câmpii/ îmi vine să mă omor. Mi-am 
pierdut ultimul dram de candoare...”

Insul se simte „legat”, captiv. Simptomele parţiale sunt 
bine formulate, din instinct, oricât ar fi de paradoxale: 

umană generală care, din ce în ce mai dispusă să renunţe la 
mitologii pentru a atinge o sursă de adevăr, capotează în 
superstiţii şi fundamentalisme materialist-ocultiste, cu 
extensie cosmică. Iată un exemplu de autointrospecţie lucidă: 
„Mă afund în interiorul meu, îngheţ de frig, dărdâi,/ pe zi ce trece mi 
se încetinesc mişcările,/ nu mai am nici un motiv să/ ies la suprafaţă./ 
mă rad, mă îmbrac frumos, nimeni nu/  bănuieşte cât de departe am 
ajuns”. Fără să-şi propună, repetăm, Stoiciu nimereşte bolile 
specifice tuturor, într-o descriere cât se poate de plată şi de 
cinstită. Dar nu numai în simptome, ci şi în diagnostice şi 
terapii pe care le încercăm toţi, fie şi nemărturisit. Pentru că 
„poetul nu are viaţă personală”, cum afirma Nichita Stănescu, 
el este, într-un fel, cobaiul nostru, al tuturor. Trecut prin 
traume pe care raţiunea nu le poate elucida niciodată 
definitiv, deoarece fac parte dintre insolubile, omul actual, 
refuzându-şi mitul şi utopia, precum şi mai vechile idealuri 
ale esteticii, se mulţumeşte, în faţa insolubilelor, cu surogate. 
De aceea, „lumea” din poemele lui Liviu Ioan Stoiciu e plină se 
superstiţii, de spirite pe care nu le vede nimeni, de scene de 
viaţă ce capătă o turnură magic-malefică, de „energii cosmice” 
responsabile care mută brusc axe spaţial-temporale, făcând să 
coexiste trecutul cu prezentul. Un fel de panteism ciudat, 
anxios e specialitatea „lumii” în care trăieşte Liviu Ioan 
Stoiciu: în ea sunt reţele nemaivăzute de comunicare 

telepatică, circulă entităţi negative şi pozitive, 
se pot economisi descărcările bruşte de energie 
prin practici yoghinice de oprirea respiraţiei. 
Poezia sa în totalitate e un fel de Purgatoriu 
tulbure şi perpetuu, o căutare fără oprire şi fără 
direcţie (nu are, aristotelic vorbind, „început” 
şi „sfârşit”, adică nici proiecţie veritabilă către 
viitor, dar nici către trecut). Magiile – oricare – 
sunt instituite ad-hoc, fără doctrină, şi au efect 
fulgurant şi provizoriu, în lumea unor fiinţe ce 
se socotesc pierdute şi chiar „căzute”. 
Pulsiunea de moarte este continuă şi sigură, nu 
poate fi anihilată, ci doar păcălită prin surogate 
sau printr-un scientism deviat: energii de 
vibraţie joasă, miracole, asteroizi, locuri cu 
deschidere spre alte zone ale spaţiului-timp etc. 
sunt făcute responsabile pentru pierderile de 
energie vitală ale insului. În discursul mental al 
„personajului” textual pe care şi-l autoinstituie 

poetul se insinuează permanent alte instanţe (acea „pluritate 
de voci” pe care i-au remarcat-o mai toţi criticii) care sunt în 
permanenţă citate fără ghilimele, printr-un „că” generic, fără 
niciun verbum dicendi, intrând în linie dreaptă, pe acelaşi plan 
cu spusele autorului. Exemplu: „ploua şi eu mă vedeam 
spânzurat de frânghiile clopotelor./ Că  nu s-a schimbat 
nimic,/ după. Nimic nu mai meritase” (Sfântul Ioan, patronul). 
Este modalitatea tipică de „citat” la poetul Stoiciu, deosebită 
de a tuturor congenerilor săi optzecişti. E un citat sui-generis, 
care nu arată, ci ascunde emitenţele: toate „vocile”, inclusiv 
cea proprie, sunt inexistente, simple vestigii rămase în auz, cu 
apartenenţă şi drept de posesie tulburi, dar tocmai de aceea 
deosebit de elocvente, păstrându-şi o existenţă pur 
„grăitoare”, de făpturi discursive.  Ele servesc, în ciuda 
impresiei chinuitoare la lectura, reliefului accidentat al unei 
cazuistici fără oprire şi fără rezoluţie, într-un spaţiu de 
comunicare confuz, fără graniţe precise între interior şi 
exterior. Trebuie să convenim că aceasta este poezia în cazul lui 
Stoiciu: fără metaforă, fără „estetică”: tipul special de confesie 
a unei boli adânci a umanului şi conţinutul ei propriu-zis, 
comunicabil în chip „autentic” doar într-un fel oracular-
paremiologic, prin prefabricate ce există obiectiv în limbajul 
tuturor, la distanţă absolută de convenţiile cunoscute ale 

Citind ultimul volum de poezie al lui Liviu Ioan Stoiciu 
(ultimul primit de la autor, vrem să spunem), am reflectat fără 
să vrem şi la celelalte, la întregul demers al poetului, începând 
din 1980, de la debutul său cu La Fanion. Acolo, viaţa cantonată 
într-un spaţiu izolat îşi crea propria-i mitologie, direct în proza 
cea mai terestră şi mai prăfoasă ce se poate închipui: printr-o 
superpoziţie magică, nu doar fiinţele, ci şi obiectele şi spaţiul, 
dezvăluiau, printr-o valoare şi o ciudată curbură 
dimensională, faţete ale evenimentelor zilnice menite să 
şteargă cu totul inconvenientele oricărei traume. După un 
periplu destul de lung, prin volumele poetului, se pare că ne-
am mutat, de ceva timp, în altă stare poetică, aşa-zicând, şi în 
altă mitologie a mentalului, prezentă în textele sale mai 
recente. 

Se dovedeşte, din ce în ce mai clar, că Liviu Ioan Stoiciu e 
un spirit anxios, o natură problematică şi un temperament ce 
nu reuşeşte niciodată să se „încarce” pozitiv (decât în scurte 
fulguranţe de timp), iar în ultimele volume textele sale încep 
să devină monotone, marcate de o conştiinţă tot mai certă a 
morţii şi o alienare de sine inspectată tot mai lucid, fără lirism 
şi fără accente dramatice, aproape cu o răceală 
totalmente obiectivă. Toată poezia sa e o 
continuă inspectare a propriilor gesturi, 
tribulaţii şi căutări labirintice, privite oarecum 
oblic, din exterior, cu ajutorul, de multe ori, al 
„vocilor” celorlalţi, auzite în periplul său 
cotidian sau chemate din memorie. De multe 
ori scrie despre sine la persoana a III-a, fiind, în 
acest fel, prospectorul unei „autenticităţi” prin 
obiectivare, consemnându-şi gesturile ca un 
reporter: „o ia de la capăt, revizitează aceleaşi 
locuri, frecventează/ aceeaşi oameni şi aceeaşi epocă, 
nimic/ nou – numai lucruri/ şi sentimente vechi/.../ 
o şi mai mare încetinire a conştiinţei./ A conştiinţei 
apropierii morţii lui”. Scrisul la persoana a III-a 
spune ceva despre menţinerea la un anumit 
stadiu în care s-a produs cândva o traumă, 
înainte de fixajul definitiv al conştiinţei de sine 
capabile să dea verdicte asupra sa în primă 
instanţă. Liviu Ioan Stoiciu nu scrie poezie, ci scrie texte ale 
unei autenticităţi interne, aşa-zicând, fără să falsifice sursa, iar 
aceasta îi dă putinţa să surprindă pe sine tipurile de alienare 
specifice omului actual, nouă, tuturor. 

Explorarea arheologic-labirintică în propriu-i psihism o 
face la rece, scrutător, cunoscând şi maladiile din personajul 
social. Ceea ce rămâne de natură poetică, aşa-zicând, în cazul 
său, este emisia continuă de „actualităţi” ale depresiilor 
personale şi ale altora, propensiunea de a le scrie fără 
întrerupere, percepând confuz că scrisul în sine ar fi o 
activitate terapeutică de emergenţă, fără siguranţa că va ajuta 
la ceva.  Poezia sa nu e confesivă, ci strict autoconfesivă, chiar 
ascuns auto-introspectivă şi lucidă, paradoxală în felul ei. Fără 
să-şi propună, repetăm, Stoiciu nimereşte bolile specifice 
nouă, tuturor, într-o etapă în care mitologia iniţială începe să 
se arate în poezie pe revers, ca vrajă malefică şi „substanţă 
interzisă”. Sub luciditatea tăioasă şi conştiinţa cea mai 
raţională se ascunde bolnavul a-social care crede în farmece, în 
magii, influenţe, în iluzii programate şi – pe de altă parte – în 
paliative şi placebo-uri psihice, în explicaţii dintre cele mai 
fanteziste. Ceea ce rămâne de natură poetică, aşa-zicând, în 
cazul unui poet recunoscut ca prozastic, este însuşi conţinutul 
de profunzime al emisiei de „actualităţi” interne, cazuistica 
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„Aceeaşi senzaţie, că nu”. Un fel de blestem, de „legătură”, de 
„făcătură” de a purta chipul altcuiva, de a dori să te desparţi 
de tine însuţi tocmai pentru că sesizezi că nu eşti tu, că nu 
decizi. Leacurile sunt şi ele aleatorii, dar infailibile: „ia cheia 
asta şi-o să te vindeci”. Avem, mai ales în poezia ultimă a lui 
Stoiciu, datele omului actual, aşa-zicând; ale „nebunului 
normal”. E o lume de azilanţi, de cazuri clinice, de depresii 
senile avansate ale tinerilor, în care mentalul pervertit îşi face 
de cap. Se vede din ce în ce mai bine felul cum pentru Stoiciu 
poezia a încetat de mult să fie sau să mai facă parte din „artă”, 
ea fiind însăşi percepţia nudă, dar din ce în ce mai acută, a 
vieţii care este, în felul ei alienată şi halucinogenă încă din 
pornire, fără transfigurare. „Liliecii” lui Sorescu erau încă 
pitoreşti, printr-un subiect ataşat lumii respective şi astfel 
„salvat” în interesul contemplării „tabloului” ei. La Stoiciu 
întâlnim doar dorinţa de scăpare din plasa lumii şi din când în 
când disperarea exprimată brusc împotriva „frumuseţii” care 
altădată era acea „finalitate fără scop”, kantiană, a artei.

Iată un exemplu grăitor dintr-un text în care o femeie 
singură, frumoasă, zdravănă şi pe deasupra doctoriţă, aflând 
că i se va extirpa sânul pentru că are cancer, proferă un 
blestem, frumos ca un giuvaier, la adresa frumuseţii: 
„Afurisiţi/ să fiţi/ afurisiţi cu toţii, salcâmi/ pruni, caişi înfloriţi în 
această primăvară în cimitir”. 

Însuşi păcatul adamic ia înfăţişări noi, iar pedepsele divine 
se manifestă prin neputinţa trezirii din halucinogelele vieţii, 
iar bolnavul îşi vede mizeria cu ochii, exclus de la idealul 
iniţial de „frumuseţe”: „Dacă m-aş trezi, mi-aş mărturisi/ 
lehamitea şi m-aş aprinde, aş deveni o apariţie luminoasă şi/ 
în mijlocul acestei lumini s-ar afla/ o fată de o mare frumuseţe, 
aş speria turiştii”.

Un frumos episod (în cele din urmă reparator) e cel din 
poemul „Ce hram porţi?”, unde un individ care circulă cu o 
piele de drac, jupuită, aruncată pe umăr, povesteşte: „Dracul a 
murit în braţele mele! Asta, fiindcă am avut puterea să/ uit 
răul care mi s-a făcut...” Cel care se „vindecă”, aşa zicând, prea 
lesne de păcatul originar nu e mai puţin vulnerabil şi nici mai 
fericit decât cei care nu reuşesc să integreze trauma – şi nu se 
scapă decât printr-un soi de fatalitate simplă, cu sens pozitiv: 
„îmi vopsisem corpul în roşu, plecat/ la război împotriva 
mea, când îl văz/ în lanţ pe ăsta, drac-drac, în agonie. 
Pădurarul şi/ vânătorii au luat-o la fugă, n-o fi/ păcat că l-am 
jupuit? Face a lehamite: ce e scris să se/ întâmple, să se 
întâmple. N-are decât.”

Nu vom continua analizele. De ajuns să spunem că 
„lumea” din textele lui Liviu Ioan stoiciu este definitiv 
burlescă: în ea materialismul brut face să crească în progresie 
nemaiauzită schizofrenia socială, depăşind orice necesitate a 
metaforei, deoarece aceasta (metafora, da...) a pătruns direct 
pe planul realităţii: „Plouă cu sâmburi de cireşe şi cu capete de 
romaniţă /.../ e un fenomen astral întâmplător” (La nuntă).

Toate concluziile sunt negative: orice aventură, oricât de 
îndrăzneaţă, nu e decât o trecere în  lumea  cealaltă; „suntem o 
altă generaţie de colaci”, „suntem o energie cu informaţie 
negativă”. E o concluzie apocaliptic-liniştitoare, dacă vrem: 
lumea este absolut firavă, la modul izbăvitor, nebunia e 
integrată în normalitate, fără a mai avea putere de contrast. 
Moartea trebuie şi ea integrată plat, fără traumă: „Lui i-a venit 
rândul înaintea noastră. Atât”.

Frumuseţile sunt singurele „substanţe interzise”; de pildă 
florile copacilor; ele sunt paradoxale, ca şi viaţa: aceasta 
provoacă bucurie şi ucide.

Ni se pare că acesta ar fi volumul cel mai unitar şi mai 
realizat din tot cea scris până acum Liviu Ioan Stoiciu, dând 
integritate şi restului operei ca atare. 

poeziei tradiţionale. El reuşeşte să creeze o percepţie de 
ansamblu, poetică prin conţinutul stării existenţiale şi printr-
un soi de suprarealism primitiv care este congenital naturii 
mane. Expresii tipizate, cum ar fi: „a pus cruce”, „a intrat în 
linie dreaptă”, „nu mai contează”, „ce i-a mai rămas”, „îi pune 
cuţitul la gât”, „ce hram porţi?” etc. sună ca nişte parafe, un soi 
de placebo-uri formalistice, bune la toate şi devenite, iată, 
eficiente în poezie în mod neaşteptat. 

Textele sunt încărcate – toate – de un soi de narcisism 
invers, unul absolut dezolat, din partea unui subiect ce nu mai 
aspiră către sine: noul Narcis are o singură dorinţă: să se 
despartă de sine, nemaiputând săvârşi cel mai mic gest din 
cauza unui blocaj total şi inexplicabil, ceva care nu i s-a spus de 
la început, ceva care i-a fost ascuns şi care scoate din când în 
când capul din text: „Era ceva grav, voalat, şovăitor// în 
inimă”. 

Poetul trăieşte când în regim comun, când în regim 
excepţional... Apariţii seducătoare îl duc cu ele; aventurile 
periplului său sunt „fabuloase”, dar numai la modul frustrant: 
o peregrinare printr-o lume tulbure, cu frânturi ici-colo de 
lizibilităţi şi recompense. Realul este fascinant şi – simultan – 
oripilant; prizat, tocmai de aceea, cu o atitudine dublă: pe de o 
parte poetul fuge de el, pe de alta îl caută cu o înfrigurare 
perversă. Scenele lui cele mai ademenitoare sunt compromise 
aproape garantat de câte o apariţie malefică: „a apărut câinele 
ăsta galben, vagabond, îmi/ e frică de el: am făcut degeaba cruce, mai 
bine fugi!” (Nu vrea tradiţia). Suspiciunea e mai ales faţă de sine: 
poetul se autosuspectează permanent printr-un soi de radar 
oblic: singurul obiect fascinatoriu (şi interzis!) este el însuşi 
văzut din lateral şi ţinut permanent pe loc de interdicţii 
imaginare: legăturile sociale nu sunt posibile, obstrucţionate 
fiind de „lumea particulelor elementare” care intervine „prin 
voia sorţii”, degajând permanent „jeturi de amărăciune” ce nu 
pot fi îndepărtate prin niciun exorcism. Odată nimerit în viaţă, 
de aceste nevăzute influenţe nu poţi scăpa: eşti văzut de peste 
tot, ştiut, filmat, numărat (vezi de unde nu poţi scăpa). Morţii, 
trecuţi sau viitori, sunt permanent prezenţi, iar percepţia 
proprie transfigurează totul în negativ, în chip fatal, imposibil 
de controlat...

Percepţia lumii este cea care s-a schimbat în subiect, deşi 
este, în felul ei, atemporală în zona pe care o introspecta poetul 
încă de la debut (La Fanion, 1980); doar că acum, aceeaşi fiind, 
ea transfigurează totul în negativ: toate acestea vin din lumea 
morţilor (trecuţi sau viitori ei sunt, ca niciodată, prezenţi în 
permanenţă, lumea lor fiind nu doar contiguă, ci insesizabil 
amestecată cu a celor vii). Acest lucru transmite subiectului fie 
o cutezanţă fără limite (căci cei ce provoacă anxietatea făcând 
răul sunt, oricum, „morţi” fără scăpare, fie că aparţin 
trecutului sau prezentului), fie un blocaj total şi o demotivare 
cronică a comportamentului existenţial. Repetăm: fără să-şi 
propună în mod expres, Stoiciu ia parte la percepţia nouă ce s-
a instaurat în poezie odată cu neoavangardele (nu numai la 
noi, ci în general) şi care cunoaşte, iată, varianta ei 
„apocaliptică” a modificat poeticitatea printr-un proces 
ireversibil, se pare). Evenimentele prezente sunt înregistrate 
ca preistorie; dar preistoria se „întoarce” imprevizibil în 
prezent şi înfrângerile trăite în ea se răzbună pe căi oculte... Nu 
pare a exista relief în lumea lui Stoiciu (ca şi în Vale-Deal...); 
toate trăirile par a fi la fel de acute şi fără stază, ocupând 
acelaşi plan. Luciditatea nu ajută la nimic; deşi poetul îşi ştie 
cauzele bolii, nu are putere asupra ei, mai ales că ea s-a extins 
asupta tuturor: „Arşiţă// a sufletului impregnat cu 
evenimente trecute: bat câmpii/ îmi vine să mă omor. Mi-am 
pierdut ultimul dram de candoare...”

Insul se simte „legat”, captiv. Simptomele parţiale sunt 
bine formulate, din instinct, oricât ar fi de paradoxale: 

umană generală care, din ce în ce mai dispusă să renunţe la 
mitologii pentru a atinge o sursă de adevăr, capotează în 
superstiţii şi fundamentalisme materialist-ocultiste, cu 
extensie cosmică. Iată un exemplu de autointrospecţie lucidă: 
„Mă afund în interiorul meu, îngheţ de frig, dărdâi,/ pe zi ce trece mi 
se încetinesc mişcările,/ nu mai am nici un motiv să/ ies la suprafaţă./ 
mă rad, mă îmbrac frumos, nimeni nu/  bănuieşte cât de departe am 
ajuns”. Fără să-şi propună, repetăm, Stoiciu nimereşte bolile 
specifice tuturor, într-o descriere cât se poate de plată şi de 
cinstită. Dar nu numai în simptome, ci şi în diagnostice şi 
terapii pe care le încercăm toţi, fie şi nemărturisit. Pentru că 
„poetul nu are viaţă personală”, cum afirma Nichita Stănescu, 
el este, într-un fel, cobaiul nostru, al tuturor. Trecut prin 
traume pe care raţiunea nu le poate elucida niciodată 
definitiv, deoarece fac parte dintre insolubile, omul actual, 
refuzându-şi mitul şi utopia, precum şi mai vechile idealuri 
ale esteticii, se mulţumeşte, în faţa insolubilelor, cu surogate. 
De aceea, „lumea” din poemele lui Liviu Ioan Stoiciu e plină se 
superstiţii, de spirite pe care nu le vede nimeni, de scene de 
viaţă ce capătă o turnură magic-malefică, de „energii cosmice” 
responsabile care mută brusc axe spaţial-temporale, făcând să 
coexiste trecutul cu prezentul. Un fel de panteism ciudat, 
anxios e specialitatea „lumii” în care trăieşte Liviu Ioan 
Stoiciu: în ea sunt reţele nemaivăzute de comunicare 

telepatică, circulă entităţi negative şi pozitive, 
se pot economisi descărcările bruşte de energie 
prin practici yoghinice de oprirea respiraţiei. 
Poezia sa în totalitate e un fel de Purgatoriu 
tulbure şi perpetuu, o căutare fără oprire şi fără 
direcţie (nu are, aristotelic vorbind, „început” 
şi „sfârşit”, adică nici proiecţie veritabilă către 
viitor, dar nici către trecut). Magiile – oricare – 
sunt instituite ad-hoc, fără doctrină, şi au efect 
fulgurant şi provizoriu, în lumea unor fiinţe ce 
se socotesc pierdute şi chiar „căzute”. 
Pulsiunea de moarte este continuă şi sigură, nu 
poate fi anihilată, ci doar păcălită prin surogate 
sau printr-un scientism deviat: energii de 
vibraţie joasă, miracole, asteroizi, locuri cu 
deschidere spre alte zone ale spaţiului-timp etc. 
sunt făcute responsabile pentru pierderile de 
energie vitală ale insului. În discursul mental al 
„personajului” textual pe care şi-l autoinstituie 

poetul se insinuează permanent alte instanţe (acea „pluritate 
de voci” pe care i-au remarcat-o mai toţi criticii) care sunt în 
permanenţă citate fără ghilimele, printr-un „că” generic, fără 
niciun verbum dicendi, intrând în linie dreaptă, pe acelaşi plan 
cu spusele autorului. Exemplu: „ploua şi eu mă vedeam 
spânzurat de frânghiile clopotelor./ Că  nu s-a schimbat 
nimic,/ după. Nimic nu mai meritase” (Sfântul Ioan, patronul). 
Este modalitatea tipică de „citat” la poetul Stoiciu, deosebită 
de a tuturor congenerilor săi optzecişti. E un citat sui-generis, 
care nu arată, ci ascunde emitenţele: toate „vocile”, inclusiv 
cea proprie, sunt inexistente, simple vestigii rămase în auz, cu 
apartenenţă şi drept de posesie tulburi, dar tocmai de aceea 
deosebit de elocvente, păstrându-şi o existenţă pur 
„grăitoare”, de făpturi discursive.  Ele servesc, în ciuda 
impresiei chinuitoare la lectura, reliefului accidentat al unei 
cazuistici fără oprire şi fără rezoluţie, într-un spaţiu de 
comunicare confuz, fără graniţe precise între interior şi 
exterior. Trebuie să convenim că aceasta este poezia în cazul lui 
Stoiciu: fără metaforă, fără „estetică”: tipul special de confesie 
a unei boli adânci a umanului şi conţinutul ei propriu-zis, 
comunicabil în chip „autentic” doar într-un fel oracular-
paremiologic, prin prefabricate ce există obiectiv în limbajul 
tuturor, la distanţă absolută de convenţiile cunoscute ale 

Citind ultimul volum de poezie al lui Liviu Ioan Stoiciu 
(ultimul primit de la autor, vrem să spunem), am reflectat fără 
să vrem şi la celelalte, la întregul demers al poetului, începând 
din 1980, de la debutul său cu La Fanion. Acolo, viaţa cantonată 
într-un spaţiu izolat îşi crea propria-i mitologie, direct în proza 
cea mai terestră şi mai prăfoasă ce se poate închipui: printr-o 
superpoziţie magică, nu doar fiinţele, ci şi obiectele şi spaţiul, 
dezvăluiau, printr-o valoare şi o ciudată curbură 
dimensională, faţete ale evenimentelor zilnice menite să 
şteargă cu totul inconvenientele oricărei traume. După un 
periplu destul de lung, prin volumele poetului, se pare că ne-
am mutat, de ceva timp, în altă stare poetică, aşa-zicând, şi în 
altă mitologie a mentalului, prezentă în textele sale mai 
recente. 

Se dovedeşte, din ce în ce mai clar, că Liviu Ioan Stoiciu e 
un spirit anxios, o natură problematică şi un temperament ce 
nu reuşeşte niciodată să se „încarce” pozitiv (decât în scurte 
fulguranţe de timp), iar în ultimele volume textele sale încep 
să devină monotone, marcate de o conştiinţă tot mai certă a 
morţii şi o alienare de sine inspectată tot mai lucid, fără lirism 
şi fără accente dramatice, aproape cu o răceală 
totalmente obiectivă. Toată poezia sa e o 
continuă inspectare a propriilor gesturi, 
tribulaţii şi căutări labirintice, privite oarecum 
oblic, din exterior, cu ajutorul, de multe ori, al 
„vocilor” celorlalţi, auzite în periplul său 
cotidian sau chemate din memorie. De multe 
ori scrie despre sine la persoana a III-a, fiind, în 
acest fel, prospectorul unei „autenticităţi” prin 
obiectivare, consemnându-şi gesturile ca un 
reporter: „o ia de la capăt, revizitează aceleaşi 
locuri, frecventează/ aceeaşi oameni şi aceeaşi epocă, 
nimic/ nou – numai lucruri/ şi sentimente vechi/.../ 
o şi mai mare încetinire a conştiinţei./ A conştiinţei 
apropierii morţii lui”. Scrisul la persoana a III-a 
spune ceva despre menţinerea la un anumit 
stadiu în care s-a produs cândva o traumă, 
înainte de fixajul definitiv al conştiinţei de sine 
capabile să dea verdicte asupra sa în primă 
instanţă. Liviu Ioan Stoiciu nu scrie poezie, ci scrie texte ale 
unei autenticităţi interne, aşa-zicând, fără să falsifice sursa, iar 
aceasta îi dă putinţa să surprindă pe sine tipurile de alienare 
specifice omului actual, nouă, tuturor. 

Explorarea arheologic-labirintică în propriu-i psihism o 
face la rece, scrutător, cunoscând şi maladiile din personajul 
social. Ceea ce rămâne de natură poetică, aşa-zicând, în cazul 
său, este emisia continuă de „actualităţi” ale depresiilor 
personale şi ale altora, propensiunea de a le scrie fără 
întrerupere, percepând confuz că scrisul în sine ar fi o 
activitate terapeutică de emergenţă, fără siguranţa că va ajuta 
la ceva.  Poezia sa nu e confesivă, ci strict autoconfesivă, chiar 
ascuns auto-introspectivă şi lucidă, paradoxală în felul ei. Fără 
să-şi propună, repetăm, Stoiciu nimereşte bolile specifice 
nouă, tuturor, într-o etapă în care mitologia iniţială începe să 
se arate în poezie pe revers, ca vrajă malefică şi „substanţă 
interzisă”. Sub luciditatea tăioasă şi conştiinţa cea mai 
raţională se ascunde bolnavul a-social care crede în farmece, în 
magii, influenţe, în iluzii programate şi – pe de altă parte – în 
paliative şi placebo-uri psihice, în explicaţii dintre cele mai 
fanteziste. Ceea ce rămâne de natură poetică, aşa-zicând, în 
cazul unui poet recunoscut ca prozastic, este însuşi conţinutul 
de profunzime al emisiei de „actualităţi” interne, cazuistica 
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o specie de muntanţi: stau pe şanţ, citesc ziare, se vaită, fac 
politică sau stau în cârciumă ca într-un templu al 
pierzaniei. Cu alte cuvinte, ei sunt „cu mapa” iar el, 
inginerul de la oraş, e „cu sapa”. Această realitate provoacă 
umori negre fostului copil. El ajunge nu doar să-şi piardă 
inocenţa, ci mult mai rău, să se simtă străin acasă. Pierde 
puterea de a idealiza, dar câştigă puterea de a medita la 
rostul acestei comunităţi exponenţiale evocate într-un 
moment tragic: primul deceniu de după perioada 
comunistă. De aici derivă o perspectivă narativă specială. 
El nu se întoarce în timp, nu”locuieşte” în „atunci”, ci 
rămâne în prezent, judecând cu umor sau ironie, adesea 
şarjând, dar mereu povestind cu mare bucurie, întâmplări 
din copilărie. Rezultă o proză piezişă cum rareori am mai 
avut, un roman cu un sens polemic răspicat şi sever, cu un 
pariu mult mai mare decât se crede. Vasile Datcu scrie 
împotriva unei literaturi care a făcut din idealizarea 
copilăriei o elefantiază literară. De fapt, totul se potriveşte 
firii autorului. Născut la răscrucea unor zodii încoronate, 
cu frunte tare, ca pentru izbire, Vasile Datcu scrie 
întotdeauna împotriva a ceva. Revoltat pe realitatea satului 
copilăriei, el nu are altceva mai bun de făcut decât să se 
răzbune pe literatura despre acea realitate.

Puţine elementele specifice prozei din sud-estul 
românesc mai rămân prezentate în textele lui Vasile Datcu. 
Magicul, miticul, fabulosul capătă o cu totul altă 
dimensiune, se metamorfozează. Putem recunoaşte urme 
fine de fabulos doar în felul în care autorul îngroaşă liniile 
realului, dându-i o dimensiune aproape stranie. Lumea 
rurală e privită prin lentile buclucaşe care deplasează 
liniile, anulează fidelitatea contururilor, le îngroaşă, 
lungesc umbrele şi dau un tip de comic ieşit din 
caricaturizare acolo unde se ascunde, dacă nu tragicul, în 
mod cert, o imagine dureroasă a existenţei. Apare astfel un 
nou tip de magic, la graniţa cu fabulosul. Un fior nou face ca 
pagina să semene mai degrabă cu picturile lui René 
Magritte sau Giorgio De Chirico decât cu „uliţa copilăriei” 
evocată de Ion Creangă sau Ionel Teodoreanu. Fabulosul 
mai este sporit de spiritul nastratinesc, fără pereche din 
câte ştim, în literatura română contemporană. De aici stilul 
hâtru, de om hârşit în ale vieţii, care priveşte spre copilărie 
mai mult cu mirare, decât cu duioşie, mai mult mâhnit 
decât bucuros de farmecul amintirii. Nu în ultimul rând se 
cuvine să evocăm un aspect important: Vasile Datcu 
reconfirmă, în subsidiar, un adevăr simplu dar de multe ori 
ignorat: experienţa scripturală este precedată de 
experienţa lecturală. Chiar dacă ascunde foarte bine 
această realitate, totuşi, în această viziune asupra satului 
românesc se simt marile lecturi moderne care au forjat 
cândva lectura autorului. În „Veşnicia cu patent” Vasile 
Datcu practică un joc grav. Nu mai e jocul cu realitatea, nici 
cu limbajul prozei – elemente care au fost etape sigure în 
evoluţia literaturii. Acum jocul este chiar cu literatura. 
Dacă e să recunoaştem un sens înalt şi durabil acestui 
roman, acesta nu poate veni decât din acest joc cu 
literatura, joc la modă, joc subtil: refuzând să încerce 
puterea ficţiunii, autorul încearcă puterea literaturii.

deconstrucţie lucidă, cu efecte bine calculate. „Literarul” 
este demontat inginereşte chiar cu o anumită voluptate, 
piesă cu piesă, „motorul” romanului pare desfăcut şi aşezat 
pe imaş,   dintr-o curiozitate copilărească greu de stăpânit: 
el vrea să ştie cum funcţionează maşinăria epică, sau, mai 
exact care sunt căile prin care se transmite forţa inefabilă şi 
enigmatică a mişcării. Toate mitemele prozei româneşti de 
extracţie rurală scrise în spaţiul românesc de la Ion Creangă 
încoace sunt reluate şi privite pe partea lor necunoscută, 
neexplorată până acum, considerată oarecum vulnerabilă. 
Totul e ironizat, bagatelizat, luat în tărbacă. Recunoaştem 
aici un joc superior, unul din cele mai complexe dar şi mai 
periculoase jocuri practicate până acum la nou cu 
„maşinăriile” romanului. E un joc rece, calculat. Trecut 
prin forja marilor lecturi ale literaturii moderne spiritul 
autorului nu se mai simte fericit în preajma textelor care i-
au încântat copilăria şi dezvoltă acest joc al deriziunii pe 
care timpul îl va confirma. Prin 1847, într-una din primele 
sale povestiri, Vasile Alecsandri evoca acelaşi loc într-un 
mod care azi dezvoltă perplexitate. Povestirea „Balta Albă” 
este un text la fel de radical ca şi romanul lui Vasile Datcu şi 
dezvoltă sensuri pe care noul roman le confirmă. E, în 
povestirea lui Alecsandri, un amestec de primitivism şi 
modernitate cum nu mai evocase nici un alt scriitor român. 
E un amestec ciudat de aparenţă, spoială de cultură şi un 
fond primitiv rezistent. E marea ruptură între pretenţii 
„până la o mie” şi puteri „până la şase”, cum ar fi spus 
Arghezi, şi care naşte şi aici, ca şi la Vasile Datcu un umor 
teribil, hohotitor. În fond, este acelaşi binom reluat, rescris, 
tras prin alte duze şi filiere astfel încât, ceea ce exista atunci, 
la nivel istoric, al mentalităţilor, este acum analizat la nivel 
estetic. Dacă e să fixăm în timp ceea ce numim „acţiunea” 
romanului, identificăm anii '50 ai secolului trecut, cu alte 
cuvinte perioada „obsedantului deceniu”, cea mai 
întunecată perioadă a istoriei României moderne dar şi cea 
mai productivă, literar vorbind. În cel mai evocat deceniu 
din toată istoria naţională, epuizat,  - se părea – literar, 
Vasile Datcu identifică o nişă teribilă, neexplorată, 
nevăzută, necunoscută, dar foarte productivă.

Ca la toţi scriitorii care evocă vârsta copilăriei, există şi 
la Vasile Datcu un „acum”, ca timp al mărturisirii şi un 
„atunci”, ca timp al trăirii. Între cele două momentem - 
aproape jumătate de veac - este cuprinsă soarta autorului. 
De data aceasta apar nuanţe noi. Ecuaţia camusiană a 
„trăirii” şi a „mărturisirii” se modifică. Timpul mărturisirii 
devine timpul interpretării. Dispar duioşia, idealizarea, 
tema paradisului pierdut, dorul după Ithaca natală. 
Lirismul searbăd de tipul „Doamne, frumos era pe-atunci” 
se metamorfozează într-un tip de energie adesea teribilă, 
cu care autorul judecă trecutul. „Acum” devine instanţă 
pentru „atunci”. „Dom' Vasile”, alter ego al autorului, nu 
se întoarce în sat doar în amintire, ci în sens propriu, el chiar 
revine, ia sapa şi începe, ca în celebrul roman al lui Voltaire, 
să-şi cultive grădina. Întreaga viziune a romanului 
porneşte de la un şoc pe care l-a avut când a văzut ce s-a ales 
de acea comunitate pe care o cunoştea din copilărie şi o 
credea puternică. „Dom' Vasile” găseşte în sat, în primii ani 
de după Revoluţie, nu doar o lume obosită, ci mult mai rău: 

cel mai grav şi mai consistent, singurul care poate să 
impună romanul lui Vasile Datcu între experimentele 
literare postmoderne din literatura română a ultimului 
sfert de veac.

Cartea dezvoltă un pariu literar dificil. Vasile Datcu 
aplică o viziune postmodernă unei lumi care părea că are 
taină de nepătruns. El ia în răspăr, adesea răstălmăceşte, 
îngroaşă, caricaturizează, de fapt ameantizează toate 
miturile legate de literatura satului românesc tradiţional. 
Unele fragmente, puse sub formă de versuri, ar putea 
semăna cu multe pagini din „La lilieci”, de Marin Sorescu. 
Scrisă într-o zonă care a devenit raiul povestirii româneşti 
moderne, cartea lui Vasile Datcu ascunde mult mai mult 
decât arată la prima vedere. Ceea ce părea, prin vechime şi 

puritate, (dacă nu cumva şi prin 
prejudecată!) de neatins, de 
nepătruns – copilăria într-un sat 
românesc – devine acum, din 
domeniul cel mai rezistent, 
tradiţional şi tradiţionalist, 
subiect de proză modernistă, deci 
un mit productiv dar într-un sens 
cu totul nou decât a funcţionat 
până acum. Prin Marin Preda, 
Fănuş Neagu, George Bălăiţă, 
Nicolae Velea, Sorin Titel – 
autorii ultimelor „copilării” în 
proza românească – tema pare un 
mit literar care şi-a încheiat ciclul 
de evoluţie început cu Ion 
Creangă, pe la 1881. Credem că 
prin romanul „Veşnicia cu 
patent”, cercul se redeschide şi 
„apele” temei vor curge o vreme 
în sens invers, ca în estuarele 
fluviilor, în zilele fluxului, din 
ocean în amonte.

Parcă pentru a spori efectele, 
autorul  nu dă nic io  şansă 
f ic ţ iuni i ,  apl icând „pactul 
autobiograf i c” ,  e l  de  fapt 
sporeşte considerabil efectul de 
real.  În atribuirea numelor 
personajelor practică aceeaşi 

metodă ca şi Ion Creangă în „Amintiri”: le numeşti ca-n 
realitate. Nu face concurenţă stării civile prin exerciţiul 
puterii ficţiunii, ci o decupează din real şi o mută în 
paginile romanului. „Balta Albă” este numele satului unde 
autorul îşi aşează tabăra de himere. Are acelaşi nume cu 
satul copilăriei autorului. Strict geografic, este vecin cu 
Grădiştea, kilometrul zero al prozei mitice scrise de Fănuş 
Neagu şi la puţină distanţă de munţii şi dealurile Buzăului 
peste care îşi întinde întâietatea povestirile lui Vasile 
Voiculescu. Între aceste două toposuri ale prozei naţionale, 
Balta Albă pare un loc năzdrăvan şi atipic.  Ca-n 
„Moromeţii” lui Marin Preda, viaţa se scurge aici „fără 
conflicte mari” dar acele mici conflicte evocate în cele 
treizeci de povestiri au un efect pervers. Aici totul este o 

Integrat în antologia de autor „Ora exactă cu 
aproximaţie” (Tipo Moldova, 2012) în colecţia „Opera 
omnia” – ultima mare colecţie de proză contemporană 
românească – romanul „Veşnicia cu patent” rămâne, chiar 
la opt ani de la apariţie, un roman singular dar în egală 
măsură şi singuratic în proza noastră de după Revoluţie. 
Apărut după „Singurătate în tranzit” – o parabolă 
existenţială – şi după „Paznic la uşa nopţilor” –o carte cu 
câteva excelente povestiri– „Veşnicia cu patent” este cu 
totul altceva. De fapt, fiecare volum semnat de Vasile Datcu 
rezumă o experienţă biografică 
sau estetică văzută ca o ardere de 
tot, fără rest. În consecinţă, 
fiecare carte devine o aventură 
unică, nu atât fără continuitate, 
cât mai ales irepetabilă. Romanul 
„Veşnicia cu patent” rezumă o 
experienţă literară unică şi 
exemplară cum puţin scriitori 
români contemporani au trăit. 
Fără îndoială, avem de-a face cu 
un roman cu pariu estet ic 
complex, un roman care se scrie o 
singură dată în carieră. Cine reia 
sau  cont inuă  aces t  t ip  de 
experienţă nu ajunge decât să 
strice prin diluare. Au mai păţit-o 
şi alţii!...

Format din 30 de povestiri 
oarecum independente, cu o 
construcţie epică mai mult 
sugerată, „Veşnicia cu patent” 
este o carte paradoxală. În primul 
rând este cea mai radicală carte 
scrisă de un brăilean în ultimul 
sfert de veac, adică o carte cu care 
a u t o r u l  î n c e a r c ă  o  c a l e 
nebătătorită nici de sine, nici de 
alţii. În al doilea rând, Vasile 
Datcu iese din micul canon al prozei din provincia de sud-
est sau, mai exact, aşează peste palimpsestul epicii din 
această parte de ţară, un text nou. Vasile Datcu face parte 
din grupul de scriitori care se distanţează substanţial de 
literatura maeştrilor, ieşind de sub umbrela lui Istrati, 
Sebastian sau Fănuş Neagu deoarece ştie foarte bine că la 
umbra lor nu creşte decât iarbă măruntă. Titlul romanului 
are un evident caracter polemic. El face referire la celebrul 
vers al lui Lucian Blaga, „Veşnicia s-a născut la sat” 
(„Sufletul satului”, în vol. „În marea trecere”, 1924). Dacă 
versul marelui poet sugerează „naşterea veşniciei”, 
formulă oximoronică, întrucâtva, Vasile Datcu sugerează 
că se poate glosa spornic pe tema „sfârşitului veşniciei”. 
Din cele câteva posibile coduri de lectură, îl vom alege pe 
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o specie de muntanţi: stau pe şanţ, citesc ziare, se vaită, fac 
politică sau stau în cârciumă ca într-un templu al 
pierzaniei. Cu alte cuvinte, ei sunt „cu mapa” iar el, 
inginerul de la oraş, e „cu sapa”. Această realitate provoacă 
umori negre fostului copil. El ajunge nu doar să-şi piardă 
inocenţa, ci mult mai rău, să se simtă străin acasă. Pierde 
puterea de a idealiza, dar câştigă puterea de a medita la 
rostul acestei comunităţi exponenţiale evocate într-un 
moment tragic: primul deceniu de după perioada 
comunistă. De aici derivă o perspectivă narativă specială. 
El nu se întoarce în timp, nu”locuieşte” în „atunci”, ci 
rămâne în prezent, judecând cu umor sau ironie, adesea 
şarjând, dar mereu povestind cu mare bucurie, întâmplări 
din copilărie. Rezultă o proză piezişă cum rareori am mai 
avut, un roman cu un sens polemic răspicat şi sever, cu un 
pariu mult mai mare decât se crede. Vasile Datcu scrie 
împotriva unei literaturi care a făcut din idealizarea 
copilăriei o elefantiază literară. De fapt, totul se potriveşte 
firii autorului. Născut la răscrucea unor zodii încoronate, 
cu frunte tare, ca pentru izbire, Vasile Datcu scrie 
întotdeauna împotriva a ceva. Revoltat pe realitatea satului 
copilăriei, el nu are altceva mai bun de făcut decât să se 
răzbune pe literatura despre acea realitate.

Puţine elementele specifice prozei din sud-estul 
românesc mai rămân prezentate în textele lui Vasile Datcu. 
Magicul, miticul, fabulosul capătă o cu totul altă 
dimensiune, se metamorfozează. Putem recunoaşte urme 
fine de fabulos doar în felul în care autorul îngroaşă liniile 
realului, dându-i o dimensiune aproape stranie. Lumea 
rurală e privită prin lentile buclucaşe care deplasează 
liniile, anulează fidelitatea contururilor, le îngroaşă, 
lungesc umbrele şi dau un tip de comic ieşit din 
caricaturizare acolo unde se ascunde, dacă nu tragicul, în 
mod cert, o imagine dureroasă a existenţei. Apare astfel un 
nou tip de magic, la graniţa cu fabulosul. Un fior nou face ca 
pagina să semene mai degrabă cu picturile lui René 
Magritte sau Giorgio De Chirico decât cu „uliţa copilăriei” 
evocată de Ion Creangă sau Ionel Teodoreanu. Fabulosul 
mai este sporit de spiritul nastratinesc, fără pereche din 
câte ştim, în literatura română contemporană. De aici stilul 
hâtru, de om hârşit în ale vieţii, care priveşte spre copilărie 
mai mult cu mirare, decât cu duioşie, mai mult mâhnit 
decât bucuros de farmecul amintirii. Nu în ultimul rând se 
cuvine să evocăm un aspect important: Vasile Datcu 
reconfirmă, în subsidiar, un adevăr simplu dar de multe ori 
ignorat: experienţa scripturală este precedată de 
experienţa lecturală. Chiar dacă ascunde foarte bine 
această realitate, totuşi, în această viziune asupra satului 
românesc se simt marile lecturi moderne care au forjat 
cândva lectura autorului. În „Veşnicia cu patent” Vasile 
Datcu practică un joc grav. Nu mai e jocul cu realitatea, nici 
cu limbajul prozei – elemente care au fost etape sigure în 
evoluţia literaturii. Acum jocul este chiar cu literatura. 
Dacă e să recunoaştem un sens înalt şi durabil acestui 
roman, acesta nu poate veni decât din acest joc cu 
literatura, joc la modă, joc subtil: refuzând să încerce 
puterea ficţiunii, autorul încearcă puterea literaturii.

deconstrucţie lucidă, cu efecte bine calculate. „Literarul” 
este demontat inginereşte chiar cu o anumită voluptate, 
piesă cu piesă, „motorul” romanului pare desfăcut şi aşezat 
pe imaş,   dintr-o curiozitate copilărească greu de stăpânit: 
el vrea să ştie cum funcţionează maşinăria epică, sau, mai 
exact care sunt căile prin care se transmite forţa inefabilă şi 
enigmatică a mişcării. Toate mitemele prozei româneşti de 
extracţie rurală scrise în spaţiul românesc de la Ion Creangă 
încoace sunt reluate şi privite pe partea lor necunoscută, 
neexplorată până acum, considerată oarecum vulnerabilă. 
Totul e ironizat, bagatelizat, luat în tărbacă. Recunoaştem 
aici un joc superior, unul din cele mai complexe dar şi mai 
periculoase jocuri practicate până acum la nou cu 
„maşinăriile” romanului. E un joc rece, calculat. Trecut 
prin forja marilor lecturi ale literaturii moderne spiritul 
autorului nu se mai simte fericit în preajma textelor care i-
au încântat copilăria şi dezvoltă acest joc al deriziunii pe 
care timpul îl va confirma. Prin 1847, într-una din primele 
sale povestiri, Vasile Alecsandri evoca acelaşi loc într-un 
mod care azi dezvoltă perplexitate. Povestirea „Balta Albă” 
este un text la fel de radical ca şi romanul lui Vasile Datcu şi 
dezvoltă sensuri pe care noul roman le confirmă. E, în 
povestirea lui Alecsandri, un amestec de primitivism şi 
modernitate cum nu mai evocase nici un alt scriitor român. 
E un amestec ciudat de aparenţă, spoială de cultură şi un 
fond primitiv rezistent. E marea ruptură între pretenţii 
„până la o mie” şi puteri „până la şase”, cum ar fi spus 
Arghezi, şi care naşte şi aici, ca şi la Vasile Datcu un umor 
teribil, hohotitor. În fond, este acelaşi binom reluat, rescris, 
tras prin alte duze şi filiere astfel încât, ceea ce exista atunci, 
la nivel istoric, al mentalităţilor, este acum analizat la nivel 
estetic. Dacă e să fixăm în timp ceea ce numim „acţiunea” 
romanului, identificăm anii '50 ai secolului trecut, cu alte 
cuvinte perioada „obsedantului deceniu”, cea mai 
întunecată perioadă a istoriei României moderne dar şi cea 
mai productivă, literar vorbind. În cel mai evocat deceniu 
din toată istoria naţională, epuizat,  - se părea – literar, 
Vasile Datcu identifică o nişă teribilă, neexplorată, 
nevăzută, necunoscută, dar foarte productivă.

Ca la toţi scriitorii care evocă vârsta copilăriei, există şi 
la Vasile Datcu un „acum”, ca timp al mărturisirii şi un 
„atunci”, ca timp al trăirii. Între cele două momentem - 
aproape jumătate de veac - este cuprinsă soarta autorului. 
De data aceasta apar nuanţe noi. Ecuaţia camusiană a 
„trăirii” şi a „mărturisirii” se modifică. Timpul mărturisirii 
devine timpul interpretării. Dispar duioşia, idealizarea, 
tema paradisului pierdut, dorul după Ithaca natală. 
Lirismul searbăd de tipul „Doamne, frumos era pe-atunci” 
se metamorfozează într-un tip de energie adesea teribilă, 
cu care autorul judecă trecutul. „Acum” devine instanţă 
pentru „atunci”. „Dom' Vasile”, alter ego al autorului, nu 
se întoarce în sat doar în amintire, ci în sens propriu, el chiar 
revine, ia sapa şi începe, ca în celebrul roman al lui Voltaire, 
să-şi cultive grădina. Întreaga viziune a romanului 
porneşte de la un şoc pe care l-a avut când a văzut ce s-a ales 
de acea comunitate pe care o cunoştea din copilărie şi o 
credea puternică. „Dom' Vasile” găseşte în sat, în primii ani 
de după Revoluţie, nu doar o lume obosită, ci mult mai rău: 

cel mai grav şi mai consistent, singurul care poate să 
impună romanul lui Vasile Datcu între experimentele 
literare postmoderne din literatura română a ultimului 
sfert de veac.

Cartea dezvoltă un pariu literar dificil. Vasile Datcu 
aplică o viziune postmodernă unei lumi care părea că are 
taină de nepătruns. El ia în răspăr, adesea răstălmăceşte, 
îngroaşă, caricaturizează, de fapt ameantizează toate 
miturile legate de literatura satului românesc tradiţional. 
Unele fragmente, puse sub formă de versuri, ar putea 
semăna cu multe pagini din „La lilieci”, de Marin Sorescu. 
Scrisă într-o zonă care a devenit raiul povestirii româneşti 
moderne, cartea lui Vasile Datcu ascunde mult mai mult 
decât arată la prima vedere. Ceea ce părea, prin vechime şi 

puritate, (dacă nu cumva şi prin 
prejudecată!) de neatins, de 
nepătruns – copilăria într-un sat 
românesc – devine acum, din 
domeniul cel mai rezistent, 
tradiţional şi tradiţionalist, 
subiect de proză modernistă, deci 
un mit productiv dar într-un sens 
cu totul nou decât a funcţionat 
până acum. Prin Marin Preda, 
Fănuş Neagu, George Bălăiţă, 
Nicolae Velea, Sorin Titel – 
autorii ultimelor „copilării” în 
proza românească – tema pare un 
mit literar care şi-a încheiat ciclul 
de evoluţie început cu Ion 
Creangă, pe la 1881. Credem că 
prin romanul „Veşnicia cu 
patent”, cercul se redeschide şi 
„apele” temei vor curge o vreme 
în sens invers, ca în estuarele 
fluviilor, în zilele fluxului, din 
ocean în amonte.

Parcă pentru a spori efectele, 
autorul  nu dă nic io  şansă 
f ic ţ iuni i ,  apl icând „pactul 
autobiograf i c” ,  e l  de  fapt 
sporeşte considerabil efectul de 
real.  În atribuirea numelor 
personajelor practică aceeaşi 

metodă ca şi Ion Creangă în „Amintiri”: le numeşti ca-n 
realitate. Nu face concurenţă stării civile prin exerciţiul 
puterii ficţiunii, ci o decupează din real şi o mută în 
paginile romanului. „Balta Albă” este numele satului unde 
autorul îşi aşează tabăra de himere. Are acelaşi nume cu 
satul copilăriei autorului. Strict geografic, este vecin cu 
Grădiştea, kilometrul zero al prozei mitice scrise de Fănuş 
Neagu şi la puţină distanţă de munţii şi dealurile Buzăului 
peste care îşi întinde întâietatea povestirile lui Vasile 
Voiculescu. Între aceste două toposuri ale prozei naţionale, 
Balta Albă pare un loc năzdrăvan şi atipic.  Ca-n 
„Moromeţii” lui Marin Preda, viaţa se scurge aici „fără 
conflicte mari” dar acele mici conflicte evocate în cele 
treizeci de povestiri au un efect pervers. Aici totul este o 

Integrat în antologia de autor „Ora exactă cu 
aproximaţie” (Tipo Moldova, 2012) în colecţia „Opera 
omnia” – ultima mare colecţie de proză contemporană 
românească – romanul „Veşnicia cu patent” rămâne, chiar 
la opt ani de la apariţie, un roman singular dar în egală 
măsură şi singuratic în proza noastră de după Revoluţie. 
Apărut după „Singurătate în tranzit” – o parabolă 
existenţială – şi după „Paznic la uşa nopţilor” –o carte cu 
câteva excelente povestiri– „Veşnicia cu patent” este cu 
totul altceva. De fapt, fiecare volum semnat de Vasile Datcu 
rezumă o experienţă biografică 
sau estetică văzută ca o ardere de 
tot, fără rest. În consecinţă, 
fiecare carte devine o aventură 
unică, nu atât fără continuitate, 
cât mai ales irepetabilă. Romanul 
„Veşnicia cu patent” rezumă o 
experienţă literară unică şi 
exemplară cum puţin scriitori 
români contemporani au trăit. 
Fără îndoială, avem de-a face cu 
un roman cu pariu estet ic 
complex, un roman care se scrie o 
singură dată în carieră. Cine reia 
sau  cont inuă  aces t  t ip  de 
experienţă nu ajunge decât să 
strice prin diluare. Au mai păţit-o 
şi alţii!...

Format din 30 de povestiri 
oarecum independente, cu o 
construcţie epică mai mult 
sugerată, „Veşnicia cu patent” 
este o carte paradoxală. În primul 
rând este cea mai radicală carte 
scrisă de un brăilean în ultimul 
sfert de veac, adică o carte cu care 
a u t o r u l  î n c e a r c ă  o  c a l e 
nebătătorită nici de sine, nici de 
alţii. În al doilea rând, Vasile 
Datcu iese din micul canon al prozei din provincia de sud-
est sau, mai exact, aşează peste palimpsestul epicii din 
această parte de ţară, un text nou. Vasile Datcu face parte 
din grupul de scriitori care se distanţează substanţial de 
literatura maeştrilor, ieşind de sub umbrela lui Istrati, 
Sebastian sau Fănuş Neagu deoarece ştie foarte bine că la 
umbra lor nu creşte decât iarbă măruntă. Titlul romanului 
are un evident caracter polemic. El face referire la celebrul 
vers al lui Lucian Blaga, „Veşnicia s-a născut la sat” 
(„Sufletul satului”, în vol. „În marea trecere”, 1924). Dacă 
versul marelui poet sugerează „naşterea veşniciei”, 
formulă oximoronică, întrucâtva, Vasile Datcu sugerează 
că se poate glosa spornic pe tema „sfârşitului veşniciei”. 
Din cele câteva posibile coduri de lectură, îl vom alege pe 

Vasile Datcu: jocul cu m aşinăriile 
rom anului
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acumulare ascensională. Dar să revenim.
Iată, decupată din text, o întrecere de sănii pe albia 

îngheţată a Dunării, ca un ceremonial fabulos al iernii 
cosmogonice şi transformarea miraculoasă a spaţiului în 
timp filosofic:”Cel mai mult impresiona trecerea, într-o 
sanie trasă de doi cai negri, a lui Miron Dulceanu pe 
drumul de el însuşi croit în gheaţa Dunării. Trecea în josul 
fluviului imediat după prânz, vârât într-o şubă călduroasă 
şi trântit într-un maldăr de fân, urmat de şapte câini lungi, 
sprinteni,  lătrând în joacă,  hârjonindu-se,  însă 
nedepărtându-se de sanie, şi se  întorcea (de data asta câinii 
umblau în faţa  cailor, câte unul amestecându-se printre 
picioarele lor, cu capetele în jos, ademeniţi de un peşte 
călăuzitor sau de-un iepure al adâncurilor gonind îngrozit 
spre lumi ocrotitoare) când învineţeşte ziua, ca şi cum se 
grăbea să şteargă şi să aprindă lămpile din închisoare şi 
chiar şi roata de lumină fantomatică de la cârciuma de 
unde-ncepe terasa Bărăganului. Era o trecere liniştită, 
calmă, ordonată, sau un ritual tainic şi de nezdruncinat, 
căci umbrele înserării se târau la fundătoarea saniei fără să 
ajungă să o cuprindă vreodată, nu le dădea voie colonelul 
Dulceanu, sugând din ţigare, or le oprea un duh al bălţilor, 
lăsând cailor, ca pe-o bucată de  zahăr, o fărâmă de zi sub 
boturile aburind şi noaprea plină de-o frică înstărită a 
satelor de pe amândouă malurile.

Acea trecere stranie a colonelului Dulceanu, mai cu 
seamă întoarcerea împerechind căderea serii cu 
deşteptarea vântului (mica fanfaronadă a zăpezilor nu se 
stinge în bălţi, până-n martie), plantând simboluri 
nedesăvârşite, precum şi apropierea sărbătorilor, a căror 
magie mi se întipăreşte în suflet cu mult înainte de sosirea 
lor, îmi creau sentimentul unei pătrunderi misterioase în 
Timp.”

Cred că fragmentul anterior ar putea fi integrat în 
oricare dintre cele trei romane.

Chiar dacă dominanta firească a peisajului sunt 
cuvintele, fără metafore ori personificări gratuite,  
realitatea se încheagă esenţial, cu multă concretitudine,  ce 
poate să contrazică opinia comună după care stilul liric se 
finalizează exclusiv într-un univers poetic.

Fără să afirme de la debut un program sciitoricesc  de 
lungă durată, opera dlui Fănuş Neagu rămâne ascensivă şi 
unitară. Perspectiva asupra lumii a devenit tot mai îngustă, 
de la vasta panoramare socială din “Îngerul a strigat”, la 
viziunea aproape microscopică asupra creaţiei din 
“Scaunul singurătăţii”. Cu cât forţa narativă a slăbit, cu atât 
a sporit profunzimea caracterelor şi rafinamentul spiritual 
de  detaliu şi de nuanţă.     Autor de proză artistică chiar de 
la începuturi, dl Fănuş Neagu şi-a potenţat şi perfecţionat 
caligrafia creaţiei, până la unghiurile baroce de redare a  
detaliilor. Este prozatorul vizionar care elaborează în 
dimensiuni umane, fundamental opus artei grandioase, de  
perspective sociale ciclopice, a lui Liviu Rebreanu. 

Gradul de imprevizibil şi orizontul de aşteptare se 
închid cu fiecare apariţie. Ce ar mai fi posibil după 
“Scaunul singurătăţii”?

Poate  o schiţă, sau o povestire care să concentreze 
acţiunea tuturor romanelor până la dimensiunile de 
implozie.

şeherezadică.
Absenţa unor module narative şi a tipologiilor canonice 

se compensează prin insistenşa unei retorice a  discursului 
la persoana întâi, o retorică a emiţătorului multiplu (care 
nu este autorul), emiţători multipli care revin alternativ la 
cârma povestirii şi rescriu episoade aproape cunoscute, dar 
distribuite aleatoriu şi emitente din diverse perspective sau  
puncte de vedere. 

Creaţia lui Fănul Neagu a apărut, contrastant, într-o 
epocă materialistă şi desacralizantă, de destructurare a 
existenţei şi creaţiei, dar opera fundamentală, în 
semnificaţia şi esenţa ei a reprezentat o nouă resacralizare 
şi o altă  distribuţie a fiinţei în contextele mitologizante şi 
arhetipale, de reactivare a semnelor şi sensurilor 
definitorii.

Dacă ”Îngerul a strigat” rămâne ecoul marilor migraţii 
ale comunităţilor arhaice în spaţiul exterior, într-un fel de 
strămutare a miturilor şi arhetipurilor la ora istoriei, 
“Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”  propune mişcarea 
browniană a grupurilor artistice în spaţiul închis, interior şi 
restrâns al marilor aglomerări urbane, în care individul  
creativ  şi dotat artistic se vede suprimat şi redus la rolul de 

marionetă a Puterii. Grupul “muschetarilor” elitişti reia  
partitura iniţiatică  a “crailor” de altădată, dar în alte 
determinări psiho-sociale şi la altă oră a istoriei. În mod 
evident, “Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” (pluralul 
grupului marchează şi spaţiul libertăţii deambulatorii),  
spre deosebire de “Scaunul singurătăţii” care readuce 
opera la originile ei indivudualizante şi inefabile şi în 
spaţiul stagnant al creativităţii miraculoase. Într-un fel, 
“Scaunul singurătăţii”, reabilitează, într-o epocă de 
denigrare şi  marginalizare a scriitorului, imaginea omului 
care scrie, poziţia, onoarea şi numele scriitorului. ”Scaunul 
singurătăţii” reabilitează un obiect care a împrumutat 
formele umanului. Semnificaţia umanisă a fost, într-
adevăr, formulată de Eugen Ionescu (care şi el a preluat 
sala marii adunări electorale din “O scrisoare pierdută”, 
fără personaje, pe ideea că scaunele substituie şi anihilează 
personalităţilor).

Ca şi în cazul  operei lui Liviu Rebreanu, au fost voci 
care au adus în discuţie şi celebra “curbă descendentă a 
creaţiei”. Aici intervine şi axioma axiologică a sciitorului 
român: ”Prima carte – cea mai bună carte!”şi slabele 
posibilităţi de autodepăşire, de creştere metodică şi 

Există o veche prejudecată a ierarhiei interne a operei 
lui Fănuş Neagu, după care  valoarea  “axiologică” a 
romanelor respectă ordinea cronologică a a apariţiei în 
volum. Este drept că de la “Îngerul a strigat”, prin 
“Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”, până la “Scaunul 
singurătăţii”  există o perceptibilă coborâre de tonalitate, 
de destructurare romanescă, de rarefiere tematică şi, 
finalmente, de convertire a semnificaţiilor lumii din 
mitologie în cotidian, o coborâre de tonalitate care poate fi 
socotită şi o adaptare stilistică, dacă ne gândim că satul 
metafizic (din “Îngerul a strigat”) propune  o altă 
dimensiune arhetipală decât oraşul păcatelor fatale 
scrijelind sociologia artei urbane (din “Frumoşii nebuni…) 
ori  decât individul în luptă cu sistemul (din “Scaunul 
singurătăţii”), când se conturează structurile mentale, 
formulele psihologice ale creatorului.

Cele trei mari romane, diferite ca  formulă şi univers 
ficţional, chiar contrastante în ceea ce priveşte tema 
generală, devin foarte asemănătoare în textualizarea pe 
spaţii mici, încât pagina, fragmentul, chiar capitolul întreg, 
în anumite condiţii de integrare în text, pot fi interşanjabile. 
Situaţia nu trebuie să mire în cazul unui romancier care a 
debutat cu proză scurtă – ca şi Liviu Rebreanu, cu care nu 
are multe coincidenţe – şi afirmat chiar ca povestitor şi 
nuvelist,  până să dea  marea lovitură cu romanul 
fundamental.

Prozator antibalzacian, Fănuş Neagu nu construieşte 
un univers complex şi coerent  prin povestire lineară,  ci 
prin însumarea episoadelor  şi secvenţelor contrastante, 
independente de contex, dar nu şi de planul narativ unitar, 
aplicat consecvent, însă fără exprimare explicită. 
Antibalzaciene sunt şi personajele care nu se conformează 
tipologiilor canonice  riguroase, ci unor structuri umane 
plasmatice, flexibile. Spiritul anticanonic răzbate şi din 
discursul  alunecos al Ego-ului narativ, dar şi din 
flexibilitatea asocierii stărilor mentale. Spiritul balzacian 
este înlocuit şi de probabilităţile unei “ars combinatoria”  
care acţionează diferit. De exemplu,  dacă romanul 
“Îngerul a strigat” poate fi deconstruit în vreo cinci sau şase 
povestiri independente, desigur în relaţie cu opera 
anterioară,  în schimb,  masa plasmatică a “Scaunului 
singurătăţii” nu pare recomandat, în niciun caz, unui 
artificiu critic de divizare.

Lecturi noi ale romanelor lui Fănuş Neagu mi-au 
dezvăluit nebănuite conexiuni politice. Autorul insista, la  
apariţia cărţilor, încerca să ne convingă că nu face politică, 
chiar credea că nu face politică  şi îl credeam şi noi.  Într-o 
lectură contemporană (2010) descoperim mesaje şi 
implicaţii  politice şi chiar celebra criptare esopică a epocii, 
realităţi sublimate alegoric şi evaziunea stilistică, de mare 
circulaţie atunci, a parabolelor civile în transcriere 

Rom anele lui Fănuş  Neagu- 
im ginarul narativ  şi deschiderile 
timpului şi spaţiului

Aureliu GOCI
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FRUMOASA  ETERISTĂ
 
Din termă mă furişez spre mare, libert înnebunit, de-a lungul 
apeductului,
aştept cu înfrigurare corabia care o va aduce ( în vârful catargului 
va flutura sacoul meu zdrenţuit purtat  odinioară ca profesor stagiar, 
dincolo de limes, în villa rustica),
doar ei vreau să-i dăruiesc pumnul meu cu monede albastre precim 
cerul,
doar pe ea o ador prin rugăciuni, jertfe şi ofrande,
cu cenuşa ei voi prăfui toate străzile municipiului, toate busturile 
împăraţilor, toate statuile politicienilor şi retorilor, 
ale atleţilor aflaţi în repaus sau în mişcare (de dorul ei, în anul acela,
jocurile istmice şi nemeene s-au întrerupt brusc),
din cenuşa ei voi aprinde un foculeţ mic, foarte mic, la umbra lui
să pot scrie imnuri dedicate învinşilor de la olimpiade,
„a fost mărturisitoarea lui preferată, doar pentru ea a trecut alpii
la o cafea!”, se va şopti în toată oradea.

ANOMALII  INDECENTE

Ani de zile mi-am privit ghearele până ce ele au devenit mâini,
mi-am privit labele până ce ele au devenit picioare, 
botul până ce el a devenit gură de rostit înţelesuri,
şi abia mai apoi starea de graţie când am zărit-o 
lângă fosta uzină mecanică,
purta aceeaşi rochie roşie deşi nu mai era timpul mandarinelor, 
acelaşi lănţişor la picior (oare sclava cui era acum?),
acelaşi voal pe care l-am târât odată ca pe un trofeu în spatele 
carului meu de vânătoare, 
i-am spus „ soarele care apune astăzi nu este acelaşi cu cel care 
răsare mâine!”, a tăcut, m-a privit în ochi,
şi-a strecurat uşor mâna prin decolteul rochiei pentru a-mi oferi 
unicul măr rămas de la facerea lumii,
rotund precum sânul soniei marmeladova.

Ziua aceea a fost mileniul dinastiei mele. 

SFUMATO
                                         
„Dacă aş fi murit în anul în care m-am născut biografia mea
ar fi fost alta”, îi spuneam ei pe aleile cimitirului rulikowski,
în timp ce ocolea cu sfială câteva urzici crescute anapoda
(da, călcâiul ei a ştiut să se maturizeze frumos după
îngenunchierea în acele urzici, era demult, în vremea când
nu purta verighetă iar crişul avea un alt curs prin laguna carnală),
mai apoi la rădăcina unei lumânări i-am văzut mai bine faţa,
într-o limbă moartă, înviată numai de mine, am citit cu atenţie  
în măruntaiele râmei care cu o zi înainte îi inelase piciorul
(la moartea ei am împăiat-o cu manuscrisele mele, cu paie, cârpe 
şi cânepă rămase de la arderea pe rug a sicofantului,
a mai vieţuit o mie de ani romani, încă o mie de ani arabi 
după care s-a stins în anonimat)
şi toate crucile din jurul nostru au dispărut ca prin farmec
în afară de una singură pentru doi morţi, viii de acuma care eram,
„ce frumos! un cimitir cu o singură cruce!”a şoptit ea cu faţa 
îngropată
adânc în amurgul violet, în lemnăria uscată ca piatra,
veneţie eşuată sublim pe un muşuroi de catifea, 
unde pe cer, în loc de soare atârnă un craniu strălucitor,
în loc de lună un călcâi de mort.

Lucian Scurtu
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acumulare ascensională. Dar să revenim.
Iată, decupată din text, o întrecere de sănii pe albia 

îngheţată a Dunării, ca un ceremonial fabulos al iernii 
cosmogonice şi transformarea miraculoasă a spaţiului în 
timp filosofic:”Cel mai mult impresiona trecerea, într-o 
sanie trasă de doi cai negri, a lui Miron Dulceanu pe 
drumul de el însuşi croit în gheaţa Dunării. Trecea în josul 
fluviului imediat după prânz, vârât într-o şubă călduroasă 
şi trântit într-un maldăr de fân, urmat de şapte câini lungi, 
sprinteni,  lătrând în joacă,  hârjonindu-se,  însă 
nedepărtându-se de sanie, şi se  întorcea (de data asta câinii 
umblau în faţa  cailor, câte unul amestecându-se printre 
picioarele lor, cu capetele în jos, ademeniţi de un peşte 
călăuzitor sau de-un iepure al adâncurilor gonind îngrozit 
spre lumi ocrotitoare) când învineţeşte ziua, ca şi cum se 
grăbea să şteargă şi să aprindă lămpile din închisoare şi 
chiar şi roata de lumină fantomatică de la cârciuma de 
unde-ncepe terasa Bărăganului. Era o trecere liniştită, 
calmă, ordonată, sau un ritual tainic şi de nezdruncinat, 
căci umbrele înserării se târau la fundătoarea saniei fără să 
ajungă să o cuprindă vreodată, nu le dădea voie colonelul 
Dulceanu, sugând din ţigare, or le oprea un duh al bălţilor, 
lăsând cailor, ca pe-o bucată de  zahăr, o fărâmă de zi sub 
boturile aburind şi noaprea plină de-o frică înstărită a 
satelor de pe amândouă malurile.

Acea trecere stranie a colonelului Dulceanu, mai cu 
seamă întoarcerea împerechind căderea serii cu 
deşteptarea vântului (mica fanfaronadă a zăpezilor nu se 
stinge în bălţi, până-n martie), plantând simboluri 
nedesăvârşite, precum şi apropierea sărbătorilor, a căror 
magie mi se întipăreşte în suflet cu mult înainte de sosirea 
lor, îmi creau sentimentul unei pătrunderi misterioase în 
Timp.”

Cred că fragmentul anterior ar putea fi integrat în 
oricare dintre cele trei romane.

Chiar dacă dominanta firească a peisajului sunt 
cuvintele, fără metafore ori personificări gratuite,  
realitatea se încheagă esenţial, cu multă concretitudine,  ce 
poate să contrazică opinia comună după care stilul liric se 
finalizează exclusiv într-un univers poetic.

Fără să afirme de la debut un program sciitoricesc  de 
lungă durată, opera dlui Fănuş Neagu rămâne ascensivă şi 
unitară. Perspectiva asupra lumii a devenit tot mai îngustă, 
de la vasta panoramare socială din “Îngerul a strigat”, la 
viziunea aproape microscopică asupra creaţiei din 
“Scaunul singurătăţii”. Cu cât forţa narativă a slăbit, cu atât 
a sporit profunzimea caracterelor şi rafinamentul spiritual 
de  detaliu şi de nuanţă.     Autor de proză artistică chiar de 
la începuturi, dl Fănuş Neagu şi-a potenţat şi perfecţionat 
caligrafia creaţiei, până la unghiurile baroce de redare a  
detaliilor. Este prozatorul vizionar care elaborează în 
dimensiuni umane, fundamental opus artei grandioase, de  
perspective sociale ciclopice, a lui Liviu Rebreanu. 

Gradul de imprevizibil şi orizontul de aşteptare se 
închid cu fiecare apariţie. Ce ar mai fi posibil după 
“Scaunul singurătăţii”?

Poate  o schiţă, sau o povestire care să concentreze 
acţiunea tuturor romanelor până la dimensiunile de 
implozie.

şeherezadică.
Absenţa unor module narative şi a tipologiilor canonice 

se compensează prin insistenşa unei retorice a  discursului 
la persoana întâi, o retorică a emiţătorului multiplu (care 
nu este autorul), emiţători multipli care revin alternativ la 
cârma povestirii şi rescriu episoade aproape cunoscute, dar 
distribuite aleatoriu şi emitente din diverse perspective sau  
puncte de vedere. 

Creaţia lui Fănul Neagu a apărut, contrastant, într-o 
epocă materialistă şi desacralizantă, de destructurare a 
existenţei şi creaţiei, dar opera fundamentală, în 
semnificaţia şi esenţa ei a reprezentat o nouă resacralizare 
şi o altă  distribuţie a fiinţei în contextele mitologizante şi 
arhetipale, de reactivare a semnelor şi sensurilor 
definitorii.

Dacă ”Îngerul a strigat” rămâne ecoul marilor migraţii 
ale comunităţilor arhaice în spaţiul exterior, într-un fel de 
strămutare a miturilor şi arhetipurilor la ora istoriei, 
“Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”  propune mişcarea 
browniană a grupurilor artistice în spaţiul închis, interior şi 
restrâns al marilor aglomerări urbane, în care individul  
creativ  şi dotat artistic se vede suprimat şi redus la rolul de 

marionetă a Puterii. Grupul “muschetarilor” elitişti reia  
partitura iniţiatică  a “crailor” de altădată, dar în alte 
determinări psiho-sociale şi la altă oră a istoriei. În mod 
evident, “Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” (pluralul 
grupului marchează şi spaţiul libertăţii deambulatorii),  
spre deosebire de “Scaunul singurătăţii” care readuce 
opera la originile ei indivudualizante şi inefabile şi în 
spaţiul stagnant al creativităţii miraculoase. Într-un fel, 
“Scaunul singurătăţii”, reabilitează, într-o epocă de 
denigrare şi  marginalizare a scriitorului, imaginea omului 
care scrie, poziţia, onoarea şi numele scriitorului. ”Scaunul 
singurătăţii” reabilitează un obiect care a împrumutat 
formele umanului. Semnificaţia umanisă a fost, într-
adevăr, formulată de Eugen Ionescu (care şi el a preluat 
sala marii adunări electorale din “O scrisoare pierdută”, 
fără personaje, pe ideea că scaunele substituie şi anihilează 
personalităţilor).

Ca şi în cazul  operei lui Liviu Rebreanu, au fost voci 
care au adus în discuţie şi celebra “curbă descendentă a 
creaţiei”. Aici intervine şi axioma axiologică a sciitorului 
român: ”Prima carte – cea mai bună carte!”şi slabele 
posibilităţi de autodepăşire, de creştere metodică şi 

Există o veche prejudecată a ierarhiei interne a operei 
lui Fănuş Neagu, după care  valoarea  “axiologică” a 
romanelor respectă ordinea cronologică a a apariţiei în 
volum. Este drept că de la “Îngerul a strigat”, prin 
“Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”, până la “Scaunul 
singurătăţii”  există o perceptibilă coborâre de tonalitate, 
de destructurare romanescă, de rarefiere tematică şi, 
finalmente, de convertire a semnificaţiilor lumii din 
mitologie în cotidian, o coborâre de tonalitate care poate fi 
socotită şi o adaptare stilistică, dacă ne gândim că satul 
metafizic (din “Îngerul a strigat”) propune  o altă 
dimensiune arhetipală decât oraşul păcatelor fatale 
scrijelind sociologia artei urbane (din “Frumoşii nebuni…) 
ori  decât individul în luptă cu sistemul (din “Scaunul 
singurătăţii”), când se conturează structurile mentale, 
formulele psihologice ale creatorului.

Cele trei mari romane, diferite ca  formulă şi univers 
ficţional, chiar contrastante în ceea ce priveşte tema 
generală, devin foarte asemănătoare în textualizarea pe 
spaţii mici, încât pagina, fragmentul, chiar capitolul întreg, 
în anumite condiţii de integrare în text, pot fi interşanjabile. 
Situaţia nu trebuie să mire în cazul unui romancier care a 
debutat cu proză scurtă – ca şi Liviu Rebreanu, cu care nu 
are multe coincidenţe – şi afirmat chiar ca povestitor şi 
nuvelist,  până să dea  marea lovitură cu romanul 
fundamental.

Prozator antibalzacian, Fănuş Neagu nu construieşte 
un univers complex şi coerent  prin povestire lineară,  ci 
prin însumarea episoadelor  şi secvenţelor contrastante, 
independente de contex, dar nu şi de planul narativ unitar, 
aplicat consecvent, însă fără exprimare explicită. 
Antibalzaciene sunt şi personajele care nu se conformează 
tipologiilor canonice  riguroase, ci unor structuri umane 
plasmatice, flexibile. Spiritul anticanonic răzbate şi din 
discursul  alunecos al Ego-ului narativ, dar şi din 
flexibilitatea asocierii stărilor mentale. Spiritul balzacian 
este înlocuit şi de probabilităţile unei “ars combinatoria”  
care acţionează diferit. De exemplu,  dacă romanul 
“Îngerul a strigat” poate fi deconstruit în vreo cinci sau şase 
povestiri independente, desigur în relaţie cu opera 
anterioară,  în schimb,  masa plasmatică a “Scaunului 
singurătăţii” nu pare recomandat, în niciun caz, unui 
artificiu critic de divizare.

Lecturi noi ale romanelor lui Fănuş Neagu mi-au 
dezvăluit nebănuite conexiuni politice. Autorul insista, la  
apariţia cărţilor, încerca să ne convingă că nu face politică, 
chiar credea că nu face politică  şi îl credeam şi noi.  Într-o 
lectură contemporană (2010) descoperim mesaje şi 
implicaţii  politice şi chiar celebra criptare esopică a epocii, 
realităţi sublimate alegoric şi evaziunea stilistică, de mare 
circulaţie atunci, a parabolelor civile în transcriere 

Rom anele lui Fănuş  Neagu- 
im ginarul narativ  şi deschiderile 
timpului şi spaţiului

Aureliu GOCI

restituiri poesisrestituiri

FRUMOASA  ETERISTĂ
 
Din termă mă furişez spre mare, libert înnebunit, de-a lungul 
apeductului,
aştept cu înfrigurare corabia care o va aduce ( în vârful catargului 
va flutura sacoul meu zdrenţuit purtat  odinioară ca profesor stagiar, 
dincolo de limes, în villa rustica),
doar ei vreau să-i dăruiesc pumnul meu cu monede albastre precim 
cerul,
doar pe ea o ador prin rugăciuni, jertfe şi ofrande,
cu cenuşa ei voi prăfui toate străzile municipiului, toate busturile 
împăraţilor, toate statuile politicienilor şi retorilor, 
ale atleţilor aflaţi în repaus sau în mişcare (de dorul ei, în anul acela,
jocurile istmice şi nemeene s-au întrerupt brusc),
din cenuşa ei voi aprinde un foculeţ mic, foarte mic, la umbra lui
să pot scrie imnuri dedicate învinşilor de la olimpiade,
„a fost mărturisitoarea lui preferată, doar pentru ea a trecut alpii
la o cafea!”, se va şopti în toată oradea.

ANOMALII  INDECENTE

Ani de zile mi-am privit ghearele până ce ele au devenit mâini,
mi-am privit labele până ce ele au devenit picioare, 
botul până ce el a devenit gură de rostit înţelesuri,
şi abia mai apoi starea de graţie când am zărit-o 
lângă fosta uzină mecanică,
purta aceeaşi rochie roşie deşi nu mai era timpul mandarinelor, 
acelaşi lănţişor la picior (oare sclava cui era acum?),
acelaşi voal pe care l-am târât odată ca pe un trofeu în spatele 
carului meu de vânătoare, 
i-am spus „ soarele care apune astăzi nu este acelaşi cu cel care 
răsare mâine!”, a tăcut, m-a privit în ochi,
şi-a strecurat uşor mâna prin decolteul rochiei pentru a-mi oferi 
unicul măr rămas de la facerea lumii,
rotund precum sânul soniei marmeladova.

Ziua aceea a fost mileniul dinastiei mele. 

SFUMATO
                                         
„Dacă aş fi murit în anul în care m-am născut biografia mea
ar fi fost alta”, îi spuneam ei pe aleile cimitirului rulikowski,
în timp ce ocolea cu sfială câteva urzici crescute anapoda
(da, călcâiul ei a ştiut să se maturizeze frumos după
îngenunchierea în acele urzici, era demult, în vremea când
nu purta verighetă iar crişul avea un alt curs prin laguna carnală),
mai apoi la rădăcina unei lumânări i-am văzut mai bine faţa,
într-o limbă moartă, înviată numai de mine, am citit cu atenţie  
în măruntaiele râmei care cu o zi înainte îi inelase piciorul
(la moartea ei am împăiat-o cu manuscrisele mele, cu paie, cârpe 
şi cânepă rămase de la arderea pe rug a sicofantului,
a mai vieţuit o mie de ani romani, încă o mie de ani arabi 
după care s-a stins în anonimat)
şi toate crucile din jurul nostru au dispărut ca prin farmec
în afară de una singură pentru doi morţi, viii de acuma care eram,
„ce frumos! un cimitir cu o singură cruce!”a şoptit ea cu faţa 
îngropată
adânc în amurgul violet, în lemnăria uscată ca piatra,
veneţie eşuată sublim pe un muşuroi de catifea, 
unde pe cer, în loc de soare atârnă un craniu strălucitor,
în loc de lună un călcâi de mort.

Lucian Scurtu
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poeziei româneşti din "dimineaţa poeţilor" (Eugen Simion). 
E de luat în calcul şi o atitudine polemică sau o nuanţare a 
experienţei lui Mircea Cărtărescu din celebrul şi necititul 
volum "Levantul". Mărăşanu adaugă la sfârşitul cărţii un 
glosar. E, din câte ştim, un gest foarte rar practicat de un 
autor. De regulă editorii sunt aceia care facilitează lectura 
adăugând în finalul volumelor acele cuvinte rare, care cer 
explicaţie. În cazul nostru, Mărăşanu dă o mână de ajutor 
lectorului explicând turcisme, lipovenisme, grecisme, 
ţigănisme, xenisme, oricum relictele unei lumi demult 
dispărute istoric, dar rămasă foarte bine conservată în 
limbaj. E adevărat, neaoşismele nu au acelaşi efect ca în 
romanele în limba franceză ale lui Panait Istrati. Dar ele dau 
culoare, asigură nu doar pitorescul ci o anumită 
individualizare a universului poetic. În acest strat al 
cuvintelor "cu râie" sau al cuvintelor "puturoase", cum le 
numea Arghezi într-o tabletă, se află o forma de regăsire şi 
salvare a unor lumi ce păreau pierdute. Ele sunt ca iarba 
sălbăticită din Bărăgan: fixează mai bine solul. Cuvintele 
scot pentru prima dată capul spre lumina poeziei, sunt 
salvate, îşi castigă drept de cetate literară. După Bucureşti, 
Giurgiu, Ploieştiul lui Nichita Stănescu, Brăila devine astfel 
o ultimă redută în care cade apartheidul lingvistic iar 
"cuvintele tribului", cum le numea Mallarmé, privesc un 
sens mai pur. Prinse în montura severă a versurilor, izul 
cuvintelor argotice devine mosc, iar pentru Mărăşanu, 
sensul temei ecologice din finalul primei perioade de 
creaţie se metamorfozează, se înnobilează cu această 
ipostază nouă de poet care asigură mântuirea cuvintelor. 
Acest registru lingvistic are efecte spectaculoase pentru 
poezie. Chiar dacă Mărăşanu nu are nici intenţii şi, 
probabil, nici veleităţi teoretice, e limpede că se ascunde aici 
o poetică subtilă de potenţare a lirismului - e adevărat, un 
lirism de nişă - de mari resurse, neexplorat de multă vreme, 
timp în care izvoarele au reumplut spaţiile cândva sleite.

E aici o Brăila pitorească şi petrecăreaţă, o Brăila 
cârciumărească, dedulcită la tihnă şi alcov. E o lume a 
păcatelor dulci - singura suferinţă e cea din amor - cu cheflii, 
fete de lume, căruţaşi, cârciumari, codoaşe, amorezi, şuţi, 
haiduci. O lume de margine dar vitală, trăind frenetic clipa. 
Dar aici Mărăşanu se apropie nu doar de butucul limbii 
vechi, cu specific levantin, ci şi de butucul formelor poeziei 
vechi. În fond, este mahalaua de oriunde şi de oricând, 
văzută în ce are ea mai pitoresc şi mai lumesc. E o lume 
închisă ca o monadă, e, dacă ne e permis, o "Brăila fără 
ieşire", hrănindu-se din sine - versul celebru al lui Ion Barbu 
"Sfânt timp şi hrană sieşi, Hagi rupea din el" pare a fi cel mai 
potrivit exemplu - dar salvată prin sunetul pur al cuvintelor 
şi al formelor poeziei. 

Mărăşanu se apropie până la identificare de formele 
cântecelor de lume, de petrecere sau lăutareşti. Adesea, 
cantabilitatea e sugerată de refrene precum "măi, nene", 
"hei, duba-duba" sau "măi, barba". El scrie "ca şi cum", căci 
poeziile din "Poeme desfrânate" par a fi fost cântate cu două 
veacuri în urmă, pe vremea lui Anton Pann şi culese de 
Mărăşanu. E o experienţă poetică majoră, exprimată 
exemplar prin expresia " de la lume adunate şi - napoi la 
lume date".

Noutăţile sunt substanţiale. Mărăşanu este iniţiat până 
la mare rafinament în structuri poetice şi prozodice clasice 
şi moderne, preluând şi punând în valoare şi armonie 
structurile cântecelor de lume, lăutăreşti, de mahala, cu 
poemul de amor. El aruncă sonda la adânc şi captează un 
fond poetic preexistent, de o rară forţă expresivă, dar, în 
mod enigmatic, neadăugată până acum marii poezii. 
Performanţa autorului nu e la îndemâna oricui. El scoate 
efecte poetice speciale din scăpararea vocalelor şi 
consoanelor, din rime rare, pentru prima dată încercate, 
amestecând într-o pastă lirică unică, izul tare al cuvintelor 
din argoul brăilean cu elemente descriptive care dau 
poemelor caracter de stampă de epocă. Cuvintele neaoşe 
sunt scoase din noroiul comunicării, aşezate pe portativul 
versului şi puse să cânte. Pentru prima dată un poet al 
locului repetă experienţa argheziană din "Flori de mucigai" 
şi a lui Miron Radu Paraschivescu din "Cântece ţigăneşti". 
Acestora li se adaugă ahurile şi ofurile cu jind de libov, 
acompaniate cu ciupiri de coardă de cobză, din Conachi, 
Văcăreşti sau Anton Pann, adică din primele sonuri ale 

amplă şi grea, a balcanismului literar românesc. 
Pe malul stâng al fluviului, la Brăila, poetul nu mai 

evocă anii copilăriei din Măraşul natal ci îşi asumă un alt 
statut: el reconstituie memoria locului, coboară spre apele 
primordiale ale imaginarului colectiv, reface o lume care 
părea stinsă în realitate, dar ramasă ca şi neatinsă în folclor. 
Rolul lui părea a fi doar acela de a identifica, de a sabla 
textele şi de a le publica. De aceea, trecerea poetului de pe 
malul drept pe malul stâng al fluviului nu trebuie văzută ca 
o închidere a unei ecluze şi deschiderea alteia. Cu alte 
cuvinte nu e vorba doar de trecerea vizavi a Dunării. Nu e 
nimic geografic aici, de fapt e o nouă treaptă spirituală de 
trecere de la insula de pamânt la insula de cuvinte.

Se cuvine o mai dreaptă cinstire a acestui capitol de 
poezie românească prin care Brăila devine un spaţiu liric în 
care sunt prezente, în forme de mare rafinament, câteva 
mituri literare locale, rămase până acum fără expresie lirică. 
Acum de-abia poezia face concurenţă marilor prozatori ai 
locului. Cel mai apropiat de spiritul acestor poeme este însă 
subtitlul volumului "Îngeri şi banjouri": "Poeme 
desfrânate". Poetic vorbind, aceasta este cea mai expresivă 
realitate a volumului. "Des-frânarea" poeziei nu înseamnă 
scoaterea ei de sub zodia unor pudori sau prejudecăţi - ar fi 
prea puţin si prea neproductiv - ci mult mai mult: avem de-a 
face cu o des-frânare a temelor, cu o dez-lănţuire a 
prozodiei, cu o des-ţelenire a cuvintelor. E aici un 
Mărăşanu, nu doar nebănuit ci şi nescontat. Rămas la 
finalul ciclului poetic "Insula" într-un tip de captivitate, 
părea că va rămâne definitiv în singurătatea temei. 
Nicidecum. Mărăşanu, fire tenace, a spart zidul de apă din 
jurul "Insulei", a ieşit din încercuirea pe care singur şi-a 
construit-o şi s-a culcuşit pe celălat mal al Dunării.

"Poemele desfrânate" sunt poeziile malului stâng, 
poeziile Brăilei, devenită, la urma urmei, tot o insulă, dar, 
de data aceasta, de cuvinte. Poezia "poemelor desfrânate" 
este în aparenţă, tradiţională, în realitate, o poezie modernă 
care se situează în zona experimentului postmodern. Evocă 
marginile oraşului: Comorofca, Brăiliţa, Lacu-Dulce, 
Portul, dar şi Dunărea sau Balta Brăilei. Cu alte cuvinte, 
evocă Brăila veche, cea ocolită de fotografii modernităţii 
oraşului, păstrătoare de culoare, patimă şi farmec. Un 
registru lexical bogat, nou pentru poeţii brăileni, îl situează 
pe Mărăşanu în descendenţa lui Tudor Arghezi, Anton 
Pann sau Miron Radu Paraschivescu. Există neîndoielnic o 
dorinţă de cuprindere totală a spiritului locului. Picturalul - 
numeroase poeme sunt stampe ale vechiului oraş - 
muzicalul, în ipostaza lăutărească, poeticul, prin marele 
spectacol de ritmuri, rime şi cuvinte argotice, de mahala se 
împletesc într-o substanţă literară unică ce plasează Brăila 
în zona spaţiilor literare româneşti cu individualitate 
tematică şi poetică, alături de Bucureştiul lui Anton Pann 
sau Miron Radu Paraschivescu, Giurgiul lui Ion Barbu sau 
Goleştiul lui Ion Pillat. Dacă în primele volume din "Insula" 
Mărăşanu foloseşte, de regulă, versul alb şi liber, cu efecte 
poetice remarcabile, în "Poeme desfrânate" apare ca un poet 
savant iniţiat în toate tainele versului vechi românesc, de la 
cel folcloric, la cel baladesc, de la cântecul lăutăresc la cel 
"fără perdea", de mahala, sau de inimă albastră.

Cu o dinamică exemplară, la fiecare sfert de veac 
imaginea literară a Brăilei se modifică. Mai intâi prin 
Panait Istrati, la mijlocul anilor '20 ai secolului trecut, 
Brăila pătrunde aproape violent, prin intermediul 
romanelor scrise în limba franceză, în literatura 
europeană, ca mai apoi, ceva mai modest, şi în literatura 
română.

Pe la jumătatea veacului trecut, imaginea oraşului era 
evocată de poetul Mihu Dragomir, iar din anii '60, vreme de 
jumătate de veac, de Fănuş Neagu, cel care transformă 
imaginea oraşului în "starea legendară a Dunării".

Avem de-a face cu un proces lent, desfăşurat pe o 
perioadă de aproape un veac, care dezvoltă forme de 
esenţializare a imaginii, de metamorfozare, de la realitatea 
banală, la magic, de la baladesc la legendar, de la pitoresc, la 
fabulos sau mitic. E, de fapt, un fenomen specific de evocare 
a unor teme din ce in ce mai profunde şi, estetic vorbind, din 
ce în ce mai complexe.

În literatura acestei zone există, ca o fatalitate, un lirism 
funciar, absorbit în substanţa prozei, în firea personajelor, 
în viziunea despre lume sau prin viziunea asupra 
limbajului. Chiar dacă Panait Cerna, Perpessicius, Mihu 
Dragomir sunt, ca poeţi, de o anumită rezonanţă, ei nu au 
nici expresivitatea şi nici complexitatea viziunii despre 
lume pe care o au prozatorii. Dar un poet cu o alonjă 
specială pare a fi, mai ales în ultima vreme, Nicolae Grigore 
Mărăşanu. După şase cărţi de poezie, publicate în 12 ani, 
între 1973 - 1985, pentru Mărăşanu urmează o perioadă de 
tăcere sau, mai exact, de absenţă din prim-planul activităţii 
literare. Se părea că renunţase la poezie. În ciclul "Insula" - 
de fapt, omologul băltăreţ al celebrului volum "La lilieci", 
de Marin Sorescu - epuizase poezia posibilă a Bălţii Brăilei, 
a malului drept al Dunării. Dar în 1998, după alţi 12 ani, 
revine spectaculos. Tăcerea nu a fost a renunţării, ci a 
metamorfozei şi rodirii. Mai intâi publică "Îngeri şi 
banjouri", volum cu un titlu curajos, dar nu pe măsura 
curajului estetic exprimat aici.

Zece ani mai târziu, poetul revine cu volumul de sonete 
"Imparele"- un reper important în istoria sonetului 
românesc - cu un capitol care reia şi încheie substanţa 
poetică din "Îngeri si banjouri": "Sonetele Elvirei", 38 de 
poezii care se adaugă celor 52 din volumul anterior şi alte 
câteva dintr-un alt volum, "Poeme din Isarlâk". Însumate, 
aceste poezii formează o structură unitară şi coerentă, cea 
mai substanţială carte de poezie care evocă Brăila "de peste 
veac". Autorul nu le-a asigurat cum se cuvine intrarea în 
lume. Dar le-a dat vise să plutească "la valea apei" receptării 
şi cam atât. De fapt, aceeaşi atitudine ca şi în cazul 
volumelor din ciclul "Insula"... Obicei pagubos de riveran. 
Deci, dacă spunem că avem de-a face cu volume puţin 
receptate, greşim. Sunt volume ca şi necunoscute în jungla 
receptării literaturii si literatorilor din ultimile două 
decenii. Nu s-au bucurat de o analiză care să le aşeze în 
rândul experimentelor postmoderne importante, sporind 
nu doar cu două titluri, ci mai ales cu o viziune, o temă 

Mărăşanu - Poem e desfrânate
Viorel MORTU

Înspre roşu şi violet

Cuvintele se deplasează înspre roşu şi violet
şi, probabil,
dincolo de  universul palpabil.
Temporală oglindă a ideii portret
Cuvintele sunt
eternă idee…

Cuvintele se deplasează înspre roşu si violet
într-o tainică cheie
a formei idee,
diamant
în neant…

În spaţiul secundei
şi, probabil,
dincolo de  universul palpabil,
cuvintele se deplasează înspre roşu şi violet…

Biliard

dintr-un anumit unghi
Viaţa se vede ca o masă de biliard...
există un punct de contact,
convergentă adiere,
între două sfere.

acolo
timpul şi spaţiul nu există,
este o limită spre infinit…

aici
este o strângere de mană,
un gând,
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poeziei româneşti din "dimineaţa poeţilor" (Eugen Simion). 
E de luat în calcul şi o atitudine polemică sau o nuanţare a 
experienţei lui Mircea Cărtărescu din celebrul şi necititul 
volum "Levantul". Mărăşanu adaugă la sfârşitul cărţii un 
glosar. E, din câte ştim, un gest foarte rar practicat de un 
autor. De regulă editorii sunt aceia care facilitează lectura 
adăugând în finalul volumelor acele cuvinte rare, care cer 
explicaţie. În cazul nostru, Mărăşanu dă o mână de ajutor 
lectorului explicând turcisme, lipovenisme, grecisme, 
ţigănisme, xenisme, oricum relictele unei lumi demult 
dispărute istoric, dar rămasă foarte bine conservată în 
limbaj. E adevărat, neaoşismele nu au acelaşi efect ca în 
romanele în limba franceză ale lui Panait Istrati. Dar ele dau 
culoare, asigură nu doar pitorescul ci o anumită 
individualizare a universului poetic. În acest strat al 
cuvintelor "cu râie" sau al cuvintelor "puturoase", cum le 
numea Arghezi într-o tabletă, se află o forma de regăsire şi 
salvare a unor lumi ce păreau pierdute. Ele sunt ca iarba 
sălbăticită din Bărăgan: fixează mai bine solul. Cuvintele 
scot pentru prima dată capul spre lumina poeziei, sunt 
salvate, îşi castigă drept de cetate literară. După Bucureşti, 
Giurgiu, Ploieştiul lui Nichita Stănescu, Brăila devine astfel 
o ultimă redută în care cade apartheidul lingvistic iar 
"cuvintele tribului", cum le numea Mallarmé, privesc un 
sens mai pur. Prinse în montura severă a versurilor, izul 
cuvintelor argotice devine mosc, iar pentru Mărăşanu, 
sensul temei ecologice din finalul primei perioade de 
creaţie se metamorfozează, se înnobilează cu această 
ipostază nouă de poet care asigură mântuirea cuvintelor. 
Acest registru lingvistic are efecte spectaculoase pentru 
poezie. Chiar dacă Mărăşanu nu are nici intenţii şi, 
probabil, nici veleităţi teoretice, e limpede că se ascunde aici 
o poetică subtilă de potenţare a lirismului - e adevărat, un 
lirism de nişă - de mari resurse, neexplorat de multă vreme, 
timp în care izvoarele au reumplut spaţiile cândva sleite.

E aici o Brăila pitorească şi petrecăreaţă, o Brăila 
cârciumărească, dedulcită la tihnă şi alcov. E o lume a 
păcatelor dulci - singura suferinţă e cea din amor - cu cheflii, 
fete de lume, căruţaşi, cârciumari, codoaşe, amorezi, şuţi, 
haiduci. O lume de margine dar vitală, trăind frenetic clipa. 
Dar aici Mărăşanu se apropie nu doar de butucul limbii 
vechi, cu specific levantin, ci şi de butucul formelor poeziei 
vechi. În fond, este mahalaua de oriunde şi de oricând, 
văzută în ce are ea mai pitoresc şi mai lumesc. E o lume 
închisă ca o monadă, e, dacă ne e permis, o "Brăila fără 
ieşire", hrănindu-se din sine - versul celebru al lui Ion Barbu 
"Sfânt timp şi hrană sieşi, Hagi rupea din el" pare a fi cel mai 
potrivit exemplu - dar salvată prin sunetul pur al cuvintelor 
şi al formelor poeziei. 

Mărăşanu se apropie până la identificare de formele 
cântecelor de lume, de petrecere sau lăutareşti. Adesea, 
cantabilitatea e sugerată de refrene precum "măi, nene", 
"hei, duba-duba" sau "măi, barba". El scrie "ca şi cum", căci 
poeziile din "Poeme desfrânate" par a fi fost cântate cu două 
veacuri în urmă, pe vremea lui Anton Pann şi culese de 
Mărăşanu. E o experienţă poetică majoră, exprimată 
exemplar prin expresia " de la lume adunate şi - napoi la 
lume date".

Noutăţile sunt substanţiale. Mărăşanu este iniţiat până 
la mare rafinament în structuri poetice şi prozodice clasice 
şi moderne, preluând şi punând în valoare şi armonie 
structurile cântecelor de lume, lăutăreşti, de mahala, cu 
poemul de amor. El aruncă sonda la adânc şi captează un 
fond poetic preexistent, de o rară forţă expresivă, dar, în 
mod enigmatic, neadăugată până acum marii poezii. 
Performanţa autorului nu e la îndemâna oricui. El scoate 
efecte poetice speciale din scăpararea vocalelor şi 
consoanelor, din rime rare, pentru prima dată încercate, 
amestecând într-o pastă lirică unică, izul tare al cuvintelor 
din argoul brăilean cu elemente descriptive care dau 
poemelor caracter de stampă de epocă. Cuvintele neaoşe 
sunt scoase din noroiul comunicării, aşezate pe portativul 
versului şi puse să cânte. Pentru prima dată un poet al 
locului repetă experienţa argheziană din "Flori de mucigai" 
şi a lui Miron Radu Paraschivescu din "Cântece ţigăneşti". 
Acestora li se adaugă ahurile şi ofurile cu jind de libov, 
acompaniate cu ciupiri de coardă de cobză, din Conachi, 
Văcăreşti sau Anton Pann, adică din primele sonuri ale 

amplă şi grea, a balcanismului literar românesc. 
Pe malul stâng al fluviului, la Brăila, poetul nu mai 

evocă anii copilăriei din Măraşul natal ci îşi asumă un alt 
statut: el reconstituie memoria locului, coboară spre apele 
primordiale ale imaginarului colectiv, reface o lume care 
părea stinsă în realitate, dar ramasă ca şi neatinsă în folclor. 
Rolul lui părea a fi doar acela de a identifica, de a sabla 
textele şi de a le publica. De aceea, trecerea poetului de pe 
malul drept pe malul stâng al fluviului nu trebuie văzută ca 
o închidere a unei ecluze şi deschiderea alteia. Cu alte 
cuvinte nu e vorba doar de trecerea vizavi a Dunării. Nu e 
nimic geografic aici, de fapt e o nouă treaptă spirituală de 
trecere de la insula de pamânt la insula de cuvinte.

Se cuvine o mai dreaptă cinstire a acestui capitol de 
poezie românească prin care Brăila devine un spaţiu liric în 
care sunt prezente, în forme de mare rafinament, câteva 
mituri literare locale, rămase până acum fără expresie lirică. 
Acum de-abia poezia face concurenţă marilor prozatori ai 
locului. Cel mai apropiat de spiritul acestor poeme este însă 
subtitlul volumului "Îngeri şi banjouri": "Poeme 
desfrânate". Poetic vorbind, aceasta este cea mai expresivă 
realitate a volumului. "Des-frânarea" poeziei nu înseamnă 
scoaterea ei de sub zodia unor pudori sau prejudecăţi - ar fi 
prea puţin si prea neproductiv - ci mult mai mult: avem de-a 
face cu o des-frânare a temelor, cu o dez-lănţuire a 
prozodiei, cu o des-ţelenire a cuvintelor. E aici un 
Mărăşanu, nu doar nebănuit ci şi nescontat. Rămas la 
finalul ciclului poetic "Insula" într-un tip de captivitate, 
părea că va rămâne definitiv în singurătatea temei. 
Nicidecum. Mărăşanu, fire tenace, a spart zidul de apă din 
jurul "Insulei", a ieşit din încercuirea pe care singur şi-a 
construit-o şi s-a culcuşit pe celălat mal al Dunării.

"Poemele desfrânate" sunt poeziile malului stâng, 
poeziile Brăilei, devenită, la urma urmei, tot o insulă, dar, 
de data aceasta, de cuvinte. Poezia "poemelor desfrânate" 
este în aparenţă, tradiţională, în realitate, o poezie modernă 
care se situează în zona experimentului postmodern. Evocă 
marginile oraşului: Comorofca, Brăiliţa, Lacu-Dulce, 
Portul, dar şi Dunărea sau Balta Brăilei. Cu alte cuvinte, 
evocă Brăila veche, cea ocolită de fotografii modernităţii 
oraşului, păstrătoare de culoare, patimă şi farmec. Un 
registru lexical bogat, nou pentru poeţii brăileni, îl situează 
pe Mărăşanu în descendenţa lui Tudor Arghezi, Anton 
Pann sau Miron Radu Paraschivescu. Există neîndoielnic o 
dorinţă de cuprindere totală a spiritului locului. Picturalul - 
numeroase poeme sunt stampe ale vechiului oraş - 
muzicalul, în ipostaza lăutărească, poeticul, prin marele 
spectacol de ritmuri, rime şi cuvinte argotice, de mahala se 
împletesc într-o substanţă literară unică ce plasează Brăila 
în zona spaţiilor literare româneşti cu individualitate 
tematică şi poetică, alături de Bucureştiul lui Anton Pann 
sau Miron Radu Paraschivescu, Giurgiul lui Ion Barbu sau 
Goleştiul lui Ion Pillat. Dacă în primele volume din "Insula" 
Mărăşanu foloseşte, de regulă, versul alb şi liber, cu efecte 
poetice remarcabile, în "Poeme desfrânate" apare ca un poet 
savant iniţiat în toate tainele versului vechi românesc, de la 
cel folcloric, la cel baladesc, de la cântecul lăutăresc la cel 
"fără perdea", de mahala, sau de inimă albastră.

Cu o dinamică exemplară, la fiecare sfert de veac 
imaginea literară a Brăilei se modifică. Mai intâi prin 
Panait Istrati, la mijlocul anilor '20 ai secolului trecut, 
Brăila pătrunde aproape violent, prin intermediul 
romanelor scrise în limba franceză, în literatura 
europeană, ca mai apoi, ceva mai modest, şi în literatura 
română.

Pe la jumătatea veacului trecut, imaginea oraşului era 
evocată de poetul Mihu Dragomir, iar din anii '60, vreme de 
jumătate de veac, de Fănuş Neagu, cel care transformă 
imaginea oraşului în "starea legendară a Dunării".

Avem de-a face cu un proces lent, desfăşurat pe o 
perioadă de aproape un veac, care dezvoltă forme de 
esenţializare a imaginii, de metamorfozare, de la realitatea 
banală, la magic, de la baladesc la legendar, de la pitoresc, la 
fabulos sau mitic. E, de fapt, un fenomen specific de evocare 
a unor teme din ce in ce mai profunde şi, estetic vorbind, din 
ce în ce mai complexe.

În literatura acestei zone există, ca o fatalitate, un lirism 
funciar, absorbit în substanţa prozei, în firea personajelor, 
în viziunea despre lume sau prin viziunea asupra 
limbajului. Chiar dacă Panait Cerna, Perpessicius, Mihu 
Dragomir sunt, ca poeţi, de o anumită rezonanţă, ei nu au 
nici expresivitatea şi nici complexitatea viziunii despre 
lume pe care o au prozatorii. Dar un poet cu o alonjă 
specială pare a fi, mai ales în ultima vreme, Nicolae Grigore 
Mărăşanu. După şase cărţi de poezie, publicate în 12 ani, 
între 1973 - 1985, pentru Mărăşanu urmează o perioadă de 
tăcere sau, mai exact, de absenţă din prim-planul activităţii 
literare. Se părea că renunţase la poezie. În ciclul "Insula" - 
de fapt, omologul băltăreţ al celebrului volum "La lilieci", 
de Marin Sorescu - epuizase poezia posibilă a Bălţii Brăilei, 
a malului drept al Dunării. Dar în 1998, după alţi 12 ani, 
revine spectaculos. Tăcerea nu a fost a renunţării, ci a 
metamorfozei şi rodirii. Mai intâi publică "Îngeri şi 
banjouri", volum cu un titlu curajos, dar nu pe măsura 
curajului estetic exprimat aici.

Zece ani mai târziu, poetul revine cu volumul de sonete 
"Imparele"- un reper important în istoria sonetului 
românesc - cu un capitol care reia şi încheie substanţa 
poetică din "Îngeri si banjouri": "Sonetele Elvirei", 38 de 
poezii care se adaugă celor 52 din volumul anterior şi alte 
câteva dintr-un alt volum, "Poeme din Isarlâk". Însumate, 
aceste poezii formează o structură unitară şi coerentă, cea 
mai substanţială carte de poezie care evocă Brăila "de peste 
veac". Autorul nu le-a asigurat cum se cuvine intrarea în 
lume. Dar le-a dat vise să plutească "la valea apei" receptării 
şi cam atât. De fapt, aceeaşi atitudine ca şi în cazul 
volumelor din ciclul "Insula"... Obicei pagubos de riveran. 
Deci, dacă spunem că avem de-a face cu volume puţin 
receptate, greşim. Sunt volume ca şi necunoscute în jungla 
receptării literaturii si literatorilor din ultimile două 
decenii. Nu s-au bucurat de o analiză care să le aşeze în 
rândul experimentelor postmoderne importante, sporind 
nu doar cu două titluri, ci mai ales cu o viziune, o temă 

Mărăşanu - Poem e desfrânate
Viorel MORTU

Înspre roşu şi violet

Cuvintele se deplasează înspre roşu şi violet
şi, probabil,
dincolo de  universul palpabil.
Temporală oglindă a ideii portret
Cuvintele sunt
eternă idee…

Cuvintele se deplasează înspre roşu si violet
într-o tainică cheie
a formei idee,
diamant
în neant…

În spaţiul secundei
şi, probabil,
dincolo de  universul palpabil,
cuvintele se deplasează înspre roşu şi violet…

Biliard

dintr-un anumit unghi
Viaţa se vede ca o masă de biliard...
există un punct de contact,
convergentă adiere,
între două sfere.

acolo
timpul şi spaţiul nu există,
este o limită spre infinit…

aici
este o strângere de mană,
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ultima şi cea mai puternică miză-Moartea mea.
Cu o lovitură năprăsnică, o creangă de oţel făcu ţăndări 

fereastra dinspre pădure.Vâna aceia se aruncă cu furie 
asupra salonului sfâşiind cu frunzele zornăitoare ca nişte 
monede draperiile roşii şi tapetul auriu, sfichiuind fetele 
fardate ale curtezanelor. Alte ramuri şi-au făcut loc zdrobind 
candelabrele, înfăşurându-se ca şerpii în jurul trupurilor. 
Încet şi sigur copacii dărămau cu lovituri crengoase câte o 
bucată de zid prin spărtura căruia pătrundea în sală câte o 
bucată de noapte, la început cât o aripă de corb, apoi cât un 
voal de doliu cât un drapel mortuar, pentru ca în cele din 
urmă, noaptea să năvălească în cascade înghiţind trupuri, 
mese, mâncăruri, bani.

În mijlocul dezastrului, strigam, plângeam, imploram să 
am soarta celorlalţi.

Crengile mă ocoleau, parfumul frunzelor mă învăluia, 
noaptea mi se înfăşura pe trup, durerea mea n-o întelegea 
nimeni.

Trebuia să iau totul de la început, la o altă masă de joc, cu 
alţi cartofori, pentru că odată şi odată, să  pot pierde.

Lumea printre noi

Să-nsăilezi scrisul nescris, limpede, curgător, ca o linie 
şerpuită, în propria ta limbă necunoscută nici ţie, dar pe care 
în mod reflex o vorbeşti şi o exprimi, dar fără s-o înţelegi, ca şi 
cum ai fi un străin care în mod ciudat, e legat fără să ştie cum, 
de această întrebare numită existenţa.

Să crezi că pământul şi oceanul sunt strict separabile, 
orice pasăre e o decupătură de cer şi însuşi omul separat de 
viaţă, de mizerabile graniţe.

Să vezi însă cum se deschid venele lumii. Cum apele 
oceanului inundă subsolul (lumea aceasta de sub noi) şi 
respirând minunatul aer lichid să nu te miri de noua ta stare. 
Şi o lume, altădată inexistentă, se înfăţisează în cea mai 
dureroasă materialitate, printre lumea pe care o crezuseşi de 
o incontestabilă materialitate.

Pentru cei ce nu vor să o ştie ea este o lume a morţii. 
Refuzând să o simţi în sânul ei de lichid rece ca sângele de 
reptilă, devii un frumos înnecat şi te înalţi la suprafaţă 
subsolului (care dintre ele vor fi fiind subsolul sau etajul?)

Străzi largi şi curate, un oraş cu clădiri moderne, parcuri 
cu un design plăcut prin aranjamentul aleilor cu copaci în 
stilul Hokusai şi arteziene multicolore.

Mai mult pustiu la acea vreme.
Oameni, ca statui de polistiren, numai să-i atingi şi prind 

viaţă. Te însoţesc prietenoşi prin oraşul din sângele reptilei. 
Sus, se văd cei care pleacă fără să-şi fi înţeles lumea, mâini 
care le ridică trupurile grele.

Într-un amfiteatru, un chepeng.
Am coborat dedesupt. Un dedesupt al altui dedesupt. 

Am vazut alte vene ale lumii deschise ca uriaşe tuneluri 
pustii.

Pe-aici aşteptam să învadeze oameni, orase, parcuri, 
printre oameni, oraşe, parcuri fără ca invadatorii să ştie de 
invadaţi.

Se poate spune atunci că dacă unul dintre noi dispare, el 
nu este iremediabil pierdut. Cu siguranţă el este în lumea 
printre noi.

afla dulapul meu cu costume”rătăcit în haosul de acolo.
Singurul costum cu elemente disparate, burta, un galoş, 

haina fără mâneci, era cel al judecatorului gri Abraham 
Wuht.(Îi îmbrăcasem odată sufletul croncănitor).

Era un avatar nesigur.
2.
Nu ştiu ce mă atrase aici.
Posibil vreo replică spusă la întâmplare din amintire, 

vreun element de costum, vreun strigat.Pentru că în sfârşit 
puteam să dorm.Probabil găsisem un loc dintr-o viaţă 
moartă sigură.

Intersecţia

Îi auzeam respiraţia. Sforăia uşor într-un colţ al camerei 
lângă piramidele de lucruri.Nu-l puteam vedea pentru ca era 
din alt timp.Puteam doar să-l aud. După răsuflarea grea 
trebuie  că era bătrân. Mi-l închipuiam răstignit, cu faţa în 
sus, printre aşternuturi. Dimineaţa m-am trezit într-un pat 
străin.Un bătrân dormea lângă mine.

După o vreme, a deschis ochii privind în jur. Nu mă vedea 
pentru că era un gol de materie. Ieşi din cameră, lasându-mă 
singur. Nu puteam să plec. Eram prins în capcana dintre 
două lumi.Nu puteam nici să mor pentru că nu eram în 
timpul meu.

Navigator rătăcit în acelaşi spaţiu, dar altundeva. 
Necunoscută într-o ecuaţie străină, sau doar o ipoteză, ceea 
ce-nsemna că din punct de vedere filozofic, nu existam.

Suspendat pe un perete se răsfaţa ”Nudul cu floare de 
lotus” al lui Pallady,cu dedicaţia “Amicului meu!”.

Când bătrânul intră grăbit, am tâşnit pe lângă el.Pe 
topoganul timpului,am ajuns într-un alt decor, sub un alt 
soare.

Bătrânul întinerit se afla la căpătâiul femeii din tablou.Cu 
ochii  calzi  priveau micul univers în expansiune 
pronunţându-mi numele.Din viitorul meu trecut se auzea 
“Cântecul popoarelor din Marte”.

Jocul

Cădeam. Încet şi sigur, fără nici o umbră de regret. Ce aş fi 
putut regreta când existenţa mea fusese un joc contiuu, o 
noapte nesfârşită punctată de zornăitul zarurilor sau glasul 
melodios al krupierului.

Afară pădurea foşnea ameninţător. Ceas după ceas, 
noapte după noapte, zburau din buzunarele noastre într-un 
ritm ameţitor, mizele fabuloase.

Pierdusem de mult la mesele de joc, viaţa trecută şi cea 
viitoare. Nimeni nu aruncase asemenea mize, dar disperarea 
de a-mi câştiga propriul meu sfârşit era aşa de mare încât 
scrâşneam de necaz pentru că mereu aveam ce pierde.

Cât de bogat este omul, îmi spuneam înciudat, în timp ce 
se iveau noi si noi poturi din viaţa mea, demne de aruncat în 
joc. Nu mai venea odată câştigul mult aşteptat, frumos, uriaş.

Sfârşitul

Atunci s-a întâmplat ceva inexplicabil, deşi, prins în joc, 
am înţeles că era prea târziu  ca să mai pot arunca pe masă 

2.
Aştern rândurile de faţă şi-mi aduc aminte cu nostalgie de 

epoca primei împietriri, când eu însumi devenisem o 
imagine în marea galerie a tablourilor de familie.De atunci au 
trecut destule, atâtea cât să-i pot cunoaşte pe toţi cei de lângă 
mine, ei înşişi acum tablouri. Însuşi castelul imens cu sute de 
mii de uşi, cu tot atâtea camere cu fiecare hol şi fiecare 
dependinţă, este înrămat aici.Galeria de tablouri este atât de 
mare încât acoperea toţi pereţii lumii.

Fiecare imagine îşi urmează grijulie, cuminte, graficul 
destinului înrămat, până când un fotograf nevăzut îl 
surprinde într-o ipostază oarecare, înrămându-l pentru a 
umple un alt gol, printre alte tablouri şi imortalizate aici într-
o altă clipă, pusă într-o altă ramă, atârnată pe un cu totul alt 
perete, într-un cu totul alt loc alb, în marea (urieşeasca), 
tulburătoarea galerie a tablourilor de familie. 

Iluzia

O piaţă mică plină de mişcare. Strigătele vânzătorilor, 
vocile clinchenitoare ale copiilor în jurul unui schelet de 
metal transformat în balansoar. Un beţiv sorbind dintr-o 
sticlă. Oameni cu gânduri pestriţe.

Seară.  În jur, ferestre luminate, muzică, ţipăt de copil, 
mirosuri de mâncare, ghilotina nopţii. La rându-le, o iluzie 
creată de bagheta unui prestidigitator al pieţelor iluzii, al 
TARABELOR iluzii, al beţivului, al miasmelor, o mare iluzie.

În pământul albastru al cerului, o iluzie fără umbră-
soarele.

Îngropat în cer

Motto:”Pentru cei născuţi degeaba, cineva le dăruia pe furiş, 
haine. Morţii muriţi degeaba primeau îmbrăcăminte furişându-se 
prin locurile oglindă ale vieţii degeaba. 

 
Şi n-ar fi trebuit să se afle acolo, durându-le fiecare pas, 

fiecare cunoscut despre care nu ştiau NI-MIC.”

Din “Colecţii”

1.
Târam perna grea după mine, căutându-mi un loc de 

odihnă.Peste tot în jur se trăgea, aşa că trebuia să mă strecor 
printre ţinte, spre un loc de odihnă.Era o noapte nesigură.

Pe acoperişul unui bloc cu aticul îngust,se aflau 
OBSERVATORII din diferite domenii.Comentau critic 
războiul din jur, unul mai important decât celălalt, mai plin 
de sine, mai cunoscător.

Fuga mea era analizată contradictoriu, sintetizată, 
justificată, denigrată, clarobscurată.

Era un loc de observare nesigur.Aşa cum eram, cu 
catrafuse contradictorii, m-am furişat aplecat spre clădirea 
Teatrului din oraş.

“I-am dăruit naşterea şi scopul vieţii mele acestei femei 
(purta o perucă de lână neagră peste minunatul ei păr blond) 
şi-i voi închina şi moartea mea dacă va voi (care oricum e 
nesigură spunea însoţitorul ei) şi iată, nu-mi spune unde se 

Funia
M-am întâlnit cu mine într-un aprilie noros.Urcam pe 

aceiaşi stradă. Eram în acelaşi oraş. Am intrat în pivniţa casei, 
adăpostit de bezna timpului. Era spaţiul prin care trecusem 
cu 13 ani în urmă în timpul de acum. Atunci îmi fusese 
deajuns o jumatate de ceas ca să trăiesc un coşmar. Mă 
văzusem pe mine cel de acum, cautând o fisură în geamul 
opac al timpului legat de mijloc cu o funie la capătul căreia 
eram eu.
* * *

Se-ntunecase devreme pentru un anotimp tânăr. Am 
ocolit de căteva ori locul. L-am văzut  urcând încet strada în 
pantă. Nu m-am recunoscut. Eram un alt eu sau mă uitasem? 
Când ne-am întâlnit, necunoscutul se arunca pe neaşteptate 
asupra mea. Din câteva lovituri mă facu K.O. Nimeni de pe 
strada nu văzuse nimic. Era beznă.O beznă groasă de 13 ani. 
Tânărul mă târa spre aceiaşi pivniţă. Aşa ceva nu 
prevăzusem. Fiecare secvenţa a timpului, cu nenumăratele 
mele forme, erau legate una de alta. Nu puteau acţiona 
independent de lanţul destinului. Nu puteau fi libere.

Descoperirea era uimitoare.
Voiam s-o strig s-o urlu celuilalt, mie însumi, 

necunoscutului. În pivniţa mă lăsă singur.Ce avea de gînd? 
M-am târât până la breşa din perete. Era zidită. Nu mai 
aveam cale de întoarcere. Când a revenit, i-am strigat 
adevărul în faţă. Ştia. Eu trebuia să dispar în forma în care 
eram. Era liber să-şi aleagă forma şi calea.Contrazicea creaţia 
propriului său eu, pe mine însumi.

Am căzut în delir. Pierdusem firescul, undeva firul se 
bifurca, un macaz neprevăzut schimbase direcţia lumii, 
puterea mea de înţelegere.

De atunci mă poartă legat de o funie lungă, fără să-mi 
spună nimic, ca pe un blestem de care nu vrea să se despartă, 
îndurând, împreună viaţa, eu a doua oară, el ca pe ceva nou.

Atunci am înţeles.
Trebuia să-l îndur eu pe el şi nu invers, pentru a-mi vedea 

micimea, umilinţa de a nu mă fi ucis atunci când eram tânăr şi 
mă târam după el legat la celalalt capăt al funiei. 

Galeria de tablouri

1.
Pentru că aveam casa plină de părinţi, scriam noaptea. 

Dacă punem în calcul moşii şi strămoşii, majoritatea suferind 
de insomnii, trebuia să mă refugiez mereu dintr-o cameră în 
alta căutând un ungher liniştit.Hărmălaia de glasuri şi de uşi 
trîntite, nu înceta niciodată, deşi, îndepărtate în spaţiu şi 
timp, îmi dădeau un simţământ de siguranţă.

Nu însă şi tăcerea urmaşilor din tablourile atârnate pe 
pereţi.Chipuri asemănaătoare mie, de vârste diferite în 
chenarul tăcerii împietrite, mă priveau peste umărul 
vremurilor.

O nedumerire îmi caria persistent sufletul.Ordinea 
lor.Fidelitatea surprinderii clipei oricărui dintre chipuri, nu 
putuse ocoli acea uşoară umbră a întrebării totale sau a 
răspunsului total. 

Dan MOLDOVEANU
Din volumul: Povestiri din altă lume

sertarul cu manuscrise sertarul cu manuscrise
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ultima şi cea mai puternică miză-Moartea mea.
Cu o lovitură năprăsnică, o creangă de oţel făcu ţăndări 

fereastra dinspre pădure.Vâna aceia se aruncă cu furie 
asupra salonului sfâşiind cu frunzele zornăitoare ca nişte 
monede draperiile roşii şi tapetul auriu, sfichiuind fetele 
fardate ale curtezanelor. Alte ramuri şi-au făcut loc zdrobind 
candelabrele, înfăşurându-se ca şerpii în jurul trupurilor. 
Încet şi sigur copacii dărămau cu lovituri crengoase câte o 
bucată de zid prin spărtura căruia pătrundea în sală câte o 
bucată de noapte, la început cât o aripă de corb, apoi cât un 
voal de doliu cât un drapel mortuar, pentru ca în cele din 
urmă, noaptea să năvălească în cascade înghiţind trupuri, 
mese, mâncăruri, bani.

În mijlocul dezastrului, strigam, plângeam, imploram să 
am soarta celorlalţi.

Crengile mă ocoleau, parfumul frunzelor mă învăluia, 
noaptea mi se înfăşura pe trup, durerea mea n-o întelegea 
nimeni.

Trebuia să iau totul de la început, la o altă masă de joc, cu 
alţi cartofori, pentru că odată şi odată, să  pot pierde.

Lumea printre noi

Să-nsăilezi scrisul nescris, limpede, curgător, ca o linie 
şerpuită, în propria ta limbă necunoscută nici ţie, dar pe care 
în mod reflex o vorbeşti şi o exprimi, dar fără s-o înţelegi, ca şi 
cum ai fi un străin care în mod ciudat, e legat fără să ştie cum, 
de această întrebare numită existenţa.

Să crezi că pământul şi oceanul sunt strict separabile, 
orice pasăre e o decupătură de cer şi însuşi omul separat de 
viaţă, de mizerabile graniţe.

Să vezi însă cum se deschid venele lumii. Cum apele 
oceanului inundă subsolul (lumea aceasta de sub noi) şi 
respirând minunatul aer lichid să nu te miri de noua ta stare. 
Şi o lume, altădată inexistentă, se înfăţisează în cea mai 
dureroasă materialitate, printre lumea pe care o crezuseşi de 
o incontestabilă materialitate.

Pentru cei ce nu vor să o ştie ea este o lume a morţii. 
Refuzând să o simţi în sânul ei de lichid rece ca sângele de 
reptilă, devii un frumos înnecat şi te înalţi la suprafaţă 
subsolului (care dintre ele vor fi fiind subsolul sau etajul?)

Străzi largi şi curate, un oraş cu clădiri moderne, parcuri 
cu un design plăcut prin aranjamentul aleilor cu copaci în 
stilul Hokusai şi arteziene multicolore.

Mai mult pustiu la acea vreme.
Oameni, ca statui de polistiren, numai să-i atingi şi prind 

viaţă. Te însoţesc prietenoşi prin oraşul din sângele reptilei. 
Sus, se văd cei care pleacă fără să-şi fi înţeles lumea, mâini 
care le ridică trupurile grele.

Într-un amfiteatru, un chepeng.
Am coborat dedesupt. Un dedesupt al altui dedesupt. 

Am vazut alte vene ale lumii deschise ca uriaşe tuneluri 
pustii.

Pe-aici aşteptam să învadeze oameni, orase, parcuri, 
printre oameni, oraşe, parcuri fără ca invadatorii să ştie de 
invadaţi.

Se poate spune atunci că dacă unul dintre noi dispare, el 
nu este iremediabil pierdut. Cu siguranţă el este în lumea 
printre noi.

afla dulapul meu cu costume”rătăcit în haosul de acolo.
Singurul costum cu elemente disparate, burta, un galoş, 

haina fără mâneci, era cel al judecatorului gri Abraham 
Wuht.(Îi îmbrăcasem odată sufletul croncănitor).

Era un avatar nesigur.
2.
Nu ştiu ce mă atrase aici.
Posibil vreo replică spusă la întâmplare din amintire, 

vreun element de costum, vreun strigat.Pentru că în sfârşit 
puteam să dorm.Probabil găsisem un loc dintr-o viaţă 
moartă sigură.

Intersecţia

Îi auzeam respiraţia. Sforăia uşor într-un colţ al camerei 
lângă piramidele de lucruri.Nu-l puteam vedea pentru ca era 
din alt timp.Puteam doar să-l aud. După răsuflarea grea 
trebuie  că era bătrân. Mi-l închipuiam răstignit, cu faţa în 
sus, printre aşternuturi. Dimineaţa m-am trezit într-un pat 
străin.Un bătrân dormea lângă mine.

După o vreme, a deschis ochii privind în jur. Nu mă vedea 
pentru că era un gol de materie. Ieşi din cameră, lasându-mă 
singur. Nu puteam să plec. Eram prins în capcana dintre 
două lumi.Nu puteam nici să mor pentru că nu eram în 
timpul meu.

Navigator rătăcit în acelaşi spaţiu, dar altundeva. 
Necunoscută într-o ecuaţie străină, sau doar o ipoteză, ceea 
ce-nsemna că din punct de vedere filozofic, nu existam.

Suspendat pe un perete se răsfaţa ”Nudul cu floare de 
lotus” al lui Pallady,cu dedicaţia “Amicului meu!”.

Când bătrânul intră grăbit, am tâşnit pe lângă el.Pe 
topoganul timpului,am ajuns într-un alt decor, sub un alt 
soare.

Bătrânul întinerit se afla la căpătâiul femeii din tablou.Cu 
ochii  calzi  priveau micul univers în expansiune 
pronunţându-mi numele.Din viitorul meu trecut se auzea 
“Cântecul popoarelor din Marte”.

Jocul

Cădeam. Încet şi sigur, fără nici o umbră de regret. Ce aş fi 
putut regreta când existenţa mea fusese un joc contiuu, o 
noapte nesfârşită punctată de zornăitul zarurilor sau glasul 
melodios al krupierului.

Afară pădurea foşnea ameninţător. Ceas după ceas, 
noapte după noapte, zburau din buzunarele noastre într-un 
ritm ameţitor, mizele fabuloase.

Pierdusem de mult la mesele de joc, viaţa trecută şi cea 
viitoare. Nimeni nu aruncase asemenea mize, dar disperarea 
de a-mi câştiga propriul meu sfârşit era aşa de mare încât 
scrâşneam de necaz pentru că mereu aveam ce pierde.

Cât de bogat este omul, îmi spuneam înciudat, în timp ce 
se iveau noi si noi poturi din viaţa mea, demne de aruncat în 
joc. Nu mai venea odată câştigul mult aşteptat, frumos, uriaş.

Sfârşitul

Atunci s-a întâmplat ceva inexplicabil, deşi, prins în joc, 
am înţeles că era prea târziu  ca să mai pot arunca pe masă 

2.
Aştern rândurile de faţă şi-mi aduc aminte cu nostalgie de 

epoca primei împietriri, când eu însumi devenisem o 
imagine în marea galerie a tablourilor de familie.De atunci au 
trecut destule, atâtea cât să-i pot cunoaşte pe toţi cei de lângă 
mine, ei înşişi acum tablouri. Însuşi castelul imens cu sute de 
mii de uşi, cu tot atâtea camere cu fiecare hol şi fiecare 
dependinţă, este înrămat aici.Galeria de tablouri este atât de 
mare încât acoperea toţi pereţii lumii.

Fiecare imagine îşi urmează grijulie, cuminte, graficul 
destinului înrămat, până când un fotograf nevăzut îl 
surprinde într-o ipostază oarecare, înrămându-l pentru a 
umple un alt gol, printre alte tablouri şi imortalizate aici într-
o altă clipă, pusă într-o altă ramă, atârnată pe un cu totul alt 
perete, într-un cu totul alt loc alb, în marea (urieşeasca), 
tulburătoarea galerie a tablourilor de familie. 

Iluzia

O piaţă mică plină de mişcare. Strigătele vânzătorilor, 
vocile clinchenitoare ale copiilor în jurul unui schelet de 
metal transformat în balansoar. Un beţiv sorbind dintr-o 
sticlă. Oameni cu gânduri pestriţe.

Seară.  În jur, ferestre luminate, muzică, ţipăt de copil, 
mirosuri de mâncare, ghilotina nopţii. La rându-le, o iluzie 
creată de bagheta unui prestidigitator al pieţelor iluzii, al 
TARABELOR iluzii, al beţivului, al miasmelor, o mare iluzie.

În pământul albastru al cerului, o iluzie fără umbră-
soarele.

Îngropat în cer

Motto:”Pentru cei născuţi degeaba, cineva le dăruia pe furiş, 
haine. Morţii muriţi degeaba primeau îmbrăcăminte furişându-se 
prin locurile oglindă ale vieţii degeaba. 

 
Şi n-ar fi trebuit să se afle acolo, durându-le fiecare pas, 

fiecare cunoscut despre care nu ştiau NI-MIC.”

Din “Colecţii”

1.
Târam perna grea după mine, căutându-mi un loc de 

odihnă.Peste tot în jur se trăgea, aşa că trebuia să mă strecor 
printre ţinte, spre un loc de odihnă.Era o noapte nesigură.

Pe acoperişul unui bloc cu aticul îngust,se aflau 
OBSERVATORII din diferite domenii.Comentau critic 
războiul din jur, unul mai important decât celălalt, mai plin 
de sine, mai cunoscător.

Fuga mea era analizată contradictoriu, sintetizată, 
justificată, denigrată, clarobscurată.

Era un loc de observare nesigur.Aşa cum eram, cu 
catrafuse contradictorii, m-am furişat aplecat spre clădirea 
Teatrului din oraş.

“I-am dăruit naşterea şi scopul vieţii mele acestei femei 
(purta o perucă de lână neagră peste minunatul ei păr blond) 
şi-i voi închina şi moartea mea dacă va voi (care oricum e 
nesigură spunea însoţitorul ei) şi iată, nu-mi spune unde se 

Funia
M-am întâlnit cu mine într-un aprilie noros.Urcam pe 

aceiaşi stradă. Eram în acelaşi oraş. Am intrat în pivniţa casei, 
adăpostit de bezna timpului. Era spaţiul prin care trecusem 
cu 13 ani în urmă în timpul de acum. Atunci îmi fusese 
deajuns o jumatate de ceas ca să trăiesc un coşmar. Mă 
văzusem pe mine cel de acum, cautând o fisură în geamul 
opac al timpului legat de mijloc cu o funie la capătul căreia 
eram eu.
* * *

Se-ntunecase devreme pentru un anotimp tânăr. Am 
ocolit de căteva ori locul. L-am văzut  urcând încet strada în 
pantă. Nu m-am recunoscut. Eram un alt eu sau mă uitasem? 
Când ne-am întâlnit, necunoscutul se arunca pe neaşteptate 
asupra mea. Din câteva lovituri mă facu K.O. Nimeni de pe 
strada nu văzuse nimic. Era beznă.O beznă groasă de 13 ani. 
Tânărul mă târa spre aceiaşi pivniţă. Aşa ceva nu 
prevăzusem. Fiecare secvenţa a timpului, cu nenumăratele 
mele forme, erau legate una de alta. Nu puteau acţiona 
independent de lanţul destinului. Nu puteau fi libere.

Descoperirea era uimitoare.
Voiam s-o strig s-o urlu celuilalt, mie însumi, 

necunoscutului. În pivniţa mă lăsă singur.Ce avea de gînd? 
M-am târât până la breşa din perete. Era zidită. Nu mai 
aveam cale de întoarcere. Când a revenit, i-am strigat 
adevărul în faţă. Ştia. Eu trebuia să dispar în forma în care 
eram. Era liber să-şi aleagă forma şi calea.Contrazicea creaţia 
propriului său eu, pe mine însumi.

Am căzut în delir. Pierdusem firescul, undeva firul se 
bifurca, un macaz neprevăzut schimbase direcţia lumii, 
puterea mea de înţelegere.

De atunci mă poartă legat de o funie lungă, fără să-mi 
spună nimic, ca pe un blestem de care nu vrea să se despartă, 
îndurând, împreună viaţa, eu a doua oară, el ca pe ceva nou.

Atunci am înţeles.
Trebuia să-l îndur eu pe el şi nu invers, pentru a-mi vedea 

micimea, umilinţa de a nu mă fi ucis atunci când eram tânăr şi 
mă târam după el legat la celalalt capăt al funiei. 

Galeria de tablouri

1.
Pentru că aveam casa plină de părinţi, scriam noaptea. 

Dacă punem în calcul moşii şi strămoşii, majoritatea suferind 
de insomnii, trebuia să mă refugiez mereu dintr-o cameră în 
alta căutând un ungher liniştit.Hărmălaia de glasuri şi de uşi 
trîntite, nu înceta niciodată, deşi, îndepărtate în spaţiu şi 
timp, îmi dădeau un simţământ de siguranţă.

Nu însă şi tăcerea urmaşilor din tablourile atârnate pe 
pereţi.Chipuri asemănaătoare mie, de vârste diferite în 
chenarul tăcerii împietrite, mă priveau peste umărul 
vremurilor.

O nedumerire îmi caria persistent sufletul.Ordinea 
lor.Fidelitatea surprinderii clipei oricărui dintre chipuri, nu 
putuse ocoli acea uşoară umbră a întrebării totale sau a 
răspunsului total. 

Dan MOLDOVEANU
Din volumul: Povestiri din altă lume

sertarul cu manuscrise sertarul cu manuscrise
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provenea de la o lampă chirurgicală, din cele ce se folosesc in 
sălile de operatie.

- ,,S-a trezit'', spuse cineva si o umbră se apleca deasupra ei. 
Umbra părea ea însăsi albă dar nu avea claritate, ghici că nu 
vedea clar ori nu se putea concentra suficient.

O strigară pe nume.
Anita vru să răspundă. Se simtea cu constiinta clară, 

stăpana pe mintea ei, dar corpul n-o asculta.  ,,Ce s-a 
întamplat?'' zise ea, dar probabil ca vorbea prea încet fiindcă 
vocile acelea continuau s-o strige pe nume. Apoi iarăsi masa 
aceea inertă si neagră o luă în stăpânire…

Cana de ceai se răcise. Anita şi-o umplu cu ceai fierbinte. Se 
uită in oglindă: cearcănele mari si adanci erau la locul lor, ca în 
fiecare dimineaţă. Se pieptănă cu miscări obosite. Vru să-si 
împletească părul dar vocea din sine îi spuse ceea ce fiecare zi 
îi spunea: ,,La ce bun?!” Totul era o iluzie.

Anita simtise din nou marea. Era chiar pe culmea unui val 
micut, care se mlădia îmblânzit, ca un şezlong pentru ea. În jur, 
marea se unduia linistită, când verde, când albăstruie, când 
rosiatică. Clipocind, un alt val azuriu aduse o piersică. Anitei 
nu-i era foame, nici poftă , deşi piersicile erau fructele ei 
preferate. Piersica se opri langă ea, la picioarele ei si ea putea 
să-i simtă mirosul ba , mai mult, era suficient să gândească 
orice însuşire a fructului că aceasta deîndată şi devenea o 
realitate pentru ea. O realitate magică insă pentru că toate : 
culorile fructului, catifelarea lui, fragezimea, gustul si mirosul 
sufereau un proces de sinestezie si simultaneitate iar percepţia 
rezultată era a unei entităti asemeni Anitei. Piersica crescu sau 
Anita se facu mică, oricum piersica acoperi orizontul Anitei, 
cand o felie ca o semilună se desprinse si căzu pe valuri 
asemeni unei bărci, apoi se indeparta luată de un val rosu, apoi 
alta, identică, fu luată de un val portocaliu, apoi alta de un val 
galben si tot asa veni un val verde, apoi unul indigo si ultima 
felie fu purtată de un val violet nu inainte ca Anita să-si 
dorească să plece si ea, apoi realiză că e chiar pe felia ultimă a 
piersicii. Valurile se unduiau unele langă altele alcătuind un 
curcubeu pe fata schimbătoare a mării, dar in curand incepură 
să se inalte, ca niste talazuri,apoi ca niste tsunami pană cand se 
uniră cu cerul si Anita văzu Pămantul de sus,de acolo de unde 
nici in imaginatia ei nu privise vreodată, tocmai de pe 
curcubeu.

Când în sfaşit se trezise, era noapte. Vru sa se mişte dar 
realiză că nu are control asupra mâinilor. Ceva greu o ţintuia 
în pat. Apoi auzi un şuierat ritmic însotit de o bolborosire.

Gâtul îi era uscat iar în gură avea cevaca un furtun şi intuit 
că e un tub pentru respiraţie. Atunci întelese că zgomotul era 
de la aparatura care o ajuta să respire. Acum, că-si daduse 
seama de prezenta tubului, acesta începea s-o deranjeze. 
Trebuia sa faca ceva, să atragă atentia cuiva.În lumina slabă a 
salonului de spital zări perfuzoarele de o parte si de alta a 
patului. Apoi realiză că e legată de mâini. ,,Probabil ca să nu-
mi fac singură rău” gândi ea, ,,dar ce rău?!” se întrebă, 
realizând în secunda urmatoare că dacă n-ar fi fost legată şi-ar 
fi scos tubul acela înfiorator din gât.,, Şi probabil asta ar fi fost 
rău…” Încercă să geamă. Merse.  Încă o dată, mai 
tare...,,Trebuie să vină cineva!...” După 4-5 încercări întradevăr 
apăru o asistentă care o privi cu un ochi cercetător. Aprinse un 
bec mai puternic şi o întrebă:

-Anita, mă vezi bine?
Ea dadu din cap şi clipi: ,,Da”
,,Mă auzi clar?”
Iarăşi : ,,Da”
,,Esti la spital. Ai avut o problemă serioasă. A fost nevoie 

de operatie. Acum esti bine, dar ne-ai cam speriat. Dimineaţa 
vine doctorul si-o să-ti explice.”

Anita gemu. (va urma)

Cana de ceai era pusă pe masa, la îndemană. Dimineaţa era 
obisnuită. A ,,n”-a dimineată obisnuită. Anita nu le mai ştia 
numarul. Nu mai contau…Contau numai somnul si visele. 
Somnul, pentru ca era un hiatus în durerea aceea continuă; 
visele, pentru ca scoteau din afund amintiri pe care în timpul 
zilei ratiunea i le refuza.

Înainte nu avusese timp să doarmă. Era ocupată, fiecare zi 
începea ca o provocare şi se sfarşea ca o victorie. Universul 
conspira ca ea să trăiască şi chiar asta făcea, din plin.

Oraşul mare în care traia i se părea un parc de distractii. 
Oamenii care forfoteau zi şi noapte pe străzi jucau diverse 
roluri, unele teribil de caraghioase, şi toate acestea aveau o 
logica socială. Bătranul care cerşea în coltul străzii ca şi vedeta 
înconjurată de ziaristi şi care ieşea pe usa hotelului.Câinii 
vagabonzi ca şi cei de rasă, plimbati de oameni anume plătiti 
pentru asta. Cocioabele dărăpănate ale săracilor si vilele 
fastuase, nou zugravite şi cu sisteme perforfante de pază şi 
protecţie ale bogatilor. Lumea avea o raţiune de a fi astfel şi ea 
simţea acea stratificare echitabilă. Fiecare îşi merita locul.

Cana de ceai nu era atunci pe masă, la îndemană. Erau 
multe cesti de cafea la filtru, atât de multe încât uneori nu le 
mai ştia numărul. Doar tremuratul de nestăpânit al mâinilor ei 
subţiri sau palpitaţiile neaşteptate ale inimii o avertizau că e de 
ajuns. Şi se oprea.

Ştiuse întotdeauna când să se opreasca. Ştia cine era şi ce 
era. Ştia ce vrea să facă în fiecare moment al zilei, avea planuri 
de dus la îndeplinire pas cu pas până la bătrâneţe ori până la 
sfârşitul vieţii ei.

  Numai că venise ziua aceea… 
Ceasurile Anitei se opriseră toate la ora cand ea deschidea 

ochii: 6.30. Apoi ceva, ca o masă mare si neagră, ramasită a 
vreunui cosmar o târî inapoi, în somn. Tot mai profund, tot 
mai adânc...Înca o treaptă, si încă o treaptă, si încă una... Ca 
î n t r - u n  a f u n d  d e  p r ă p a s t i e ,  c a  î n t r - u n  a b i s .
Şi-n locul diminetii cenusii de noiembrie, Anita simti mirosul 
sărat al mării si căldura nisipului. Ar fi vrut să deschidă ochii, 
dar pleoapele îi erau ca de plumb. Numai o secundă. Apoi 
deveni de plumb ea însăsi cu o durere până la tipăt. După 
care,nimic... Doar marea, briza, stigătul ascuţit al pescărusilor 
si o senzatie ca de zbor care se dezlipea de urâciunea aceea 
dureroasă de plumb. Şi Anita simtea cum devine însăşi 
plutirea aceea, dar înzestrată cu toate simturile si toate 
atributele ne-fizice ale fiintei ei.

Un văz mai clar ca niciodată izvorând din tot ce simţea a fi 
ea, un auz mai subtil ca oricând prindea voltele ţipetelor de 
pescărus care îi sunau dintr-o dată limpezi si diferite…Erau 
strigăte de iubire, de căutare, de ajutor, de uimire, de tristeţe... 
Erau armonioase ca o simfonie şi se-mpleteau cu muzica 
mării, cu gustul mării pe care îl trăia intens până peste 
marginile zborului care devenise. Era în gustul mării o vibratie 
de scoici si alta de alge iar mirosul căpătase atribute din alte 
simturi, era ceva minunat si colosal care venea de pretutindeni 
si–si găsea un loc în ea… Locuri vechi, lăcasuri pe care ea le 
uitase doar, căci ele fuseseră acolo de cand lumea, 
dintotdeauna,  se redeschideau în ea, langă ea, prin ea, 
deasupra si dedesubtul Anitei pană cand  ea nu mai fu Ea, 
dintr-o dată nu mai avu margini si nici constiintă de sine, ceva 
imens si perfect umplu totul şi-o muzică a tuturor simturilor 
izvora din neant.

Când Anita deschise ochii un alb strălucitor o izbi drept în 
fată. Simtea că e undeva , sus, şi auzea voci dar nu putea 
distinge nici cine vorbeşte si nici ce spune. Apoi vocile se 
apropiară iar lumina se departă pană îsi dădu seama că 

sertarul cu manuscrise Poesis

care la rându-i se ascunsese într-un parc zoo
am locuit un dromader pe a cărui cocoaşă atârnau lipite 
cu pelicanol
toate dramele literaturii universale poeziile mele-s o 
maladie
zic unii
împotriva cărei niciun vaccin nu poate lupta cu şanse 
egale

şi eu am încercat să-mi salvez personajele...am alergat 
după ele
în poeziile mele bărbaţii se sinucid iar femeile mor de 
tifos

vesele sau mai triste aşa cum s-au nimerit
poeziile mele nu adună măcar de-o ceapă degerată şi aia
sau cât negru sub unghie...
dacă ar fi să compar cu o singură vorbă de-a ta
aş fi mai sărac decât iov
dar cu toate acestea ţi le las de la prima până la ultima
ca un delir din care moartea mea îţi va citi cu intonaţie
cât de mult te-a iubit el – iedera sufocantă a nopţilor tale

rugă pentru pârliţi

lasă Doamne berzele chioare
hai lasă-le-n plata lor şi fă cuib şi poeţilor
sau  măcar împaca-i cu ei înşişi apoi îndeasă-i într-o 
cârciumă cu de toate
deaprte de chiţcăitul oraşului
unde speranţa de viaţă să crească mililitru cu mililitru
ca vodca-n ziua de leafă
Doamne renunţă la pantofii de crep
trage-ţi sufletul şi bea cot la cot cu pârliţii 
cu cocoşaţii şi hăbăucii
iar dacă vreunu” va  zice: picioare ale mele
picioare ale mel de ce m-aţi părăsit?

fă-ţi pomană cu amărâtu”  fă-l să creadă că zboară...
toarnă-i pe gât 
aşa cum sunt îndopaţi prin spitale paraliticii
trimişi de familie să se vindece-n scaunul cu rotile
toarnă-i Domane prin haine să ajungă până la inimă
toarnă-i direct pe ficaţi în echinocţiul de toamnă
când garda se schimbă 
sub semnul balanţei minte-l că roma-i pe mâna copiilor
dincolo de sticla groasă a paharului
ocrotitor al beţivilor fă din verbul ” a fi ” un verb 
suportabil
pentru toţi alcoolicii anonimi
pentru pârliţii şi cocoşaţii
şi pentru toţi hăbăucii coşmeliei acestea
lasă berzele să orbecăie
şi iartă gura mea slobodă
şi iartă sufletul meu îndoit până la pămând uneori
până la nimic

ciornă

voi pleca într-o zi să cumpăr ţigări
toate mărunţişurile ar încăpea într-o singură geantă
aruncată pe scări viaţa mea ( un cotor de măr) se reduce 
la o cartelă sim
câteva poze uitate pe facebook şi un pumn de poeme
primul rid îţi va încercui ochiul îngălbenit pe vizor
ca un soldat înrolat într-un corp de elită

am trăit doar pe ciorne

două- trei lame 
nişte chei
doar atât
urăsc biletele de adio
ţi-am zis vei face dragoste cu un mort din carnea căruia 
nici institutul medicinei legale şi nici oamenii nu vor 
înţelege
mare lucru...să faci dragoste cu un mort
detestând 
negând
implorând în acelaşi timp în care eu te voi înşela cu tine 
însăţi
dar nu vei şti niciodată nu
tu nu vei afla aşa cum n-o să afli că de luni bune
am ajuns un nefumător convins voi pleca într-o zi să îmi 
cumpăr ţigări
lăsându-mi tinereţea prin bănci de organe sau unor 
îngeraşi carnivori
pictaţi cu ulei pe frunze de tutun sângele mortului va 
vinde copilului uterul tău
şi amintiri cu noi doi la mare
înotnd prin coji de alune fiesta lingându-ne sarea
un mort îţi va încălzi patul
vei face dragoste cu un mort
implorând
negând 
detestând
pentru că tot ce am putut să îţi las
e un ochi galben
durerea ta de ovare 
şi un ghem de rugină

toate poeziile ţi le las ţie

aşa cum s-au nimerit vesele sau mai triste 
sufletul meu oricum nu le mai încape cam de pe la ultima 
ploaie
nici eu pe mine nu mă mai încap

aproape constant mi se zice c-aş un personaj jucat prost
căruia toţi dramaturgii şi regizorii i-au pus gând
să îl scoată la pensie...una de boală
c-aş fi fugit dintr-o piesă cu un actor de mâna a treia
ascunzându-mă în măruntaiele unui dromader

Valeriu MititeluDrumul spre casă
Elena ALBU ISTRATI 
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provenea de la o lampă chirurgicală, din cele ce se folosesc in 
sălile de operatie.

- ,,S-a trezit'', spuse cineva si o umbră se apleca deasupra ei. 
Umbra părea ea însăsi albă dar nu avea claritate, ghici că nu 
vedea clar ori nu se putea concentra suficient.

O strigară pe nume.
Anita vru să răspundă. Se simtea cu constiinta clară, 

stăpana pe mintea ei, dar corpul n-o asculta.  ,,Ce s-a 
întamplat?'' zise ea, dar probabil ca vorbea prea încet fiindcă 
vocile acelea continuau s-o strige pe nume. Apoi iarăsi masa 
aceea inertă si neagră o luă în stăpânire…

Cana de ceai se răcise. Anita şi-o umplu cu ceai fierbinte. Se 
uită in oglindă: cearcănele mari si adanci erau la locul lor, ca în 
fiecare dimineaţă. Se pieptănă cu miscări obosite. Vru să-si 
împletească părul dar vocea din sine îi spuse ceea ce fiecare zi 
îi spunea: ,,La ce bun?!” Totul era o iluzie.

Anita simtise din nou marea. Era chiar pe culmea unui val 
micut, care se mlădia îmblânzit, ca un şezlong pentru ea. În jur, 
marea se unduia linistită, când verde, când albăstruie, când 
rosiatică. Clipocind, un alt val azuriu aduse o piersică. Anitei 
nu-i era foame, nici poftă , deşi piersicile erau fructele ei 
preferate. Piersica se opri langă ea, la picioarele ei si ea putea 
să-i simtă mirosul ba , mai mult, era suficient să gândească 
orice însuşire a fructului că aceasta deîndată şi devenea o 
realitate pentru ea. O realitate magică insă pentru că toate : 
culorile fructului, catifelarea lui, fragezimea, gustul si mirosul 
sufereau un proces de sinestezie si simultaneitate iar percepţia 
rezultată era a unei entităti asemeni Anitei. Piersica crescu sau 
Anita se facu mică, oricum piersica acoperi orizontul Anitei, 
cand o felie ca o semilună se desprinse si căzu pe valuri 
asemeni unei bărci, apoi se indeparta luată de un val rosu, apoi 
alta, identică, fu luată de un val portocaliu, apoi alta de un val 
galben si tot asa veni un val verde, apoi unul indigo si ultima 
felie fu purtată de un val violet nu inainte ca Anita să-si 
dorească să plece si ea, apoi realiză că e chiar pe felia ultimă a 
piersicii. Valurile se unduiau unele langă altele alcătuind un 
curcubeu pe fata schimbătoare a mării, dar in curand incepură 
să se inalte, ca niste talazuri,apoi ca niste tsunami pană cand se 
uniră cu cerul si Anita văzu Pămantul de sus,de acolo de unde 
nici in imaginatia ei nu privise vreodată, tocmai de pe 
curcubeu.

Când în sfaşit se trezise, era noapte. Vru sa se mişte dar 
realiză că nu are control asupra mâinilor. Ceva greu o ţintuia 
în pat. Apoi auzi un şuierat ritmic însotit de o bolborosire.

Gâtul îi era uscat iar în gură avea cevaca un furtun şi intuit 
că e un tub pentru respiraţie. Atunci întelese că zgomotul era 
de la aparatura care o ajuta să respire. Acum, că-si daduse 
seama de prezenta tubului, acesta începea s-o deranjeze. 
Trebuia sa faca ceva, să atragă atentia cuiva.În lumina slabă a 
salonului de spital zări perfuzoarele de o parte si de alta a 
patului. Apoi realiză că e legată de mâini. ,,Probabil ca să nu-
mi fac singură rău” gândi ea, ,,dar ce rău?!” se întrebă, 
realizând în secunda urmatoare că dacă n-ar fi fost legată şi-ar 
fi scos tubul acela înfiorator din gât.,, Şi probabil asta ar fi fost 
rău…” Încercă să geamă. Merse.  Încă o dată, mai 
tare...,,Trebuie să vină cineva!...” După 4-5 încercări întradevăr 
apăru o asistentă care o privi cu un ochi cercetător. Aprinse un 
bec mai puternic şi o întrebă:

-Anita, mă vezi bine?
Ea dadu din cap şi clipi: ,,Da”
,,Mă auzi clar?”
Iarăşi : ,,Da”
,,Esti la spital. Ai avut o problemă serioasă. A fost nevoie 

de operatie. Acum esti bine, dar ne-ai cam speriat. Dimineaţa 
vine doctorul si-o să-ti explice.”

Anita gemu. (va urma)

Cana de ceai era pusă pe masa, la îndemană. Dimineaţa era 
obisnuită. A ,,n”-a dimineată obisnuită. Anita nu le mai ştia 
numarul. Nu mai contau…Contau numai somnul si visele. 
Somnul, pentru ca era un hiatus în durerea aceea continuă; 
visele, pentru ca scoteau din afund amintiri pe care în timpul 
zilei ratiunea i le refuza.

Înainte nu avusese timp să doarmă. Era ocupată, fiecare zi 
începea ca o provocare şi se sfarşea ca o victorie. Universul 
conspira ca ea să trăiască şi chiar asta făcea, din plin.

Oraşul mare în care traia i se părea un parc de distractii. 
Oamenii care forfoteau zi şi noapte pe străzi jucau diverse 
roluri, unele teribil de caraghioase, şi toate acestea aveau o 
logica socială. Bătranul care cerşea în coltul străzii ca şi vedeta 
înconjurată de ziaristi şi care ieşea pe usa hotelului.Câinii 
vagabonzi ca şi cei de rasă, plimbati de oameni anume plătiti 
pentru asta. Cocioabele dărăpănate ale săracilor si vilele 
fastuase, nou zugravite şi cu sisteme perforfante de pază şi 
protecţie ale bogatilor. Lumea avea o raţiune de a fi astfel şi ea 
simţea acea stratificare echitabilă. Fiecare îşi merita locul.

Cana de ceai nu era atunci pe masă, la îndemană. Erau 
multe cesti de cafea la filtru, atât de multe încât uneori nu le 
mai ştia numărul. Doar tremuratul de nestăpânit al mâinilor ei 
subţiri sau palpitaţiile neaşteptate ale inimii o avertizau că e de 
ajuns. Şi se oprea.

Ştiuse întotdeauna când să se opreasca. Ştia cine era şi ce 
era. Ştia ce vrea să facă în fiecare moment al zilei, avea planuri 
de dus la îndeplinire pas cu pas până la bătrâneţe ori până la 
sfârşitul vieţii ei.

  Numai că venise ziua aceea… 
Ceasurile Anitei se opriseră toate la ora cand ea deschidea 

ochii: 6.30. Apoi ceva, ca o masă mare si neagră, ramasită a 
vreunui cosmar o târî inapoi, în somn. Tot mai profund, tot 
mai adânc...Înca o treaptă, si încă o treaptă, si încă una... Ca 
î n t r - u n  a f u n d  d e  p r ă p a s t i e ,  c a  î n t r - u n  a b i s .
Şi-n locul diminetii cenusii de noiembrie, Anita simti mirosul 
sărat al mării si căldura nisipului. Ar fi vrut să deschidă ochii, 
dar pleoapele îi erau ca de plumb. Numai o secundă. Apoi 
deveni de plumb ea însăsi cu o durere până la tipăt. După 
care,nimic... Doar marea, briza, stigătul ascuţit al pescărusilor 
si o senzatie ca de zbor care se dezlipea de urâciunea aceea 
dureroasă de plumb. Şi Anita simtea cum devine însăşi 
plutirea aceea, dar înzestrată cu toate simturile si toate 
atributele ne-fizice ale fiintei ei.

Un văz mai clar ca niciodată izvorând din tot ce simţea a fi 
ea, un auz mai subtil ca oricând prindea voltele ţipetelor de 
pescărus care îi sunau dintr-o dată limpezi si diferite…Erau 
strigăte de iubire, de căutare, de ajutor, de uimire, de tristeţe... 
Erau armonioase ca o simfonie şi se-mpleteau cu muzica 
mării, cu gustul mării pe care îl trăia intens până peste 
marginile zborului care devenise. Era în gustul mării o vibratie 
de scoici si alta de alge iar mirosul căpătase atribute din alte 
simturi, era ceva minunat si colosal care venea de pretutindeni 
si–si găsea un loc în ea… Locuri vechi, lăcasuri pe care ea le 
uitase doar, căci ele fuseseră acolo de cand lumea, 
dintotdeauna,  se redeschideau în ea, langă ea, prin ea, 
deasupra si dedesubtul Anitei pană cand  ea nu mai fu Ea, 
dintr-o dată nu mai avu margini si nici constiintă de sine, ceva 
imens si perfect umplu totul şi-o muzică a tuturor simturilor 
izvora din neant.

Când Anita deschise ochii un alb strălucitor o izbi drept în 
fată. Simtea că e undeva , sus, şi auzea voci dar nu putea 
distinge nici cine vorbeşte si nici ce spune. Apoi vocile se 
apropiară iar lumina se departă pană îsi dădu seama că 

sertarul cu manuscrise Poesis

care la rându-i se ascunsese într-un parc zoo
am locuit un dromader pe a cărui cocoaşă atârnau lipite 
cu pelicanol
toate dramele literaturii universale poeziile mele-s o 
maladie
zic unii
împotriva cărei niciun vaccin nu poate lupta cu şanse 
egale

şi eu am încercat să-mi salvez personajele...am alergat 
după ele
în poeziile mele bărbaţii se sinucid iar femeile mor de 
tifos

vesele sau mai triste aşa cum s-au nimerit
poeziile mele nu adună măcar de-o ceapă degerată şi aia
sau cât negru sub unghie...
dacă ar fi să compar cu o singură vorbă de-a ta
aş fi mai sărac decât iov
dar cu toate acestea ţi le las de la prima până la ultima
ca un delir din care moartea mea îţi va citi cu intonaţie
cât de mult te-a iubit el – iedera sufocantă a nopţilor tale

rugă pentru pârliţi

lasă Doamne berzele chioare
hai lasă-le-n plata lor şi fă cuib şi poeţilor
sau  măcar împaca-i cu ei înşişi apoi îndeasă-i într-o 
cârciumă cu de toate
deaprte de chiţcăitul oraşului
unde speranţa de viaţă să crească mililitru cu mililitru
ca vodca-n ziua de leafă
Doamne renunţă la pantofii de crep
trage-ţi sufletul şi bea cot la cot cu pârliţii 
cu cocoşaţii şi hăbăucii
iar dacă vreunu” va  zice: picioare ale mele
picioare ale mel de ce m-aţi părăsit?

fă-ţi pomană cu amărâtu”  fă-l să creadă că zboară...
toarnă-i pe gât 
aşa cum sunt îndopaţi prin spitale paraliticii
trimişi de familie să se vindece-n scaunul cu rotile
toarnă-i Domane prin haine să ajungă până la inimă
toarnă-i direct pe ficaţi în echinocţiul de toamnă
când garda se schimbă 
sub semnul balanţei minte-l că roma-i pe mâna copiilor
dincolo de sticla groasă a paharului
ocrotitor al beţivilor fă din verbul ” a fi ” un verb 
suportabil
pentru toţi alcoolicii anonimi
pentru pârliţii şi cocoşaţii
şi pentru toţi hăbăucii coşmeliei acestea
lasă berzele să orbecăie
şi iartă gura mea slobodă
şi iartă sufletul meu îndoit până la pămând uneori
până la nimic

ciornă

voi pleca într-o zi să cumpăr ţigări
toate mărunţişurile ar încăpea într-o singură geantă
aruncată pe scări viaţa mea ( un cotor de măr) se reduce 
la o cartelă sim
câteva poze uitate pe facebook şi un pumn de poeme
primul rid îţi va încercui ochiul îngălbenit pe vizor
ca un soldat înrolat într-un corp de elită

am trăit doar pe ciorne

două- trei lame 
nişte chei
doar atât
urăsc biletele de adio
ţi-am zis vei face dragoste cu un mort din carnea căruia 
nici institutul medicinei legale şi nici oamenii nu vor 
înţelege
mare lucru...să faci dragoste cu un mort
detestând 
negând
implorând în acelaşi timp în care eu te voi înşela cu tine 
însăţi
dar nu vei şti niciodată nu
tu nu vei afla aşa cum n-o să afli că de luni bune
am ajuns un nefumător convins voi pleca într-o zi să îmi 
cumpăr ţigări
lăsându-mi tinereţea prin bănci de organe sau unor 
îngeraşi carnivori
pictaţi cu ulei pe frunze de tutun sângele mortului va 
vinde copilului uterul tău
şi amintiri cu noi doi la mare
înotnd prin coji de alune fiesta lingându-ne sarea
un mort îţi va încălzi patul
vei face dragoste cu un mort
implorând
negând 
detestând
pentru că tot ce am putut să îţi las
e un ochi galben
durerea ta de ovare 
şi un ghem de rugină

toate poeziile ţi le las ţie

aşa cum s-au nimerit vesele sau mai triste 
sufletul meu oricum nu le mai încape cam de pe la ultima 
ploaie
nici eu pe mine nu mă mai încap

aproape constant mi se zice c-aş un personaj jucat prost
căruia toţi dramaturgii şi regizorii i-au pus gând
să îl scoată la pensie...una de boală
c-aş fi fugit dintr-o piesă cu un actor de mâna a treia
ascunzându-mă în măruntaiele unui dromader

Valeriu MititeluDrumul spre casă
Elena ALBU ISTRATI 
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monden şi alură de doamne din lumea bună, până la cele mai 
modestuţe care dau scurtul în gară printre linii. Oricum, şi 
acestea puse la ţol festiv, cu fustiţe tip guleraş şi cu surâsuri mai 
îmbietoare decât o telenovelă argentiniană. Pe trotuar, printre 
spectatorii mai vârstnici şi cu unele posibilităţi materiale 
restrictive se înregistrară câteva infarcturi, dar cine să bage în 
seamă aceste mici incidente când iată, apăruseră deja travestiţii. 
Doamne! Câtă gingăşie, ce fantezie în aranjarea ţinutelor, ce 
gestică sugestivă (scuze!), câtă graţie şi mai ales eleganţă. Un 
adevărat regal al bunului gust şi al exuberanţei, al chefului de 
viaţă şi bună dispoziţie...

Cuplurile de homosexuali şi lesbiene nu au prea entuziasmat 
fiindcă păreau deja ceva foarte burghez şi aşezat, iar lumea era 
foarte obişnuită cu ei. Au cules totuşi ceva aplauze, dar numai 
aşaa, de complezenţă.

Cu totul altul a fost efectul figurilor virile şi pline de patimă 
ale violatorilor sadici, pe lângă care violatorii în grup păreau doar 
nişte liceeni care fumează în closet. Mai ales că primii purtau, la 
vedere, uneltele preferate, iar aici era de admirat fantezia lor 
creatoare. Păcat însă că erau, majoritatea, cam prost îmbrăcaţi. 
Dar, erau totuşi îmbrăcaţi, spre deosebire de exhibiţionişti care 
purtau, în cel mai bun caz, nişte cearşafuri, nici acelea prea 
curate. Voaieriştii nu prea au înregistrat succes, însă toată lumea 
a stat cu sufletul la gură când au defilat necrofilii cu partenerele 
lor în diferite stadii de putrefacţie. Fizionomiile lor tragice, 
romantismul şi evidenta suferinţă cauzată de iubire, au făcut ca 
muzele poeţilor onirici aflaţi printre spectatori să tresară excitate. 
Publicul îşi revenea cu greu şi aproape nici nu observă grupul 
mare, dar destul de tern al incestuoşilor, sau cel de un pitoresc 
incontestabil al sado-masochiştilor, deşi, ca să fim sinceri, 
îmbrăcămintea acestora din urmă dădea idei chiar şi unor 
gospodine grase aflate, cel puţin aparent, în amorţire. Onaniştii 
se dovediră foarte plictisitori, deşi eforturile lor de a părea 
interesanţi provocară câteva leşinuri printre manifestanţi. 
Zadarnic însă! Erau mult prea banali şi dacă stăm să ne gândim 
bine, asta este deja o practică atât de domestică încât nu este 
demnă de luat în seamă. Au mai defilat şi fetişiştii, precum şi 
pedofilii. Ăştia din urmă, înduioşători ei, dar totul pe fondul unei 
plictiseli din ce în ce mai evidente. Eiii, dar când au apărut 
zoofilii, lucrurile s-au schimbat! Ce veselie, ce antren! Cuplurile 
mixte dădeau dovada unor admirabile empatii. Tandreţea 
reciprocă era de natură să dea lacrimi şi unui fierar-betonist 
calificat. Ce voioşie printre capre, ce jucăuşi erau partenerii canini 
de talie mare, sau chiar mijlocie, nu mai vorbim de purcei ori de 
cimpanzeii celor cu dare de mână. Ceva de vis, ceva ce nici în 
barca străbunului Noe nu fusese. Lipseau, din motive oarecum 
fireşti, elefanţii, însă nimeni nu se putea dumiri cum de nu erau şi 
şerpi, ştiut fiind că aceştia au două penisuri şi, la drept vorbind, o 
îmbrăţişare a unui piton nu poate fi comparată cu a nici unui 
amant oricât de înfocat ar fi acesta. Ei, dar poate la anul...   

Noaptea se lăsase de mult când parada s-a încheiat în lumina 
torţelor. Apoi, cine ştie ce s-a mai întâmplat, deoarece nu este 
cazul să fim indiscreţi, iar posibilităţile de a-ţi găsi sufletul 
pereche erau mai multe ca oricând...  

În ziua următoare, şeful suprem citea un sondaj de opinie, 
hăhăia satisfăcut şi trăgea cu plăcere dintr-o sticlă, înjurându-i 
meseriaş pe rivalii, făcuţi zob după ultimul eveniment cultural cu 
priză la mase. Semnă şi decretul de înaintare la gradul de chestor 
al comisarului-şef, odată cu numirea acestuia ca director cu 
puteri nelimitate pe graniţa de est unde avea de luptat cu 
speculanţii transfrontalieri de şuruburi şi fierbătoare. O sarcină 
dificilă, însă compatibilă cu abilităţile şi posibilităţile 
personajului. Pe inspectorul Titi îl numi în locul celui promovat, 
totodată înaintându-l în grad. În fond el era cel care, printr-o 
anonimă, semnalase oportun ambiţiile cam exagerate ale fostului 
său şef. Precum vedem, este posibil ca o bună conducere să-i 
fericească pe toţi. Doar proaspătul chestor gândea, cumva 
nostalgic, în biroul său aflat acum în estul sălbatec:

- Băi, băiete, da' curvă-i lumea asta! 

- Şi, bă, nu sta ca statuia că am treabă dă nu mă văd, spuse, 
cam iritat, comisarul-şef, uitându-se ferm la inspectorul care-i 
răpea plăcerea savurării unui ness cu havana şi, evident, whiscki-
ul aferent. Dar, după figura omului care aducea cu un bostan 
călcat de tractor, îşi dădu seama că e ceva grav.   

- Şefu', un sursar d-al meu, da' nu pot să-i dau numele, că-i 
sub acoperire, unu' de-i zice Acadea şi, fiind cam curist el, de 
meserie, lucrează în parcul din centru, m-a informat că pun ăştia 
de-o paradă, ceva naşpa, dă vin şi alea şi ăia, adică toţi poponarii 
şi curvele că se consideră minoritate şi adică sunt discriminaţi şi 
vor să-şi revendice drepturile în societate aşa cum au văzut ei în 
Olanda, pizdii mă-sii, că  numai la futai le stă mintea, nu la 
producţie ca pă vremuri. Io zic să ieşim cu băieţii şi să le rupem 
cururile cu bastonu' ca să le treacă dă paradă. Aprobaţi?

Şeful îl privi parcă cu milă şi-i spuse:
- Bă, Titele, tu, vacă ai fost de când te ştiu şi doar am fost 

colegi. D-aia-i şi rămas doar un amărât de inspector în timp ce eu 
am ajuns comisar-şef. Bă, tu n-ai perspectivă, bă! Ascultă aici la 
mine! Le spui curiştilor şi la toţi ceilalţi labagii că parada lor se 
aprobă, iar tu bagi băieţii la ţinută ştoc şi-i pui să se plimbe cu ei şi 
să-i păzească ca pă ochii dăn cap! Hai, flit, şi nu mai gândi că te 
îmbolnăveşti. Pentru asta, sunt eu pus aici. Salutare!

A doua zi, având limba pregătită pentru orice serviciu, 
comisarul-şef stătea sluj în faţa primului tartor şi-i relata povestea 
cu parada. La sfârşit acesta îl privi cu greaţă şi-i zise:

- Pulică, puneţi bă, tunu' cu apă pă ei şi răcoriţii, bă, ce tre' să 
vă învăţ IO!?

- Bă, tăticu', gândi comisarul-şef, hai, că Titi e tâmpit, treacă-
meargă, da-i numa' inspector, da' ăsta-i câta-i preş... Bă, ce 
dreacu' io-s oare singuru' dăştept dă-n ţara asta? Însă, cu mult 
tact diplomatic, spuse:

- Am înţeles! Vom face exact aşa cum ordonaţi! Da' aşaaa, ca 
problemă adiacentă, în perspectiva alegerilor... n-ar fi mai bine 
săăăă... ştiţi, poate că, nişte măsuriiiii...

În ochiul stâng al şefului suprem, acela care cam fugea mai 
mereu spre slănină, licări o luminiţă. Verde, sinistră, însă 
luminiţă! Alegerile erau singurul eveniment pentru care merita 
să trăieşti. Prin urmare spuse ferm:

- Păi, băiii, c-acu' mă-nervezi, io ce căcat mănânc aici?! Aveţi 
grijă cum se derulează evenimentu' ca să vadă şi curiştii, că noi 
înţelegem dimensiunea multiculturală, unitatea în diversitate, 
manifestăm nu numai toleranţă, ci şi profundă înţelegere, în fine, 
vezi ce gargară bagi tu acolo, ca să bage şi ei votu' pentru noi, 
adică pentru mine, că de restu' mă doare-n cur! Hai, flit, la treabă 
şi, dacă iese bine, om te fac, dacă nu, ţine minte, ai belit-o!    

Comisarul-şef, de fapt omul de bază al şefului suprem, se 
retrase protocolar, cu spatele, făcând plecăciuni şi gândindu-se 
cu respect la curtenii din vechime. Ştiau ei ce ştiau! Păi, dacă te 
retragi aşa, nu rişti un picior în fund care să te ducă cine ştie unde. 
Ajuns la biroul său îl convocă pe Titi şi-i ordonă:

- Titele, puiule, adună toate soiurile dă fufe şi pulărăi, le spui 
că puterea e cu ei, le asiguri paza şi ai grijă să se desfăşoare cum 
le-o suna lor apa-n cap! Tai-o, urgent, că dacă iese cum am 
socotit-o eu ne pune Dumnezeu mâna-n cap! Că tot veni vorba, 
vezi că am aranjat şi cu partea adversă, am vorbit cu dom' 
părintele acela mare, Pefeu' cum îi spunem noi pe nume de cod, 
să bage şi el o contramanifestaţie, cu babe d-ale lui bisericoase, cu 
flăcăi d-ăia care mănâncă numai lumânări, să nu zică lumea că 
ne-am dat cu poponarii. Noi suntem, bă, ca totdeauna, imparţiali! 
Te-ai prins!? Uşche-o, la lucru! 

Duminică, peste patru zile deci, după ce televiziunile 
anunţaseră din oră în oră epocalul eveniment, locul şi orele de 
desfăşurare, pe marele bulevard care purta numele unui erou al 
neamului, nu mai era loc nici cât să arunci un ac. Şirurile de 
jandarmi şi poliţişti asigurau ordinea, iar parada începu exact la 
ora fixată, dovadă a seriozităţii tuturor participanţilor.

Deschiderea a fost făcută de fetele tarifate, începând cu cele 
de mii de euro pe noapte, cu toalete demne de orice spectacol 

A cadem ia Păstorel
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Parada A cadem ia Păstorel

SOARELE
Căzut pe gânduri, grav, bătrânul SOARE
Se scarpină în barba sa de raze,
Căci îl aşteaptă negre ipostaze
Ce par să îl trimită la răcoare.

Scrutând apocalipticele faze,
Scornite de o minte sclipitoare,
El simte că, desigur cu onoare,
Se va sfârşi precum un kamicadze.

Sau, poate, fi-va condamnat pe viaţă
La muncă grea, un picuşor cam ternă,
Şi făr-un orizont mai larg în faţă…

Deci soarta sa va fi prozaică:
Va sta închis mereu într-o modernă
Celulă tip… fotovoltaică!

TERRA
Timidă cată către cosmos TERRA
Visându-se în drum spre infinit,
Dar lutul pare astăzi ostenit
Căci l-a purtat doar spre un hău himera.

De mii de veacuri solul s-a grăbit
Să ducă lumii un mesaj din sfera
Ce ar dori să îşi marcheze era
C-un salt spre stele, oarecum pripit.

Problema însă e acum urgentă:
Se cere o planetă de rezervă;
Cu poluarea noastră consecventă

E necesar, prin căi sacerdotale,
Ca TERRA să n-ajungă o… conservă
Să intre-n… reparaţii capitale!

LUNA
Ce supărată pare blânda LUNĂ
În noaptea… albă ce-o visau poeţii
Căci  s-au cam încurcat, se pare, bieţii,
Când navigau, cu… rime, prin lagună.

Se îmbulzeau sub raza ei profeţii
Tomnateci, contractaţi de-o damă brună,
Ce colectau descântece-n cunună
Spre-a păcăli pe toţi analfabeţii…

Iar Diva, chiar de cunoştea secretul,
La care nu era nicicum complice
(N-o anchetase nici măcar… parchetul!),

Supusă la înaltă tensiune
Tăcea deşi nu prea era ferice 
Căci LUNA ştie totul dar…  nu spune!

MARTE
S-a mai calmat, azi, belicosul MARTE
Căci roşu-i clasic nu mai e la modă
Iar zeul nu mai e acum un vodă,
Ba-i chiar, se zice, speriat de moarte.

Poziţia-i, de-aceea,  nu-i comodă
Dar el se învârteşte mai departe
Şi inspirat de… marţiale arte
Se-nchină astăzi doar într-o pagodă.

Deci încercând să se reprofileze,
Virând dinspre  INFERN spre PARADIS,
A studiat ale lui Buda teze

Iar zvonul spune că s-a şi decis:
Natura va-ncerca s-o protejeze
Şi chiar se va înscrie în Green-peace!

Eugen Deutsch (din ciclul 
„SONETE PLANETARE”)

PREVIZIUNE  ,,OPTIMISTĂ"
Românul speră-n tot mai bine,
Deși e dezgolit în ram :
Se va-mbrăca doar din vitrine
Cu hainele...lui moș Adam!
 
EFICACITATE ECONOMICĂ
Degeaba ni s-au dat talanți,
Căci misia nu-i dusă-n lume,
Fiindc-ai noștri petulanți
Sunt prea grăbiți ...ca să-i consume!
Constantin Profir

DUPĂ DEGUSTARE
De-aceste vinuri încântaţi,
Am vrea – mai mult ca toate cele –
La guvernanţi să  nu le daţi...
Că dau în gropi şi fără ele.

MĂSURI 
Guvernul are grijă bunăoară
Să n-avem bani – desigur cu temei –
Ca preventiv să bem doar apă chioară
Şi să ne piară cheful de femei.

ACUZAT DE BEŢIE
Să neg nici nu-mi trecea prin gînd!
Pe bani muncind din zi în noapte,
Mai beau şi eu din când în când...
Că nu-s ca alţii...  papă-lapte!

Gheorghe Bălăceanu

CONJUGALĂ DE TOAMNĂ
E mare lucru-n doi să fii
Când bătrâneţea te găseşte
Şi rufe speli şi farfurii
Şi mai şi taci când ea vorbeşte.

MULTINOMINAL
O întrebare pentru insul
Ce vrea musai să-l votăm
Din ce pădure este ursul
A cărui piele-o cumpărăm? 

GENEALOGICĂ
Erau bunicii mei ţărani
Cu sapa-n mână până ieri
Dar nu s-au procopsit cu bani
Şi nu ştiau că-s fermieri

Mugurel Sasu

SONETUL VISCOLULUI
În geamuri bat cu degete din neaua
Cu care-acopăr spaţii necuprinse,
Iară pe culmile ce par ne'nvinse
Troiene-aşez precum drumeţul şaua.

Pe buză vă îngheaţă zeflemeaua
Când alarmate ştiri, anunţă prinse:
Tractoare, pluguri sau maşini deprinse
Cu lupte doar prin fulgi ca floriceaua.

Nu-s case-n care focul să trosnească
Pe priciuri reci zac babe degerate
Trăgând de-o ţuică să se încălzească

Şi-n crâşme stau ţărani cu chip de iască
Ce-aşteaptă-n lungi tăceri înfiorate
Să vin-armata să-i dezăpezească!

SONETUL LEULUI LA PÂNDĂ
Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi căprioară
Şi simţurile mi-s întinse, sfoară,
De trupul tânăr, frumos aromitor...

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioară,
Iară eu ce-n Kama-Sutra-s profesor,
Fierbinte sunt acum şi totu-i fior
Iar gândurile parcă-n ceruri zboară.

Mental transmit idei de acţiune
Filtrez priviri adânci şi reci, d-agată
Ea vine-ncet şi toată-i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldă inima-mi desfată...
- Bunelu', astăzi iar ai tensiune! 

Mihai Batog-Bujeniţă

UNUI EPIGRAMIST GHINIONIST
Văzu o flacără, jucând
Și o porni spre ea, cu zor;
Găsi volumul său arzând :
Foc îi dăduse-un... cititor.

CĂTRE CITITORII MEI
Blestemul ni-l purtăm în lume
C-așa am fost mereu sortiți:
Eu, să-mi închipui că scriu glume
Voi, resemnați, să le citiți!

UNUI CONFRATE PROLIFIC
Chiar de-i mare-a lor tiraj
Epigramele din op
Nu l-au prea săltat în top,
Ba, l-au dus chiar în picaj.

SURSĂ DE VENIT
Dacă vreți, precum o apă,
Bani să curgă pe uluc
Când sunteți la vreo agapă
Vindeți tuturor... BOOKLOOK!

Mihai Haivas

LAUDĂ MEDIOCRITĂȚII
E-o gândire cu mult rost
Despre-un scrib incompetent:
Ca să scrii așa de prost
Ai nevoie de ...talent!
 
MINCIUNI OFICIALE
Ne înșeală profitorii,
Ce ne trag iar clapele;
Ne tot mint conducătorii
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monden şi alură de doamne din lumea bună, până la cele mai 
modestuţe care dau scurtul în gară printre linii. Oricum, şi 
acestea puse la ţol festiv, cu fustiţe tip guleraş şi cu surâsuri mai 
îmbietoare decât o telenovelă argentiniană. Pe trotuar, printre 
spectatorii mai vârstnici şi cu unele posibilităţi materiale 
restrictive se înregistrară câteva infarcturi, dar cine să bage în 
seamă aceste mici incidente când iată, apăruseră deja travestiţii. 
Doamne! Câtă gingăşie, ce fantezie în aranjarea ţinutelor, ce 
gestică sugestivă (scuze!), câtă graţie şi mai ales eleganţă. Un 
adevărat regal al bunului gust şi al exuberanţei, al chefului de 
viaţă şi bună dispoziţie...

Cuplurile de homosexuali şi lesbiene nu au prea entuziasmat 
fiindcă păreau deja ceva foarte burghez şi aşezat, iar lumea era 
foarte obişnuită cu ei. Au cules totuşi ceva aplauze, dar numai 
aşaa, de complezenţă.

Cu totul altul a fost efectul figurilor virile şi pline de patimă 
ale violatorilor sadici, pe lângă care violatorii în grup păreau doar 
nişte liceeni care fumează în closet. Mai ales că primii purtau, la 
vedere, uneltele preferate, iar aici era de admirat fantezia lor 
creatoare. Păcat însă că erau, majoritatea, cam prost îmbrăcaţi. 
Dar, erau totuşi îmbrăcaţi, spre deosebire de exhibiţionişti care 
purtau, în cel mai bun caz, nişte cearşafuri, nici acelea prea 
curate. Voaieriştii nu prea au înregistrat succes, însă toată lumea 
a stat cu sufletul la gură când au defilat necrofilii cu partenerele 
lor în diferite stadii de putrefacţie. Fizionomiile lor tragice, 
romantismul şi evidenta suferinţă cauzată de iubire, au făcut ca 
muzele poeţilor onirici aflaţi printre spectatori să tresară excitate. 
Publicul îşi revenea cu greu şi aproape nici nu observă grupul 
mare, dar destul de tern al incestuoşilor, sau cel de un pitoresc 
incontestabil al sado-masochiştilor, deşi, ca să fim sinceri, 
îmbrăcămintea acestora din urmă dădea idei chiar şi unor 
gospodine grase aflate, cel puţin aparent, în amorţire. Onaniştii 
se dovediră foarte plictisitori, deşi eforturile lor de a părea 
interesanţi provocară câteva leşinuri printre manifestanţi. 
Zadarnic însă! Erau mult prea banali şi dacă stăm să ne gândim 
bine, asta este deja o practică atât de domestică încât nu este 
demnă de luat în seamă. Au mai defilat şi fetişiştii, precum şi 
pedofilii. Ăştia din urmă, înduioşători ei, dar totul pe fondul unei 
plictiseli din ce în ce mai evidente. Eiii, dar când au apărut 
zoofilii, lucrurile s-au schimbat! Ce veselie, ce antren! Cuplurile 
mixte dădeau dovada unor admirabile empatii. Tandreţea 
reciprocă era de natură să dea lacrimi şi unui fierar-betonist 
calificat. Ce voioşie printre capre, ce jucăuşi erau partenerii canini 
de talie mare, sau chiar mijlocie, nu mai vorbim de purcei ori de 
cimpanzeii celor cu dare de mână. Ceva de vis, ceva ce nici în 
barca străbunului Noe nu fusese. Lipseau, din motive oarecum 
fireşti, elefanţii, însă nimeni nu se putea dumiri cum de nu erau şi 
şerpi, ştiut fiind că aceştia au două penisuri şi, la drept vorbind, o 
îmbrăţişare a unui piton nu poate fi comparată cu a nici unui 
amant oricât de înfocat ar fi acesta. Ei, dar poate la anul...   

Noaptea se lăsase de mult când parada s-a încheiat în lumina 
torţelor. Apoi, cine ştie ce s-a mai întâmplat, deoarece nu este 
cazul să fim indiscreţi, iar posibilităţile de a-ţi găsi sufletul 
pereche erau mai multe ca oricând...  

În ziua următoare, şeful suprem citea un sondaj de opinie, 
hăhăia satisfăcut şi trăgea cu plăcere dintr-o sticlă, înjurându-i 
meseriaş pe rivalii, făcuţi zob după ultimul eveniment cultural cu 
priză la mase. Semnă şi decretul de înaintare la gradul de chestor 
al comisarului-şef, odată cu numirea acestuia ca director cu 
puteri nelimitate pe graniţa de est unde avea de luptat cu 
speculanţii transfrontalieri de şuruburi şi fierbătoare. O sarcină 
dificilă, însă compatibilă cu abilităţile şi posibilităţile 
personajului. Pe inspectorul Titi îl numi în locul celui promovat, 
totodată înaintându-l în grad. În fond el era cel care, printr-o 
anonimă, semnalase oportun ambiţiile cam exagerate ale fostului 
său şef. Precum vedem, este posibil ca o bună conducere să-i 
fericească pe toţi. Doar proaspătul chestor gândea, cumva 
nostalgic, în biroul său aflat acum în estul sălbatec:

- Băi, băiete, da' curvă-i lumea asta! 

- Şi, bă, nu sta ca statuia că am treabă dă nu mă văd, spuse, 
cam iritat, comisarul-şef, uitându-se ferm la inspectorul care-i 
răpea plăcerea savurării unui ness cu havana şi, evident, whiscki-
ul aferent. Dar, după figura omului care aducea cu un bostan 
călcat de tractor, îşi dădu seama că e ceva grav.   

- Şefu', un sursar d-al meu, da' nu pot să-i dau numele, că-i 
sub acoperire, unu' de-i zice Acadea şi, fiind cam curist el, de 
meserie, lucrează în parcul din centru, m-a informat că pun ăştia 
de-o paradă, ceva naşpa, dă vin şi alea şi ăia, adică toţi poponarii 
şi curvele că se consideră minoritate şi adică sunt discriminaţi şi 
vor să-şi revendice drepturile în societate aşa cum au văzut ei în 
Olanda, pizdii mă-sii, că  numai la futai le stă mintea, nu la 
producţie ca pă vremuri. Io zic să ieşim cu băieţii şi să le rupem 
cururile cu bastonu' ca să le treacă dă paradă. Aprobaţi?

Şeful îl privi parcă cu milă şi-i spuse:
- Bă, Titele, tu, vacă ai fost de când te ştiu şi doar am fost 

colegi. D-aia-i şi rămas doar un amărât de inspector în timp ce eu 
am ajuns comisar-şef. Bă, tu n-ai perspectivă, bă! Ascultă aici la 
mine! Le spui curiştilor şi la toţi ceilalţi labagii că parada lor se 
aprobă, iar tu bagi băieţii la ţinută ştoc şi-i pui să se plimbe cu ei şi 
să-i păzească ca pă ochii dăn cap! Hai, flit, şi nu mai gândi că te 
îmbolnăveşti. Pentru asta, sunt eu pus aici. Salutare!

A doua zi, având limba pregătită pentru orice serviciu, 
comisarul-şef stătea sluj în faţa primului tartor şi-i relata povestea 
cu parada. La sfârşit acesta îl privi cu greaţă şi-i zise:

- Pulică, puneţi bă, tunu' cu apă pă ei şi răcoriţii, bă, ce tre' să 
vă învăţ IO!?

- Bă, tăticu', gândi comisarul-şef, hai, că Titi e tâmpit, treacă-
meargă, da-i numa' inspector, da' ăsta-i câta-i preş... Bă, ce 
dreacu' io-s oare singuru' dăştept dă-n ţara asta? Însă, cu mult 
tact diplomatic, spuse:

- Am înţeles! Vom face exact aşa cum ordonaţi! Da' aşaaa, ca 
problemă adiacentă, în perspectiva alegerilor... n-ar fi mai bine 
săăăă... ştiţi, poate că, nişte măsuriiiii...

În ochiul stâng al şefului suprem, acela care cam fugea mai 
mereu spre slănină, licări o luminiţă. Verde, sinistră, însă 
luminiţă! Alegerile erau singurul eveniment pentru care merita 
să trăieşti. Prin urmare spuse ferm:

- Păi, băiii, c-acu' mă-nervezi, io ce căcat mănânc aici?! Aveţi 
grijă cum se derulează evenimentu' ca să vadă şi curiştii, că noi 
înţelegem dimensiunea multiculturală, unitatea în diversitate, 
manifestăm nu numai toleranţă, ci şi profundă înţelegere, în fine, 
vezi ce gargară bagi tu acolo, ca să bage şi ei votu' pentru noi, 
adică pentru mine, că de restu' mă doare-n cur! Hai, flit, la treabă 
şi, dacă iese bine, om te fac, dacă nu, ţine minte, ai belit-o!    

Comisarul-şef, de fapt omul de bază al şefului suprem, se 
retrase protocolar, cu spatele, făcând plecăciuni şi gândindu-se 
cu respect la curtenii din vechime. Ştiau ei ce ştiau! Păi, dacă te 
retragi aşa, nu rişti un picior în fund care să te ducă cine ştie unde. 
Ajuns la biroul său îl convocă pe Titi şi-i ordonă:

- Titele, puiule, adună toate soiurile dă fufe şi pulărăi, le spui 
că puterea e cu ei, le asiguri paza şi ai grijă să se desfăşoare cum 
le-o suna lor apa-n cap! Tai-o, urgent, că dacă iese cum am 
socotit-o eu ne pune Dumnezeu mâna-n cap! Că tot veni vorba, 
vezi că am aranjat şi cu partea adversă, am vorbit cu dom' 
părintele acela mare, Pefeu' cum îi spunem noi pe nume de cod, 
să bage şi el o contramanifestaţie, cu babe d-ale lui bisericoase, cu 
flăcăi d-ăia care mănâncă numai lumânări, să nu zică lumea că 
ne-am dat cu poponarii. Noi suntem, bă, ca totdeauna, imparţiali! 
Te-ai prins!? Uşche-o, la lucru! 

Duminică, peste patru zile deci, după ce televiziunile 
anunţaseră din oră în oră epocalul eveniment, locul şi orele de 
desfăşurare, pe marele bulevard care purta numele unui erou al 
neamului, nu mai era loc nici cât să arunci un ac. Şirurile de 
jandarmi şi poliţişti asigurau ordinea, iar parada începu exact la 
ora fixată, dovadă a seriozităţii tuturor participanţilor.

Deschiderea a fost făcută de fetele tarifate, începând cu cele 
de mii de euro pe noapte, cu toalete demne de orice spectacol 

A cadem ia Păstorel
Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Parada A cadem ia Păstorel

SOARELE
Căzut pe gânduri, grav, bătrânul SOARE
Se scarpină în barba sa de raze,
Căci îl aşteaptă negre ipostaze
Ce par să îl trimită la răcoare.

Scrutând apocalipticele faze,
Scornite de o minte sclipitoare,
El simte că, desigur cu onoare,
Se va sfârşi precum un kamicadze.

Sau, poate, fi-va condamnat pe viaţă
La muncă grea, un picuşor cam ternă,
Şi făr-un orizont mai larg în faţă…

Deci soarta sa va fi prozaică:
Va sta închis mereu într-o modernă
Celulă tip… fotovoltaică!

TERRA
Timidă cată către cosmos TERRA
Visându-se în drum spre infinit,
Dar lutul pare astăzi ostenit
Căci l-a purtat doar spre un hău himera.

De mii de veacuri solul s-a grăbit
Să ducă lumii un mesaj din sfera
Ce ar dori să îşi marcheze era
C-un salt spre stele, oarecum pripit.

Problema însă e acum urgentă:
Se cere o planetă de rezervă;
Cu poluarea noastră consecventă

E necesar, prin căi sacerdotale,
Ca TERRA să n-ajungă o… conservă
Să intre-n… reparaţii capitale!

LUNA
Ce supărată pare blânda LUNĂ
În noaptea… albă ce-o visau poeţii
Căci  s-au cam încurcat, se pare, bieţii,
Când navigau, cu… rime, prin lagună.

Se îmbulzeau sub raza ei profeţii
Tomnateci, contractaţi de-o damă brună,
Ce colectau descântece-n cunună
Spre-a păcăli pe toţi analfabeţii…

Iar Diva, chiar de cunoştea secretul,
La care nu era nicicum complice
(N-o anchetase nici măcar… parchetul!),

Supusă la înaltă tensiune
Tăcea deşi nu prea era ferice 
Căci LUNA ştie totul dar…  nu spune!

MARTE
S-a mai calmat, azi, belicosul MARTE
Căci roşu-i clasic nu mai e la modă
Iar zeul nu mai e acum un vodă,
Ba-i chiar, se zice, speriat de moarte.

Poziţia-i, de-aceea,  nu-i comodă
Dar el se învârteşte mai departe
Şi inspirat de… marţiale arte
Se-nchină astăzi doar într-o pagodă.

Deci încercând să se reprofileze,
Virând dinspre  INFERN spre PARADIS,
A studiat ale lui Buda teze

Iar zvonul spune că s-a şi decis:
Natura va-ncerca s-o protejeze
Şi chiar se va înscrie în Green-peace!

Eugen Deutsch (din ciclul 
„SONETE PLANETARE”)

PREVIZIUNE  ,,OPTIMISTĂ"
Românul speră-n tot mai bine,
Deși e dezgolit în ram :
Se va-mbrăca doar din vitrine
Cu hainele...lui moș Adam!
 
EFICACITATE ECONOMICĂ
Degeaba ni s-au dat talanți,
Căci misia nu-i dusă-n lume,
Fiindc-ai noștri petulanți
Sunt prea grăbiți ...ca să-i consume!
Constantin Profir

DUPĂ DEGUSTARE
De-aceste vinuri încântaţi,
Am vrea – mai mult ca toate cele –
La guvernanţi să  nu le daţi...
Că dau în gropi şi fără ele.

MĂSURI 
Guvernul are grijă bunăoară
Să n-avem bani – desigur cu temei –
Ca preventiv să bem doar apă chioară
Şi să ne piară cheful de femei.

ACUZAT DE BEŢIE
Să neg nici nu-mi trecea prin gînd!
Pe bani muncind din zi în noapte,
Mai beau şi eu din când în când...
Că nu-s ca alţii...  papă-lapte!

Gheorghe Bălăceanu

CONJUGALĂ DE TOAMNĂ
E mare lucru-n doi să fii
Când bătrâneţea te găseşte
Şi rufe speli şi farfurii
Şi mai şi taci când ea vorbeşte.

MULTINOMINAL
O întrebare pentru insul
Ce vrea musai să-l votăm
Din ce pădure este ursul
A cărui piele-o cumpărăm? 

GENEALOGICĂ
Erau bunicii mei ţărani
Cu sapa-n mână până ieri
Dar nu s-au procopsit cu bani
Şi nu ştiau că-s fermieri

Mugurel Sasu

SONETUL VISCOLULUI
În geamuri bat cu degete din neaua
Cu care-acopăr spaţii necuprinse,
Iară pe culmile ce par ne'nvinse
Troiene-aşez precum drumeţul şaua.

Pe buză vă îngheaţă zeflemeaua
Când alarmate ştiri, anunţă prinse:
Tractoare, pluguri sau maşini deprinse
Cu lupte doar prin fulgi ca floriceaua.

Nu-s case-n care focul să trosnească
Pe priciuri reci zac babe degerate
Trăgând de-o ţuică să se încălzească

Şi-n crâşme stau ţărani cu chip de iască
Ce-aşteaptă-n lungi tăceri înfiorate
Să vin-armata să-i dezăpezească!

SONETUL LEULUI LA PÂNDĂ
Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi căprioară
Şi simţurile mi-s întinse, sfoară,
De trupul tânăr, frumos aromitor...

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioară,
Iară eu ce-n Kama-Sutra-s profesor,
Fierbinte sunt acum şi totu-i fior
Iar gândurile parcă-n ceruri zboară.

Mental transmit idei de acţiune
Filtrez priviri adânci şi reci, d-agată
Ea vine-ncet şi toată-i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldă inima-mi desfată...
- Bunelu', astăzi iar ai tensiune! 

Mihai Batog-Bujeniţă

UNUI EPIGRAMIST GHINIONIST
Văzu o flacără, jucând
Și o porni spre ea, cu zor;
Găsi volumul său arzând :
Foc îi dăduse-un... cititor.

CĂTRE CITITORII MEI
Blestemul ni-l purtăm în lume
C-așa am fost mereu sortiți:
Eu, să-mi închipui că scriu glume
Voi, resemnați, să le citiți!

UNUI CONFRATE PROLIFIC
Chiar de-i mare-a lor tiraj
Epigramele din op
Nu l-au prea săltat în top,
Ba, l-au dus chiar în picaj.

SURSĂ DE VENIT
Dacă vreți, precum o apă,
Bani să curgă pe uluc
Când sunteți la vreo agapă
Vindeți tuturor... BOOKLOOK!

Mihai Haivas

LAUDĂ MEDIOCRITĂȚII
E-o gândire cu mult rost
Despre-un scrib incompetent:
Ca să scrii așa de prost
Ai nevoie de ...talent!
 
MINCIUNI OFICIALE
Ne înșeală profitorii,
Ce ne trag iar clapele;
Ne tot mint conducătorii
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De...,,îngheață apele"!   

LA NUNTA UNOR VECHI 
ÎNDRĂGOSTIȚI
De-atâția ani voi v-ați iubit,
Că pot s-afirm, și nu vă mint:
Un pic de-ați mai fi zăbovit,
Făceați și nunta de argint!
 
SPONSOR MATRIMONIAL
Galant și ,,dezinteresat"
Mi-a dat concursul să mă-nsor,
Râvnind, în schimb, cum am aflat,
La... dreptul meu de autor!

Mihai Cosma

CÂRCOTAȘUL ANTI-EPIGRAMIST
Un spor în sfera ,,bunuri de consum"
Ne-ar face traiul și mai bun , acum;
Dar nu-i la fel și-n sfera ,,epigrame":
Te satură de râs, dar nu de foame.
 
SUGESTIE UNUI EPIGRAMIST 
ÎNCEPĂTOR
În patru versuri mult încape
Când nu te porți ca un poltron;
Ai grijă, totuși să nu-ți scape
Chiar poanta cea ,,sine qua non"!
 
E-URI  VERSUS ECO
Lidl, Kaufland, Billa-s magazine
Permanent cu rafturile pline;

Dar păcat că-n ele nu zărești
,,Coșul cu-alimente românești". 

Mihai Stancu

GASTRONOMICĂ
Vin negru-ți dă o chelneriță,
La  o friptură de purcel,
Pe când la vinul Păstorel
Ar merge trăsnet… bujeniță.
 
SORȚI
Mulțumit, dând sorții vama,
Spun la jocul de noroc,
Când la cărți îmi cade dama:
Ăsta într-adevăr  noroc!

UNUI  PROFESOR  DE  LATINĂ  
OPTIMIST
Ai mereu o tristă soartă,
Rezonezi c-o limbă moartă.
Dar speranța-ți este vie,
Când observi că-i rod în vie.

LANSAREA  CĂRȚII  MELE
A fost la un înalt nivel,
Cu lume multă, chiar o droaie,
Păcat de câte-un mielușel,
Ce a făcut-o … cam de oaie.

STRIGĂTURĂ
Frunză verde-creață,
Lumea-mi stă în față.
E-un motiv firesc:
Să n-o depășesc!

Sorin Cotlarciuc

OUĂLE LUI NĂSTASE
La Jilava de plictis
Când afară stă să plouă
Numără doar cei admis
În dotare... numai două
 
IMPOZIT
 Guvernanţii cer în cor
Ca golita visterie
Să o umple-un biet popor
Cu impozit pe prostie

TEMA GUVERNULUI PENTRU
CÂINII VAGABONZI
De la an la an o-noadă
Tema ce nu poţi s-o-nvingi
Că mereu o pune-n coadă
Când n-avem nici de covrigi
 
NOUL GUVERN
 În guvernu-acesta nou
Sunt puţini cu mintea creaţă
Că din capul lor un bou
Naşte ca idei... mătreaţă

NOUL PARLAMENT
Parlamentu-i ca la zdup
Hoţi, penali şi trădători
Toţi roiesc ca într-un stup
Şi fac miere de ...trântori

Nicolae Stancu

Labirint superfluu

CHICIURĂ –galerie de kitsch-uri
CARTONAJ- greutate ce poate fi transportată cu o căruţă
BOTANICĂ –momentul când  Anica pune botul la ciuboţica cucului.
APARENTĂ – venit garantat al cârciumarilor prin botezatul băuturilor.
PURTARE –reclamă la un rachiu încă nebotezat
BIBERI – comanda dată atunci când ştii că nu îţi ajunge o bere.
PEREGRINARE- dar are pere galbene
BIBILICI- cu una mai puţin decât tribilici.
BABAROASE –moşul nu, că nu mai avea niciun dinte.
MINERIADĂ –căpriţa minerului.
ARCADĂ – când baia parvenitului are o cadă de 100 mp.
SĂRACI – n-are rost să săr mai departe.

Barbaghici Al Ciufulinei

De când l-a prins nevastă-sa cu paharul în mână de guler cu un ac de 
siguranţă, umbla cam înţepat. Se simţea mai rău ca atunci când , lungindu-i-se 
ochii după nişte picioare interminabile ce-şi uitaseră fusta în vreun cotlon, 
acelaşi cerber cu care se căsătorise îi răsese câteva scatoalce cu un brici ştirb, 
fapt ce-l făcu să prindă doi mormoloci din urmă şi să îi gâdile pe burtă cu 
laude deşănţate. Ăsta era Barbaghici al Ciufulinei. Şi lui, dar şi celorlalţi din 
jurul lui li se păreau toate normale, chiar şi dacă îl vedeau ciugulind boabele 
lăsate în toamnă în primul an de studenţie, pe care-l tot repeta de vreo şase , şi 
nici atunci când se pomeneau cu el pe acoperişurile caselor de bani aruncate 
de hoţi şi lăsate baltă în lacul de mobilă al unui tâmplar ce lucra numai în 
lemn-tănase. Ca să scape de el, concitadinii l-au ales primar, că era unicul atât 
de prost încât să dea în gropi cu lopata sperând să le audă cum cer iertare că 
au inundat urbea cu bălţi şi s-o ia la goană. Ajuns la Primărie, şi-a deschis un 
buffet având locaţia în camera de oaspeţi, cu un  desfăcător de conserve, dar 
negăsind nimic în el, l-a închis la culoare. A dat cu flit la două secretare care-i 
păruseră lui mai păduchioase, a dat două-trei telefoane la nişte copii care se 
jucau pe-acolo şi apoi s-a dus la Parlament să doarmă. Când s-a trezit, în jurul 
lui erau numai ruine.

Măi frate, da am dormit, nu glumă! Nu-mi închipuiam că sforăi aşa de tare 
încât să cadă regimul. Încă uimit, plecă spre nu-ştiu-unde, fără să-i pese ce-o 
să se-ntâmple, el având siguranţa acului din guler prins de Ciufulina… 

Alexandru HANGANU

A cadem ia Păstorel

UN ARTIST  DE VALOARE
Mihai FRUNZĂ

Poetul Hanibal Zacuscă lucrează de doi ani ca scriitor 
de cruci la cimitirul privat ,,Renaşterea dâmboviţeană". 
Pe crucile de rând scrie distihuri, pe crucile mai mari ale 
clasei de mijloc scrie catrene, iar pe crucile enorme ale 
baronilor şi ale beizadelelor scrie rondeluri, elegii şi 
sonete.

Astăzi şi-a luat inima-n dinţi şi a intrat în biroul 
patronului, domnul Angel Lopătaru.

- Salut, Hanibale! zice acesta. Ce vânt te aduce ?
- Alizeul parnasian al câmpiilor elizee, domnule 

Lopătaru. Mai întâi, vreau să vă întreb: sunteţi mulţumit 
de mine ?

- Oarecum. Este adevărat că, de când te-am angajat , 
numărul clienţilor s-a triplat, dar la asta a contribuit şi 
guvernul. Trebuie, totuşi, să recunosc că stihurile tale au 
pus în umbră şi Cimitirul vesel. Cimitirul nostru a 
devenit brusc obiectiv turistic cu bilete de intrare.

- Tocmai de aceea, aş vrea şi eu o mărire de salariu. 
Am familie grea. Pompilia a depăşit suta de kilograme.

- Eşti nebun, Hanibale!? Tu n-ai auzit de criza 
financiară ? Vopseaua pentru cruci s-a scumpit de trei 
ori.

- Lăsaţi, că e cea mai proastă. Ţine doar până la prima 
ploaie.

- Măi, Hanibalule, firma are greutăţi mari. Ai văzut 
limuzina de la poartă?

- Văzut.
- Costă o avere. Are airbaguri sub formă de sâni. 

Mâine îmi soseşte şi elicopterul. Ştii cât costă? Două 
milioane. De euro.

- Vai de mine!
- Păi, vezi! Unde mai pui că trebuie să-mi angajez şi 2-

3 piloţi. Acum mă înţelegi?
- Nu prea, zise Hanibal. Piloţii zboară iar eu rămân.
- Stai aşa, nu pleca! strigă Angel Lopătaru. Nu ţi-am 

spus totul.
Aplecându-se tainic spre urechea dreaptă a marelui 

poet, rosteşte confidenţial:
- Am şi o amantă. Lilişor. O balerină. E scumpă de tot!
- De ce n-aţi spus de la început, dom Lopătaru ? În 

acest caz nu mai vreau nicio mărire de salariu. Sunteţi un 
om tare strâmtorat. 

Hanibal dădu să plece. Din uşă se întoarce şi zice:
- Am o propunere. Vă rog ca, de mâine, să-mi reduceţi 

salariul la jumătate.
Angel Lopătaru luă o figură foarte serioasă şi decretă:
- De acord, dar cu o condiţie. Până diseară să-mi scrii 

un sonet de dragoste dedicat lui Lilişor. Vreau să-i 
demonstrez că şi groparii sunt nişte artişti de mare 
profunzime. Şi mai am o întrebare: tu ai o amantă ?

- N-am, să trăiţi! 
- Atunci, la ce naiba îţi mai trebuie cealaltă jumătate 

de salariu ?

Corupţia la nivel înalt

Corupţia la nivel înalt
este necesară şi suficienţă
trebuie protejată să nu ajungă jos
la oamenii săraci fiindcă
se produc catastrofe umanitare

Ei nu trebuie să primească
nicio atenţie din partea cuiva
mai ales din partea autorităţilor
spre a nu se naşte din rândul lor
conducători şantajişti şi nemiloşi

Corupţia trebuie izolată acolo sus
unde nu se vede cerul dubios
şi nici pământul dat în arendă
la stelele căzătoare guvernante
ce îşi ascund originea terestră

Dreptul de a fi singur

Autonomia teritorială 
se obţine destul de uşor
în cadrul unui proces de divorţ
desfăşurat în condiţii civilizate

Partea care invocă 
nevoia de singurătate
nu mai are drept de trecere 
terestru naval şi aerian
pe teritoriul celuilalt

Nimeni nu intră şi nu iese
pentru a nu tulbura noul stat
să-şi practice naţionalitatea
în mod legal şi impozabil
între graniţele mocnite 
ale limbii paterne 

După ceva timp însă
nemulţumitul se satură
să consume zi de zi
doar cherestea şi ape minerale
iar celălalt se satură
de Harghita şi Covasna

Astfel o nouă vrajbă de negocieri 
întârzie tratatul şi ţara se anulează
până la o nouă prefăcătorie
a scoarţei pământului
când fiecare poate denunţa
parteneriatul sinistru.

Valeriu PERIANU

A cadem ia Păstorel
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De...,,îngheață apele"!   

LA NUNTA UNOR VECHI 
ÎNDRĂGOSTIȚI
De-atâția ani voi v-ați iubit,
Că pot s-afirm, și nu vă mint:
Un pic de-ați mai fi zăbovit,
Făceați și nunta de argint!
 
SPONSOR MATRIMONIAL
Galant și ,,dezinteresat"
Mi-a dat concursul să mă-nsor,
Râvnind, în schimb, cum am aflat,
La... dreptul meu de autor!

Mihai Cosma

CÂRCOTAȘUL ANTI-EPIGRAMIST
Un spor în sfera ,,bunuri de consum"
Ne-ar face traiul și mai bun , acum;
Dar nu-i la fel și-n sfera ,,epigrame":
Te satură de râs, dar nu de foame.
 
SUGESTIE UNUI EPIGRAMIST 
ÎNCEPĂTOR
În patru versuri mult încape
Când nu te porți ca un poltron;
Ai grijă, totuși să nu-ți scape
Chiar poanta cea ,,sine qua non"!
 
E-URI  VERSUS ECO
Lidl, Kaufland, Billa-s magazine
Permanent cu rafturile pline;

Dar păcat că-n ele nu zărești
,,Coșul cu-alimente românești". 

Mihai Stancu

GASTRONOMICĂ
Vin negru-ți dă o chelneriță,
La  o friptură de purcel,
Pe când la vinul Păstorel
Ar merge trăsnet… bujeniță.
 
SORȚI
Mulțumit, dând sorții vama,
Spun la jocul de noroc,
Când la cărți îmi cade dama:
Ăsta într-adevăr  noroc!

UNUI  PROFESOR  DE  LATINĂ  
OPTIMIST
Ai mereu o tristă soartă,
Rezonezi c-o limbă moartă.
Dar speranța-ți este vie,
Când observi că-i rod în vie.

LANSAREA  CĂRȚII  MELE
A fost la un înalt nivel,
Cu lume multă, chiar o droaie,
Păcat de câte-un mielușel,
Ce a făcut-o … cam de oaie.

STRIGĂTURĂ
Frunză verde-creață,
Lumea-mi stă în față.
E-un motiv firesc:
Să n-o depășesc!

Sorin Cotlarciuc

OUĂLE LUI NĂSTASE
La Jilava de plictis
Când afară stă să plouă
Numără doar cei admis
În dotare... numai două
 
IMPOZIT
 Guvernanţii cer în cor
Ca golita visterie
Să o umple-un biet popor
Cu impozit pe prostie

TEMA GUVERNULUI PENTRU
CÂINII VAGABONZI
De la an la an o-noadă
Tema ce nu poţi s-o-nvingi
Că mereu o pune-n coadă
Când n-avem nici de covrigi
 
NOUL GUVERN
 În guvernu-acesta nou
Sunt puţini cu mintea creaţă
Că din capul lor un bou
Naşte ca idei... mătreaţă

NOUL PARLAMENT
Parlamentu-i ca la zdup
Hoţi, penali şi trădători
Toţi roiesc ca într-un stup
Şi fac miere de ...trântori

Nicolae Stancu

Labirint superfluu

CHICIURĂ –galerie de kitsch-uri
CARTONAJ- greutate ce poate fi transportată cu o căruţă
BOTANICĂ –momentul când  Anica pune botul la ciuboţica cucului.
APARENTĂ – venit garantat al cârciumarilor prin botezatul băuturilor.
PURTARE –reclamă la un rachiu încă nebotezat
BIBERI – comanda dată atunci când ştii că nu îţi ajunge o bere.
PEREGRINARE- dar are pere galbene
BIBILICI- cu una mai puţin decât tribilici.
BABAROASE –moşul nu, că nu mai avea niciun dinte.
MINERIADĂ –căpriţa minerului.
ARCADĂ – când baia parvenitului are o cadă de 100 mp.
SĂRACI – n-are rost să săr mai departe.

Barbaghici Al Ciufulinei

De când l-a prins nevastă-sa cu paharul în mână de guler cu un ac de 
siguranţă, umbla cam înţepat. Se simţea mai rău ca atunci când , lungindu-i-se 
ochii după nişte picioare interminabile ce-şi uitaseră fusta în vreun cotlon, 
acelaşi cerber cu care se căsătorise îi răsese câteva scatoalce cu un brici ştirb, 
fapt ce-l făcu să prindă doi mormoloci din urmă şi să îi gâdile pe burtă cu 
laude deşănţate. Ăsta era Barbaghici al Ciufulinei. Şi lui, dar şi celorlalţi din 
jurul lui li se păreau toate normale, chiar şi dacă îl vedeau ciugulind boabele 
lăsate în toamnă în primul an de studenţie, pe care-l tot repeta de vreo şase , şi 
nici atunci când se pomeneau cu el pe acoperişurile caselor de bani aruncate 
de hoţi şi lăsate baltă în lacul de mobilă al unui tâmplar ce lucra numai în 
lemn-tănase. Ca să scape de el, concitadinii l-au ales primar, că era unicul atât 
de prost încât să dea în gropi cu lopata sperând să le audă cum cer iertare că 
au inundat urbea cu bălţi şi s-o ia la goană. Ajuns la Primărie, şi-a deschis un 
buffet având locaţia în camera de oaspeţi, cu un  desfăcător de conserve, dar 
negăsind nimic în el, l-a închis la culoare. A dat cu flit la două secretare care-i 
păruseră lui mai păduchioase, a dat două-trei telefoane la nişte copii care se 
jucau pe-acolo şi apoi s-a dus la Parlament să doarmă. Când s-a trezit, în jurul 
lui erau numai ruine.

Măi frate, da am dormit, nu glumă! Nu-mi închipuiam că sforăi aşa de tare 
încât să cadă regimul. Încă uimit, plecă spre nu-ştiu-unde, fără să-i pese ce-o 
să se-ntâmple, el având siguranţa acului din guler prins de Ciufulina… 

Alexandru HANGANU

A cadem ia Păstorel

UN ARTIST  DE VALOARE
Mihai FRUNZĂ

Poetul Hanibal Zacuscă lucrează de doi ani ca scriitor 
de cruci la cimitirul privat ,,Renaşterea dâmboviţeană". 
Pe crucile de rând scrie distihuri, pe crucile mai mari ale 
clasei de mijloc scrie catrene, iar pe crucile enorme ale 
baronilor şi ale beizadelelor scrie rondeluri, elegii şi 
sonete.

Astăzi şi-a luat inima-n dinţi şi a intrat în biroul 
patronului, domnul Angel Lopătaru.

- Salut, Hanibale! zice acesta. Ce vânt te aduce ?
- Alizeul parnasian al câmpiilor elizee, domnule 

Lopătaru. Mai întâi, vreau să vă întreb: sunteţi mulţumit 
de mine ?

- Oarecum. Este adevărat că, de când te-am angajat , 
numărul clienţilor s-a triplat, dar la asta a contribuit şi 
guvernul. Trebuie, totuşi, să recunosc că stihurile tale au 
pus în umbră şi Cimitirul vesel. Cimitirul nostru a 
devenit brusc obiectiv turistic cu bilete de intrare.

- Tocmai de aceea, aş vrea şi eu o mărire de salariu. 
Am familie grea. Pompilia a depăşit suta de kilograme.

- Eşti nebun, Hanibale!? Tu n-ai auzit de criza 
financiară ? Vopseaua pentru cruci s-a scumpit de trei 
ori.

- Lăsaţi, că e cea mai proastă. Ţine doar până la prima 
ploaie.

- Măi, Hanibalule, firma are greutăţi mari. Ai văzut 
limuzina de la poartă?

- Văzut.
- Costă o avere. Are airbaguri sub formă de sâni. 

Mâine îmi soseşte şi elicopterul. Ştii cât costă? Două 
milioane. De euro.

- Vai de mine!
- Păi, vezi! Unde mai pui că trebuie să-mi angajez şi 2-

3 piloţi. Acum mă înţelegi?
- Nu prea, zise Hanibal. Piloţii zboară iar eu rămân.
- Stai aşa, nu pleca! strigă Angel Lopătaru. Nu ţi-am 

spus totul.
Aplecându-se tainic spre urechea dreaptă a marelui 

poet, rosteşte confidenţial:
- Am şi o amantă. Lilişor. O balerină. E scumpă de tot!
- De ce n-aţi spus de la început, dom Lopătaru ? În 

acest caz nu mai vreau nicio mărire de salariu. Sunteţi un 
om tare strâmtorat. 

Hanibal dădu să plece. Din uşă se întoarce şi zice:
- Am o propunere. Vă rog ca, de mâine, să-mi reduceţi 

salariul la jumătate.
Angel Lopătaru luă o figură foarte serioasă şi decretă:
- De acord, dar cu o condiţie. Până diseară să-mi scrii 

un sonet de dragoste dedicat lui Lilişor. Vreau să-i 
demonstrez că şi groparii sunt nişte artişti de mare 
profunzime. Şi mai am o întrebare: tu ai o amantă ?

- N-am, să trăiţi! 
- Atunci, la ce naiba îţi mai trebuie cealaltă jumătate 

de salariu ?

Corupţia la nivel înalt

Corupţia la nivel înalt
este necesară şi suficienţă
trebuie protejată să nu ajungă jos
la oamenii săraci fiindcă
se produc catastrofe umanitare

Ei nu trebuie să primească
nicio atenţie din partea cuiva
mai ales din partea autorităţilor
spre a nu se naşte din rândul lor
conducători şantajişti şi nemiloşi

Corupţia trebuie izolată acolo sus
unde nu se vede cerul dubios
şi nici pământul dat în arendă
la stelele căzătoare guvernante
ce îşi ascund originea terestră

Dreptul de a fi singur

Autonomia teritorială 
se obţine destul de uşor
în cadrul unui proces de divorţ
desfăşurat în condiţii civilizate

Partea care invocă 
nevoia de singurătate
nu mai are drept de trecere 
terestru naval şi aerian
pe teritoriul celuilalt

Nimeni nu intră şi nu iese
pentru a nu tulbura noul stat
să-şi practice naţionalitatea
în mod legal şi impozabil
între graniţele mocnite 
ale limbii paterne 

După ceva timp însă
nemulţumitul se satură
să consume zi de zi
doar cherestea şi ape minerale
iar celălalt se satură
de Harghita şi Covasna

Astfel o nouă vrajbă de negocieri 
întârzie tratatul şi ţara se anulează
până la o nouă prefăcătorie
a scoarţei pământului
când fiecare poate denunţa
parteneriatul sinistru.

Valeriu PERIANU

A cadem ia Păstorel
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Txh6 Dc2 47. C5f6 Te7 48. Rg2 d4 49. Ce5 Dc8 50. Cg6 negrul 
cedează (1-0) 

Manevrele ingenioase  şi eficace ale celor doi cai albi i-au 
sugerat   francezului Francois Le Lionnais titlul „Cavalerii 
Apocalipsului” ce defineşte această partidă.

Întâmplări amuzante din lumea şahului.
Dintre toţi campionii mondiali şi marii jucători Jose Raul 

Capablanca era recunoscut pentru eleganţa, siguranţa şi 
succesul de care se bucura în rândul femeilor. Adeseori 
admiratoarele sale aveau chiar răbdarea să asiste la 
partidele pe care le juca. 

Începea una din rundele turneului de la Karlsbad din 
anul 1929. Capablanca juca cu piesele negre împotriva 
marelui maestru din Germania Friedrick Samish. După 
declaraţiile martorilor oculari una dintre frumoasele 
admiratoare ale cubanezului era instalată în primul rând al 
sălii, urmărindu-l.  

Deci: Samish-Capablanca (Karlsbad, 1929)

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Nb4 4. a3 Nxc3 5.bxc d6 6. f3 e5 

7. e4 Cc6 8. Ne3 b6 9. Nd3...
Capablanca a început să analizeze poziţia însă, dintr-o 

dată, a privit distrat în sală şi a... îngheţat de uimire. 
Neaşteptat, fără avertizare, în intervalul dintre scaune 
înainta soţia lui aterizată din America. Efectuând prima 
mutare care i-a venit în mână- s-a dovedit a fi 9... Na6- 
excampionul mondial s-a grăbit în întâmpinarea consoartei 
sale. Partida s-a terminat astfel: 10. Da4 Nb7 11. d5 şi negrul 
a cedat.  

Pentru a găsi adevărata cauză a evenimentelor 
inexplicabile francezii ne povăţuiesc: „cherchez la femme”. 
În această situaţie însă, era vorba dintr-o dată ...despre 
două.

Pagini din istoria şahului rom ânesc
Cel mai vechi manuscris de şah în limba română a 

apărut la Iaşi. Iată fragmente din manuscris extrase de 
Viorel Cosma:

“a) până când nu vor fi aşăzate toate pietrile într-o 
slobodă şi bună poziţie, până atunci nici trebuie să 
gândească cineva la un plan. b) mai întâi caută a urmacu 
soldaţii cei din mijloc, precum s-au arătat mai sus. c) pi 
parteaaceea unde se află împăratul, fă chip ca să ai mai 
mulţi soldaţi decât duşmani.  d) dacă ai patru soldaţi 
înpotriva a doi, este bine; iar dacă nu să poate, atunci c ută 
să ai doi împotriva a trei, căci trei înpotriva a doi sau doi 
înpotriva unui nu este de folos. e) aşează pi adiutanţi şi pe 
cavaleri în dosul soldaţilor, însă cu acest chip, ca să te poţi 
mişca fără să-ţi fie drumul închis. f) Caută să muţi pi 
împăratul mai în grabă, până când nu l-au mutat duşmanul 
(rocher) (rocada mai este explicată în alt loc prin termenul 
“a lunica”).  g) Pi vizirul pune la un loc sigur şi nu-l 
expozarisi cătră o figură duşmănească; aşază-l aşa, ca să-l 
poţi mişca după voinţă. Prin toate aceste mai sus arătate, să 
cunoaşte că cea mai scumpă piatră este împăratul; deci, 
spre păstrarea lui să pot jertfi alte pietri pentru dânsul”.

Manualul după care a fost afectuată traducerea nu este 
indicat de către Fr.Ruşiţchi dar nu este exclus ca acesta să 
fie cunoscuta la vremea aceea carte a lui Andre Danican 
Philidor “Analise du jeu de Echecs”. 
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(Italia) ~1575, Alessandro Salvio (Italia) ~1600,  Gioachino 
Greco (Italia)~1620, Kermur Sire De Legal (Franţa) ~1730-
1747, Francois –Andre Philidor (Franţa)~1747-1795, Louis 
de La Bourdonnais (Franţa)~1820-1840, Piere de Saint 
Amant (Franţa)1842-1843, Howard Staunton (Marea 
Britanie) 1843-1851, Adolf Anderssen (Germania) 1851-
1858, Paul Morphy (SUA) 1858-1862, Adolf Anderssen 
(1862-1866), Wilhelm Steinitz (Austria) (1866-1878), 
Johannes Zukertort (1879-1886). 

Premii de frumuseţe
Estetica sau frumuseţea şahului sunt în general 

apreciate atât de jucători cât şi de compozitorii de şah. Este 
cauza principală care a permis şahului să supravieţuiască 
testul timpului. Pentru că, în plus faţă de bucuria creată de 
competiţie şi victorie, şahul are abilitatea de a ne place 
atunci când reproducem sau rejucăm partide sau dezlegăm 
compoziţii şahiste frumoase. 

Apreciind estetica şahului sponsorii de turnee au 
preluat iniţiativa de a premia cele mai bune partide jucate şi 
de a oferi un premiu de frumuseţe creatorului partidei 
respective. 

Pentru prima oară premiul de frumuseţe a fost instituit 
la turneul internaţional de la New York din anul 1876, 
organizat de ziarul „New York Clipper” şi desfăşurat în... 
Cafeneaua Internaţională din acest oraş. Proprietarul 
cafenelei M. Lieder mare amator de şah a decis să ofere o 
cupă de argint pentru cea mai bună partidă jucată. Aşadar 
istoria premiilor de frumuseţe în şah începe din 1876, deşi 
au fost jucate şi înainte multe partide care ar fi meritat un 
astfel de premiu dacă ne gândim de exemplu numai la 
„partida nemuritoare” Anderssen-Kieseritsky (Londra, 
1851) sau „partida mereu tânără” Anderssen –Dufresne 
(Berlin, 1852). În această secţiune încercăm să prezentăm 
câteva dintre cele mai renumite partide răsplătite cu astfel 
de premii. Şi vom începe cu prima partidă premiată care a 
intrat în istoria şahului sub denumirea de „Cavalerii 
Apocalipsului”.

Bird-Mason (New York, 1876)

1. e4 e6. 2. d4 d5 3. Cc3  Cf6 4. exd5 exd5 5. Cf3 Nd6 6. 

Nd3 0-0 7. 0-0 h6 8. Te1 Cc6 9. Cb5 Nb4 10. c3 Na5 11. Ca3 

Ng4 12. Cc2 Dd7 13. b4 Nb6 14. h3  Nh5 15. Ce3 Tfe8 16. b5  

Ce7 17. g4 Ng6 18. Ce5 Dc8 19. a4 c6 20. bxc6 bxc6 21. Na3 

Ce4 22. Dc2 Cg5 23. Nxe7 Txe7 24. Nxg6 fxg6 25. Dxg6 

Cxh3+ 26. Rh2 Cf4 27. Df5 Ce6 28. Cg2 Dc7 29. a5 Nxa5  30. 

T x a 5  T f 8  ( v e z i 

diagrama sah23)

31. Ta6!! Txf5 32. 
gxf5 Cd8 33. Cf4 
Dc8 34. Cfg6 Te8  
35. Cxc6 Dc7+ 36. 
Cce5 Dxc3 37. Te3 
Dd2 38. Rg2 Dxd4 
39. f6 gxf6 40. Txf6 
Ce6 41. Tg3 Cg5 42. 
Cg4 Rg7 43. Cf4 
De4+ 44. Rh2 Ch7 
45. Ch5+ Rh8 46. 

sa şi-a dat repede seama de talentul copilului, astfel încât la 
vârsta de nouă ani era considerat unul dintre cei mai buni 
jucători din New Orleans. La numai doisprezece ani l-a 
învins pe maestrul maghiar Johann Löwenthal aflat în 
vizită  în America într-un meci de trei partide. În anul 1857, 
şi-a încheiat studiile în drept şi deorece nu avea încă vârsta 
legală pentru a putea practica în acest domeniu dispune de 
mult timp liber. A primit invitaţia de a participa la Primul 
Congres de Şah American susţinut la New York şi la 
insistenţele unchiului său a acceptat-o. A câştigat turneul 
care includea jucători de şah foarte puternici ca Alexander 
Meek şi Louis Paulsen fiind declarat campion al Statelor 
Unite. În anul următor a călătorit în Europa pentru a juca un 
meci cu Howard Staunton campionul Europei. Cum 
negocierile pentru meci s-au dovedit problematice, el s-a 
întâlnit cu ceilalţi jucători puternici ai Europei pe care i-a 
învins, în majoritatea cazurilor, cu uşurinţă. Până la urmă 
meciul cu Staunton nu s-a mai disputat, dar Morphy era 
considerat de de cea mai mare parte a europenilor cel mai 
bun jucător al lumii. S-a întors triumfător în America şi în 
anul 1859 a declarat că se retrage din şah pentru a se dedica 
carierei sale de jurist. Însă Morphy nu a reuşit să aibă o 
carieră de succes în justiţie şi a dus o viaţă inactivă cheltuind 
averea familiei sale. În pofida apelului admiratorilor săi nu 
s-a mai întors niciodată la şah şi a murit în anul 1884, în 
urma unui atac de cord.  

În continuare 
p r e z e n t ă m  o 
frumoasă problemă 
compusă de acest 
campion neoficial 
al lumii.

Albul joacă şi 
dă mat în două 
mutări 

Soluţia: 1. Th6 a) 
1... gxh6 2.g7  mat 
b) 1... N oriunde 2. 
Txh7 mat

Din istoria şahului
Lista campionilor de şah neîncoronaţi (neoficiali)
În ediţia trecută am prezentat lista campionilor mondiali 

oficiali de şah al lumii. Înainte de anul 1886 deşi nu se 
disputa formal un campionat mondial de şah au existat 
totuşi  câţiva şahişti care au dobândit faimă pentru ideile şi 
succesele lor la tabla de şah şi uneori chiar pentru scrierile 
lor. Jucătorii trecuţi pe lista care urmează a fost recunoscuţi 
la timpul lor drept cei mai puternici jucători de şah al lumii. 
Anii prezentaţi în paranteză indică perioada aproximativă 
de timp, când fiecare dintre ei, poate fi considerat în mod 
neoficial campion mondial.

Iată în continuare lista completă a campionilor mondiali 
neoficiali de şah:

Luis Ramirez de Lucena  (Spania) ~1490, Pedro 
Damiano (Portugalia) ~ 1850, Ruy Lopez de Segura 
(Spania) ~1560, Leonardo da Cutri (Italia) ~1575,  Paolo Boi 

A ctualitatea şahistă
Campionul României pe locul cinci în Europa.  
Cea de a XIV-a ediţe a Campionatului European 

Individual de Şah s-a desfăşurat la Legnica (Polonia) în 
perioada 4-17 mai 2013. Au luat parte 286 de jucători din 38 
de ţări europene. România a fost reprezentată la acest 
campionat de Marele maestru (MM) Liviu-Dieter 
Nisipeanu (Coeficient Elo –CE- 2679), MM Constantin 
Lupulescu (campionul en-titre al României C.E. 2634), M.M 
Emilian-Mircea Parligras (C.E. 2570), M.M. Cristian-Vlad 
Jianu (C.E. 2555), M.M. Cătălin George Ardelean (C.E. 
2510), Maestrul Internaţional (M.I.) Anton Teodor (C.E. 
2441), M.I. Adrian Marian Petrişor (C.E. 2378), Maestrul 
FIDE Bogdan Posedaru (C.E. 2339), Ovidiu Alexandru 
Stanciu (C.E. 2335) şi Marea maestră la şah feminin Irina 
Bulmaga (C.E. 2378).  

Turneul campionatului s-a disputat în sistem elveţian pe 
durata a 11 runde. În clasamentul final jucătorii de pe 
primele zece locuri au acumulat câte 8 puncte, departajarea 
făcându-se pe baza sistemului Buchholz. Pe primele 10 
locuri s-au situat 1. Alexander Moiseenko (Ucraina-noul 
campion al Europei) 2. Evgeny Alexeev (Rusia) 3. Evgeny 
Romanov (Rusia) 4. Alexander G. Beliavski (Rusia) 5. 
Constantin Lupulescu (România) 6. Francisco Vallejo Pons 
(Spania)  7.  Sergey Movsesian (Armenia)  8.  Ian 
Nepomniatchi (Rusia) 9. Alexei Dreev (Rusia) 10. Hrant 
Melkumian (Armenia).  

 Iată una dintre partidele campionului nostru: Alb: 
Constantin Lupulescu Negru: M.M. Boris Grachev (Rusia 
C.E. 2687) 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 e6 5. Ng5 Cbd7 6. 
cxd5 exd5 7. e3 Ne7 8. Dc2 Cf8 9. h3 Ce6 10. Nh4 g6 11. Nd3 
Cg7 12. 0-0-0 Nf5 13. g4 Nxd3 14. Dxd3 0-0 15. Nxf6 Nxf6 16. 
h4 Ce6 17. Rb1 Tc8 18. g5 Ng7 19. Ce5 Cc5 20. Dc2 b5 21. f4 b4 
(vezi diagrama)

22. Cxd5 cxd5 23. 
dxc5 Nxe5 24. fxe5 
Te8 25. h5 Dd7 26. 
hxg6 fxg6 27. e4 
Txe5 28. Td4 Df7 29. 
c6 dxe4 30. Td7 Te7 
31. Txe7 Dxe7 32. 
Dc4+ Rg7 33. Dd4+ 
Rg8 34. Dc4+ Rg7 
35. Td1 Dxg5 36. 
Dd4+ Rg8 37. Dd7 
Df5 38. c7 e3+ 35 39. 
Dxf5 (1-0)

M ari m aeştri în arena şahului artistic
O problemă de şah a unui campion neîncoronat al 

lumii Paul Morphy
Paul Morphy (1837-1884) a avut o apariţie fulgerătoare 

pe firmamentul şahului mondial. Destinul lui este 
asemănător cu al celuilalt mare jucător american Bobby 
Fischer. A fost considerat cel mai mare maestru al erei sale şi 
neoficial chiar campion mondial. S-a născut la New Orleans 
(Loisiana) într-o familie bogată şi distinsă. A învăţat să joace 
şah urmărind partidele dintre unchiul şi tatăl său. Familia 

cafeneaua şahistă cafeneaua şahistă

Nicolae PEIU
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Txh6 Dc2 47. C5f6 Te7 48. Rg2 d4 49. Ce5 Dc8 50. Cg6 negrul 
cedează (1-0) 

Manevrele ingenioase  şi eficace ale celor doi cai albi i-au 
sugerat   francezului Francois Le Lionnais titlul „Cavalerii 
Apocalipsului” ce defineşte această partidă.

Întâmplări amuzante din lumea şahului.
Dintre toţi campionii mondiali şi marii jucători Jose Raul 

Capablanca era recunoscut pentru eleganţa, siguranţa şi 
succesul de care se bucura în rândul femeilor. Adeseori 
admiratoarele sale aveau chiar răbdarea să asiste la 
partidele pe care le juca. 

Începea una din rundele turneului de la Karlsbad din 
anul 1929. Capablanca juca cu piesele negre împotriva 
marelui maestru din Germania Friedrick Samish. După 
declaraţiile martorilor oculari una dintre frumoasele 
admiratoare ale cubanezului era instalată în primul rând al 
sălii, urmărindu-l.  

Deci: Samish-Capablanca (Karlsbad, 1929)

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Nb4 4. a3 Nxc3 5.bxc d6 6. f3 e5 

7. e4 Cc6 8. Ne3 b6 9. Nd3...
Capablanca a început să analizeze poziţia însă, dintr-o 

dată, a privit distrat în sală şi a... îngheţat de uimire. 
Neaşteptat, fără avertizare, în intervalul dintre scaune 
înainta soţia lui aterizată din America. Efectuând prima 
mutare care i-a venit în mână- s-a dovedit a fi 9... Na6- 
excampionul mondial s-a grăbit în întâmpinarea consoartei 
sale. Partida s-a terminat astfel: 10. Da4 Nb7 11. d5 şi negrul 
a cedat.  

Pentru a găsi adevărata cauză a evenimentelor 
inexplicabile francezii ne povăţuiesc: „cherchez la femme”. 
În această situaţie însă, era vorba dintr-o dată ...despre 
două.

Pagini din istoria şahului rom ânesc
Cel mai vechi manuscris de şah în limba română a 

apărut la Iaşi. Iată fragmente din manuscris extrase de 
Viorel Cosma:

“a) până când nu vor fi aşăzate toate pietrile într-o 
slobodă şi bună poziţie, până atunci nici trebuie să 
gândească cineva la un plan. b) mai întâi caută a urmacu 
soldaţii cei din mijloc, precum s-au arătat mai sus. c) pi 
parteaaceea unde se află împăratul, fă chip ca să ai mai 
mulţi soldaţi decât duşmani.  d) dacă ai patru soldaţi 
înpotriva a doi, este bine; iar dacă nu să poate, atunci c ută 
să ai doi împotriva a trei, căci trei înpotriva a doi sau doi 
înpotriva unui nu este de folos. e) aşează pi adiutanţi şi pe 
cavaleri în dosul soldaţilor, însă cu acest chip, ca să te poţi 
mişca fără să-ţi fie drumul închis. f) Caută să muţi pi 
împăratul mai în grabă, până când nu l-au mutat duşmanul 
(rocher) (rocada mai este explicată în alt loc prin termenul 
“a lunica”).  g) Pi vizirul pune la un loc sigur şi nu-l 
expozarisi cătră o figură duşmănească; aşază-l aşa, ca să-l 
poţi mişca după voinţă. Prin toate aceste mai sus arătate, să 
cunoaşte că cea mai scumpă piatră este împăratul; deci, 
spre păstrarea lui să pot jertfi alte pietri pentru dânsul”.

Manualul după care a fost afectuată traducerea nu este 
indicat de către Fr.Ruşiţchi dar nu este exclus ca acesta să 
fie cunoscuta la vremea aceea carte a lui Andre Danican 
Philidor “Analise du jeu de Echecs”. 
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(Italia) ~1575, Alessandro Salvio (Italia) ~1600,  Gioachino 
Greco (Italia)~1620, Kermur Sire De Legal (Franţa) ~1730-
1747, Francois –Andre Philidor (Franţa)~1747-1795, Louis 
de La Bourdonnais (Franţa)~1820-1840, Piere de Saint 
Amant (Franţa)1842-1843, Howard Staunton (Marea 
Britanie) 1843-1851, Adolf Anderssen (Germania) 1851-
1858, Paul Morphy (SUA) 1858-1862, Adolf Anderssen 
(1862-1866), Wilhelm Steinitz (Austria) (1866-1878), 
Johannes Zukertort (1879-1886). 

Premii de frumuseţe
Estetica sau frumuseţea şahului sunt în general 

apreciate atât de jucători cât şi de compozitorii de şah. Este 
cauza principală care a permis şahului să supravieţuiască 
testul timpului. Pentru că, în plus faţă de bucuria creată de 
competiţie şi victorie, şahul are abilitatea de a ne place 
atunci când reproducem sau rejucăm partide sau dezlegăm 
compoziţii şahiste frumoase. 

Apreciind estetica şahului sponsorii de turnee au 
preluat iniţiativa de a premia cele mai bune partide jucate şi 
de a oferi un premiu de frumuseţe creatorului partidei 
respective. 

Pentru prima oară premiul de frumuseţe a fost instituit 
la turneul internaţional de la New York din anul 1876, 
organizat de ziarul „New York Clipper” şi desfăşurat în... 
Cafeneaua Internaţională din acest oraş. Proprietarul 
cafenelei M. Lieder mare amator de şah a decis să ofere o 
cupă de argint pentru cea mai bună partidă jucată. Aşadar 
istoria premiilor de frumuseţe în şah începe din 1876, deşi 
au fost jucate şi înainte multe partide care ar fi meritat un 
astfel de premiu dacă ne gândim de exemplu numai la 
„partida nemuritoare” Anderssen-Kieseritsky (Londra, 
1851) sau „partida mereu tânără” Anderssen –Dufresne 
(Berlin, 1852). În această secţiune încercăm să prezentăm 
câteva dintre cele mai renumite partide răsplătite cu astfel 
de premii. Şi vom începe cu prima partidă premiată care a 
intrat în istoria şahului sub denumirea de „Cavalerii 
Apocalipsului”.

Bird-Mason (New York, 1876)

1. e4 e6. 2. d4 d5 3. Cc3  Cf6 4. exd5 exd5 5. Cf3 Nd6 6. 

Nd3 0-0 7. 0-0 h6 8. Te1 Cc6 9. Cb5 Nb4 10. c3 Na5 11. Ca3 

Ng4 12. Cc2 Dd7 13. b4 Nb6 14. h3  Nh5 15. Ce3 Tfe8 16. b5  

Ce7 17. g4 Ng6 18. Ce5 Dc8 19. a4 c6 20. bxc6 bxc6 21. Na3 

Ce4 22. Dc2 Cg5 23. Nxe7 Txe7 24. Nxg6 fxg6 25. Dxg6 

Cxh3+ 26. Rh2 Cf4 27. Df5 Ce6 28. Cg2 Dc7 29. a5 Nxa5  30. 

T x a 5  T f 8  ( v e z i 

diagrama sah23)

31. Ta6!! Txf5 32. 
gxf5 Cd8 33. Cf4 
Dc8 34. Cfg6 Te8  
35. Cxc6 Dc7+ 36. 
Cce5 Dxc3 37. Te3 
Dd2 38. Rg2 Dxd4 
39. f6 gxf6 40. Txf6 
Ce6 41. Tg3 Cg5 42. 
Cg4 Rg7 43. Cf4 
De4+ 44. Rh2 Ch7 
45. Ch5+ Rh8 46. 

sa şi-a dat repede seama de talentul copilului, astfel încât la 
vârsta de nouă ani era considerat unul dintre cei mai buni 
jucători din New Orleans. La numai doisprezece ani l-a 
învins pe maestrul maghiar Johann Löwenthal aflat în 
vizită  în America într-un meci de trei partide. În anul 1857, 
şi-a încheiat studiile în drept şi deorece nu avea încă vârsta 
legală pentru a putea practica în acest domeniu dispune de 
mult timp liber. A primit invitaţia de a participa la Primul 
Congres de Şah American susţinut la New York şi la 
insistenţele unchiului său a acceptat-o. A câştigat turneul 
care includea jucători de şah foarte puternici ca Alexander 
Meek şi Louis Paulsen fiind declarat campion al Statelor 
Unite. În anul următor a călătorit în Europa pentru a juca un 
meci cu Howard Staunton campionul Europei. Cum 
negocierile pentru meci s-au dovedit problematice, el s-a 
întâlnit cu ceilalţi jucători puternici ai Europei pe care i-a 
învins, în majoritatea cazurilor, cu uşurinţă. Până la urmă 
meciul cu Staunton nu s-a mai disputat, dar Morphy era 
considerat de de cea mai mare parte a europenilor cel mai 
bun jucător al lumii. S-a întors triumfător în America şi în 
anul 1859 a declarat că se retrage din şah pentru a se dedica 
carierei sale de jurist. Însă Morphy nu a reuşit să aibă o 
carieră de succes în justiţie şi a dus o viaţă inactivă cheltuind 
averea familiei sale. În pofida apelului admiratorilor săi nu 
s-a mai întors niciodată la şah şi a murit în anul 1884, în 
urma unui atac de cord.  

În continuare 
p r e z e n t ă m  o 
frumoasă problemă 
compusă de acest 
campion neoficial 
al lumii.

Albul joacă şi 
dă mat în două 
mutări 

Soluţia: 1. Th6 a) 
1... gxh6 2.g7  mat 
b) 1... N oriunde 2. 
Txh7 mat

Din istoria şahului
Lista campionilor de şah neîncoronaţi (neoficiali)
În ediţia trecută am prezentat lista campionilor mondiali 

oficiali de şah al lumii. Înainte de anul 1886 deşi nu se 
disputa formal un campionat mondial de şah au existat 
totuşi  câţiva şahişti care au dobândit faimă pentru ideile şi 
succesele lor la tabla de şah şi uneori chiar pentru scrierile 
lor. Jucătorii trecuţi pe lista care urmează a fost recunoscuţi 
la timpul lor drept cei mai puternici jucători de şah al lumii. 
Anii prezentaţi în paranteză indică perioada aproximativă 
de timp, când fiecare dintre ei, poate fi considerat în mod 
neoficial campion mondial.

Iată în continuare lista completă a campionilor mondiali 
neoficiali de şah:

Luis Ramirez de Lucena  (Spania) ~1490, Pedro 
Damiano (Portugalia) ~ 1850, Ruy Lopez de Segura 
(Spania) ~1560, Leonardo da Cutri (Italia) ~1575,  Paolo Boi 

A ctualitatea şahistă
Campionul României pe locul cinci în Europa.  
Cea de a XIV-a ediţe a Campionatului European 

Individual de Şah s-a desfăşurat la Legnica (Polonia) în 
perioada 4-17 mai 2013. Au luat parte 286 de jucători din 38 
de ţări europene. România a fost reprezentată la acest 
campionat de Marele maestru (MM) Liviu-Dieter 
Nisipeanu (Coeficient Elo –CE- 2679), MM Constantin 
Lupulescu (campionul en-titre al României C.E. 2634), M.M 
Emilian-Mircea Parligras (C.E. 2570), M.M. Cristian-Vlad 
Jianu (C.E. 2555), M.M. Cătălin George Ardelean (C.E. 
2510), Maestrul Internaţional (M.I.) Anton Teodor (C.E. 
2441), M.I. Adrian Marian Petrişor (C.E. 2378), Maestrul 
FIDE Bogdan Posedaru (C.E. 2339), Ovidiu Alexandru 
Stanciu (C.E. 2335) şi Marea maestră la şah feminin Irina 
Bulmaga (C.E. 2378).  

Turneul campionatului s-a disputat în sistem elveţian pe 
durata a 11 runde. În clasamentul final jucătorii de pe 
primele zece locuri au acumulat câte 8 puncte, departajarea 
făcându-se pe baza sistemului Buchholz. Pe primele 10 
locuri s-au situat 1. Alexander Moiseenko (Ucraina-noul 
campion al Europei) 2. Evgeny Alexeev (Rusia) 3. Evgeny 
Romanov (Rusia) 4. Alexander G. Beliavski (Rusia) 5. 
Constantin Lupulescu (România) 6. Francisco Vallejo Pons 
(Spania)  7.  Sergey Movsesian (Armenia)  8.  Ian 
Nepomniatchi (Rusia) 9. Alexei Dreev (Rusia) 10. Hrant 
Melkumian (Armenia).  

 Iată una dintre partidele campionului nostru: Alb: 
Constantin Lupulescu Negru: M.M. Boris Grachev (Rusia 
C.E. 2687) 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 e6 5. Ng5 Cbd7 6. 
cxd5 exd5 7. e3 Ne7 8. Dc2 Cf8 9. h3 Ce6 10. Nh4 g6 11. Nd3 
Cg7 12. 0-0-0 Nf5 13. g4 Nxd3 14. Dxd3 0-0 15. Nxf6 Nxf6 16. 
h4 Ce6 17. Rb1 Tc8 18. g5 Ng7 19. Ce5 Cc5 20. Dc2 b5 21. f4 b4 
(vezi diagrama)

22. Cxd5 cxd5 23. 
dxc5 Nxe5 24. fxe5 
Te8 25. h5 Dd7 26. 
hxg6 fxg6 27. e4 
Txe5 28. Td4 Df7 29. 
c6 dxe4 30. Td7 Te7 
31. Txe7 Dxe7 32. 
Dc4+ Rg7 33. Dd4+ 
Rg8 34. Dc4+ Rg7 
35. Td1 Dxg5 36. 
Dd4+ Rg8 37. Dd7 
Df5 38. c7 e3+ 35 39. 
Dxf5 (1-0)

M ari m aeştri în arena şahului artistic
O problemă de şah a unui campion neîncoronat al 

lumii Paul Morphy
Paul Morphy (1837-1884) a avut o apariţie fulgerătoare 

pe firmamentul şahului mondial. Destinul lui este 
asemănător cu al celuilalt mare jucător american Bobby 
Fischer. A fost considerat cel mai mare maestru al erei sale şi 
neoficial chiar campion mondial. S-a născut la New Orleans 
(Loisiana) într-o familie bogată şi distinsă. A învăţat să joace 
şah urmărind partidele dintre unchiul şi tatăl său. Familia 

cafeneaua şahistă cafeneaua şahistă

Nicolae PEIU
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MUKHTAR (ALESUL)

Anotimpurile nu se termină iarna
și nu există o zi lăsată la întâmplare..
îmi desfășor kefiah
în fața deșertului,
glasul lui în tăcere,
răul, să știi, te ispitește în trup
când nu poate cu conștiința 
și colubrul are un rânjet familiar
construind gaura lui.
Întinsei mâna către neant,
carnea mea era mucava..
Ce făceam singur
și ce dădea inimii mele impulsul pulsației?
Auziți, auziți în depărtare
cum suflă khamsinul
și cum încrețește pielea mea veștejită..
lumină și încă lumină, soarele îmi încălzește ceafa,
să nu vedeți cum răsună aerul
și cum pârâitul nisipului
e mai degrabă pe cel al făcliilor?!
Nu- ţi fie teamă să te arzi,
fiule,
susține-te suflului acela,
totul este viaţă;
acum încearcă să umbli,
înfruntă hamada,
în fond labilă și săracă de ispite,
apa e în tine, nu 65% din corpul tău,
deșert egal miraj
deci și oază,
știi bine..
vorbește farsi, română, italiană,
învață spaniola, araba, esperantoul,
te ascultă macul ăla
și vulpea ți-e soră precum o ploșniță,
cățea sau antilopă nu știu ce,
solifugul te batjocorește și face pe histrionul,
și între leul și impala,
cine-i victima și cine călăul,
cine poate descifra codul și să înțeleagă planul Lui?
Unde e schema, proiectul?
Ai umilința să cauți 
dacă îți place vânătoarea de comori.
Fiecare cu scopul lui, cu veșmântul lui de mucava: 
1+2+4 la fel ca 4+1+2 la fel ca 2+1+4
oricum fac șapte
și mereu trebuie să vă uniți în suma aia,
dacă unul se șterge, doiul să acorde ajutor,
să dezmembreze patrul, 2+2 sau 1+1+1+1,
numai țelul și sfârșitul acelui șir 
să fie tot șapte;
și dacă doiul se frânge,
nu contează,
suma să dea tot șapte,
deoarece natura pretinde asta,

MUKHTAR (IL PRESCELTO)

Le stagioni non si concludono in inverno
e non esiste giorno lasciato al caso..
svolgo la mia kefiah
dinanzi al deserto, 
la sua voce nel silenzio,
il male, sai, ti tenta nel corpo 
quando non può con la coscienza
e il colubro ha un ghigno familiare
nel costruire la tana.
Allungai la mano verso il nulla,
la mia carne era cartapesta..
Cosa ci facevo solo
e cosa dava al mio cuore l'impulso di battere?
Sentite, sentite in lontananza
come soffia il khamsin
e come increspa la mia pelle avvizzita..
luce e ancora luce, il sole scalda la mia nuca,
non vedete come risuona l'aria
e come il crepitìo della sabbia
somigli più a quello dei falò?!
Non aver paura di bruciarti,
figlio,
sorreggiti a quel soffio,
tutto è vita;
ora prova a camminare,
affronta l'hammada,
in fondo labile e misero di tentazioni,
l'acqua è dentro te, non il 65% del tuo corpo,
deserto uguale miraggio
ed oasi dunque,
tu lo sai..
parla farsi, romeno, italiano,   
studia lo spagnolo, l'arabo, l'esperanto,
ti ascolta quel papavero
e la volpe ti è sorella come una cimice,
cagna o antilope che sia,
il solifugo ti schernisce e fa l'istrione,
e tra il leone e l'impala,
chi la vittima e chi il carnefice,
chi può decifrare il codice e capire il Suo disegno?
Dove lo schema, il progetto?
Abbi l'umiltà di cercare
se ti piace la caccia al tesoro.
Ognuno ha il suo scopo, la sua veste di cartapesta:
1+2+4 come 4+1+2 come 2+1+4
fan sempre sette
e sempre dovete unirvi in quella somma,
se l'uno si cancella, venga in soccorso il due,
si smembri il quattro, 2+2 o 1+1+1+1,
purché il fine e la fine di quella serie 
sia sempre sette;
e se il due si spezza, 
non importa,
la somma dia sempre sette,
perché la natura esige questo,

ognuno col suo scopo;
che importa il nome dato a un dio, se ami,
se il tuo cuore è sincero e tanto forte da amare pure chi ti 
odia,
questo è il raggio che da est si dipana,
laddove non possiamo guardare,
laddove sorge il sole.
Ora temi la duna,
ma io dico che non affonderai,
quali altre sirti e paludi  
ti fermeranno ancora?
Ricordi quel pomeriggio,
vegliavi quella che tu chiami salma
e non sentivi alcuna presenza,
percepivi un sudore freddo, dolore,
ma era la sua essenza a vegliare te
su un involucro di cartapesta.
Ora, da quale livello d'esistenza 
potremo comprendere il ruolo
d'un tagliagole e di un uomo probo,
d'un cecchino e del nemico nel mirino,
chi stabilisce la distanza e il divario
tra un boia e la sua ostia,
cosa vedon i nostri occhi
cosa avverte il nostro cuore e 
cosa la mente
se non parte di quella luce e di quel buio
che pure il tagliagole ha
benché in misura differente?
So che hai paura della tua imperfezione 
ma non fartene mai scudo
e inginocchiati con me di fronte a questa distesa di sabbia,
non spezzare le sinapsi che ci legano all'infinito
perché esse si attivano
dove comincia ogni supplica e sottomissione
all'urlo del khamsin.
Dammi la tua mano, sono qui e per sempre,
l'energia si spande
e tu puoi sentirla come sole sulla nuca.

CIVICO 42

Non avrei il tuo ritratto..

e l'incenso permeava l'aria,

quasi incalzato da movimento indotto,

io, la caligine, fari allo xeno,

il velo si squarciava 

e tu truccata su un filo di vetro,

civico 42,

quale canale

ci tocca navigare?..

Lucciole e fiocchi di stelle

che saziano la piantagione,

col dito tracciare il Carro ed Orione,

compreso nella mia dishdasha

d'uomo del deserto,

il Cigno ed il Leone,

un demiurgo teso a quella scala a pioli,

temerne l'ultimo gradino

ed il mio orgoglio.

fiecare cu scopul lui;
ce contează numele dat unui zeu, dacă iubești,
dacă inima ta e sinceră și atât de puternică încât iubește și 
pe cine te urăște,
aceasta este raza care din est se deapănă,
acolo unde nu putem privi,
acolo unde răsare soarele. 
Acum ți-e teamă de dună,
ci eu spun că nu vei afunda,
ce alte sirte și mlaștini 
încă te vor mai opri?
Îţi aminteşti după-amiaza aceea,
vegheai cel pe care tu-l numești cadavru
și nu simțeai nici o prezență,
percepeai o sudoare rece, durere,
dar era esența lui să vegheze pe tine
asupra unui înveliș de mucava.
Deci, din ce nivel de existență
vom putea înţelege rolul
unui tăietor de gâturi și al unui om prob,
al unui lunetist și al dușmanului în cătare,
cine stabilește distanța și diferența 
între un călău și jertfa lui,
ce văd ochii noștri
ce nu observă inima noastră și
mintea
decât o parte din lumina aceea și din întuneric
pe care și tăietorul de gâturi o are
deşi în măsură diferită?
Ştiu că ţi-e frică de imperfecțiune 
dar nu ridica niciodată scutul
şi îngenunchează cu mine în faţa întinderii astea de nisip,
nu frânge sinapsele ce ne leagă infinitului
fiindcă ele se activează 
unde începe fiecare suplică și supunere
strigătului din khamsin.
Dă-mi mâna ta, sunt aici și pentru totdeauna,
energia se răspândește 
și tu poţi s-o simți precum soarele pe ceafă.

NR. 42

N-aș avea portretul tău..

și tămâia se răspândea în aer,

cam împinsă de o mișcare indusă,

eu, abureala, faruri cu xenon,

vălul se rupea 

și tu machiată pe un fir de geam,

nr. 42,

pe ce canal

trebuie să navigăm?.. 

Licurici și fulgi de stele

care satură plantația,

cu degetul trasând Carul și Orion,

absorbit în dishdasha mea

a omului din deșert,

Lebăda și Leul,

un demiurg întins spre scara aceea cu fusceli,

temându-mă de ultima treaptă

și de orgoliul meu.

Luca Cipolla
 
Poet şi traducător din limba română în limba italiană şi invers.
Redactor al revistei “Sfera Eonică” din Craiova şi colaborator de bază la revista “Boema”, “Climate Literare” 
şi la revista internațională online “Starpress”.
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construind gaura lui.
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să nu vedeți cum răsună aerul
și cum pârâitul nisipului
e mai degrabă pe cel al făcliilor?!
Nu- ţi fie teamă să te arzi,
fiule,
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totul este viaţă;
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apa e în tine, nu 65% din corpul tău,
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Ai umilința să cauți 
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Poet şi traducător din limba română în limba italiană şi invers.
Redactor al revistei “Sfera Eonică” din Craiova şi colaborator de bază la revista “Boema”, “Climate Literare” 
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gîndul şi lumeagîndul şi lumea

de jumătate din populaţia globului (orez pe pante, orez în 
terase, orez de munte), soiuri de orez (un paradox : cel mai 
scump şi mai bun soi de orez este cel... sălbatic, cu bobul 
negru şi foarte lung  – o graminee care face parte din genul 
Zizania şi care, de-a lungul vremii, a stîrnit multă zîzanie 
printre ţările Asiei), sortimente (orez verde, orez uscat, 
orez spart, orez cu coajă, orez în spice, orez decorticat, orez 
alb, orez brun – adică varianta neprelucrată a celui alb; el 
este decorticat doar de coaja tare, exterioară, ce înveleşte şi 
protejează bobul; despre soiurile negru şi roşu, amintesc 
doar în treacăt, de teamă să nu mă considere cineva fie 
nebun, fie cunoscător, chiar dacă am aflat că soiul negru 
era considerat orez imperial în China), volumul vînzărilor, 
exporturi, forma orezului (pentru mine, tot orezul era la 
fel: alb şi fără gust, dar am aflat că sunt fel de fel de varietăţi 
: cu bobul lung, cu bobul rotund, cu bobul oval), calitatea 
bobului şi, legată de aceasta, competiţia cu Thailanda 
(pentru orezul de înaltă calitate), cu India şi Pakistanul 
(pentru orezul mai modest din punct de vedere calitativ), 
menajarea susceptibilităţilor Chinei, preţul în dongi, 
preţul în dolari, toate acestea şi multe altele încă au defilat 
prin faţa mea, zăpăcind şi mai mult o minte care, oricum, 
nu era prea ordonată. Şi totuşi, pînă nu am ajuns acolo, nu 
am ştiut că în Vietnam există „fabrici de orez”. Aşadar, 
cultura orezului e apanajul „ţăranilor”, face parte din 
domeniul agriculturii, iar prelucrarea acestei cereale ţine 
de industrie şi intră în atribuţiunile clasei muncitoare, cea 
care, înfrăţită cu ţărănimea cooperatistă, asigură 
prosperitatea ţării, înscrierea ei pe drumul progresului. 
Cam aşa se întîmplă în cultura tutunului cubanez şi în 
prelucrarea lui industrială pînă la forma finală a mult 
rîvnitelor şi vînatelor ţigări de foi! Unii cu munca, alţii cu 
profitul. Alţii, adică statul! Vizita într-o fabrică de tăiţei din 
orez e o adevărată aventură şi te marchează pe viaţă. Ba te 
cam lecuieşte şi de dorinţa de a mînca paste din orez! 
Vorbind despre orez, încerc să bat cîmpii fără de graţie, ca 
să umplu cumva acest episod încropit din nimic(uri). 
Mărturisirea mea vrea să spună că mă aflu în Belgia, 
instalat mai mult decît confortabil în castelul Seneffe, adică 
la Colegiul European al Traducătorilor, şi încerc să-mi fac 
datoria faţă de revistă, deci să-mi predau paginile pe care 
le tot mîzgălesc de vreo două decenii. Numai că notaţiile, 
cărţile, ghidurile despre Vietnam le-am uitat acasă în 
graba plecării, iar acum, sinceritatea pe care le-o datorez 
cititorilor mă obligă să mărturisesc faptul că pînă şi 
episodul parizian despre cei doi scriitori l-am introdus în 
povestea mea „despre temple, pagode, zîne şi dragoni” 
numai din cauza lipsei surselor de informare. În cele din 
urmă, prietenul meu şi al tuturor internauţilor, Google, 
mi-a oferit şi alte date despre orez, date care-mi permit să 
umplu această pagină cam chinuită de superficialitatea 
mea. Dintre ele amintesc doar în cîteva cuvinte despre 
„orezul interzis” : „ originar din China, orezul interzis este 
una dintre speciile de orez negru. Atunci cînd este gătit, 
culoarea lui se transformă într-un grena închis. Se credea 
că numele îi vine de la faptul că, în urmă cu mult timp, doar 
membrii familiei imperiale îl consumau, supuşii nu aveau 
voie”. Mă opresc aici şi cu citatul din ciudata enciclopedie 
virtuală (ce se adresează mai ales celor săraci cu duhul), 
dar şi cu orezăriile mele, că doar n-o să scriu o pagină 
întreagă despre Vietnam după cunoscuta şi practicata 
metodă „copy&paste”! 

(va urma)

ce experienţă existenţială i-a oferit, cred, şcolirea în 
institutele moscovite!

Născută la 11 ani după confratele împreună cu care 
reprezenta Asia la întîlnirea poetică din Val-de-Marne, 
poetesa Bao Chan Nguyen este una din răsfăţatele multor 
importante festivaluri internaţionale de poezie. Amintesc 
doar o parte dintre acestea : Medellin, Londra (Poetry 
Parnassus Festival), Paris. Şi (o să mă credeţi?) deplasările 
ei poetice sunt susţinute financiar de ţărişoara 
mîncătorilor de orez. Mai e nevoie să amintesc faptul că 
România nu mai include de multă vreme costul 
deplasărilor creatorilor în bugetele sale?! Doar politicienii 
contează în tranzitara noastră patrie! Deci să-i lăsăm pe 
politicieni să o cînte, că de rîs au făcut-o destul!

Nu i-am cunoscut prea bine pe cei doi creatori asiatici 
(multe din datele despre ei le-am luat de pe internet!), 
deoarece aveam şi un program încărcat, destul de diferit 
de al celorlalţi (împreună cu creatorii Marco Pogačar din 
Croaţia şi cu Andrasz Petocz din Ungaria eram inclus şi un 
alt festival, un festival al... apei, dedicat poeziei Dunării), şi 
nici nu prea stăteam în hotel, căci Parisul e plin de ispite; în 
plus, am acolo şi zeci de prieteni şi de colaboratori, cu care, 
în timpul festivalului, m-am întîlnit şi am lucrat ori am pus 
ţara la cale. Evident, în timpul pe care festivalul mi-l lăsa 
liber, preferam să revăd locuri dragi din Paris. Dar, aş 
putea spune că, din cîte am observat, aceşti poeţi aveau 
toate caracteristicile neamului din care fac parte : el –  
retras, discret, modest, răzbătător (de exemplu, deşi nu 
cunoştea o boabă franţuzeşte, ajungea întotdeauna la 
manifestări), nu întîrzia niciodată, nu deranja pe nimeni cu 
problemele sale, conştiincios (era prezent chiar şi la 
acţiunile la care nu era obligat să participe); îşi făcuse 
studiile la Moscova, iar eu mă înţelegeam cu el în limba lui 
Tolstoi (nici nu ştiam că am reţinut atît de bine rusa din 
şcoală); ea –frumoasă, remarcabilă dar discretă, 
politicoasă, mereu surîzătoare, puţin enigmatică şi totuşi 
prietenoasă... 

*
Am inclus episodul parizian în notaţiile despre 

Vietnam, deoarece el demonstrează diferenţa de 
mentalitate, de interese, de orizont dintre diriguitorii 
destinelor politice şi financiare ale celor două ţări. În 
România de azi, susţinerea creatorilor e doar un vis al 
acestora. Ce să mai vorbim de solidaritate, promovare, 
stimulare? Însă, decît să-mi fac sînge rău, mai bine să mă 
îmtorc la orez şi la orezării, deoarece cu ele am început! 
Aceste plantaţii de orez ţin oamenii într-o poziţie curioasă, 
cu capul mai aplecat decît şezutul şi eu nu am găsit 
enciclopedie, ghid, album în care să nu fie ilustrată această 
poziţie. Dar, sincer să fiu, nu ştiu mai nimic despre orez, 
decît că nu mi-a plăcut niciodată, mai ales că mama mi-l 
dădea cam cu forţa şi mai mult forţată, la rîndu-i, de faptul 
că, vara, avalanşa de fructe nepîrguite pe care le 
îngurgitam împreună cu cîţiva prieteni  din cartier, ca 
rezultat al raidurilor noastre prin livezile vecinilor, mă 
cam deranja la burtă. În rest, pînă nu am ajuns în Vietnam, 
habar n-am avut unde şi cînd se plantează orezul, cînd se 
repichează ori cînd se recoltează! Nici acum nu ştiu prea 
multe şi a trebuit să consult lucrări de specialitate ca să 
înţeleg şi eu cît de cît cu ce se mănîncă repicarea, de 
exemplu. Cînd am început să mă documentez despre orez 
(oryza), mai că mi-a venit să mă iau cu mîinile de cap : 
cultivarea acestei cereale minune, care hrăneşte mai bine 

moment dat această ţară era şi Democrată!), iar în sală îşi 
găsiseră locuri cam toţi susţinătorii vietcongului aflaţi în 
acel moment la Paris : diplomaţi de toate calibrele, ataşaţi 
de toate ramurile (chiar şi ataşatul cultural al ambasadei 
ţinuse să fie prezent; eu am fost invitat la zeci, dacă nu la 
sute, de manifestări culturale desfăşurate în lume şi, cu 
excepţia Algerului, unde însuşi ambasadorul nostru, 
Mircea Victor, a ţinut să fie prezent, niciodată un ataşat 
cultural sau vreun alt culturnic diplomatizat nu a fost 
interesat de faptul că producători de bunuri simbolice, de 
acte culturale din România sunt invitaţi în ţara în care-şi 
agonisea el averea nemişcînd nici un deget pentru cultura 
română), oameni de afaceri, turişti... Ca să nu mai spun că, 
în frunte cu directorul, tot personalul centrului cultural 
participa la eveniment! După manifestare, un coctail, 
organizat după toate regulile politeţii asiatice şi ale 
rafinamentului european (sau invers, dacă vreţi!), a mai 
netezit contactele, iar la masa care a urmat (susţinută 
financiar de republica asiatică) au participat toţi invitaţii 
festivalului. Cum era de aşteptat, gazdele nu s-au zgîrcit la 
mijloacele gastronomice şi oenologice de convingere a 
scriitorilor că ţara din Asia de Sud-Est se gîndeşte la 
cultură.   

Recitalul poetic a fost impresionant. Poetesa Bao Chan 
Nguyen, umblată prin mai toate ţările cu diferite 
însărcinări, căci lucrează la televiziunea vietnameză, şi-a 
axat lectura pe experienţele ei de călătoare prin lume şi mai 
ales prin Paris. Ne aflam doar în Oraşul Luminilor, nu?! A 
oferit cunoscătorilor o poezie puternică şi convingătoare, 
izvorîtă dintr-un suflet sensibil, adică o poezie ce 
caracterizează – aş putea afirma fără teama că aş greşi prea 
tare – creaţia lirică din Vietnamul de azi. De altfel, ea face 
parte din generaţia de mijloc a creatorilor vietnamezi, în 
mare vogă astăzi, spre deosebire de Tran Dang Khoa 
(scriitor născut în 1958, adică în vremea neostoitelor 
frămîntări şi intervenţii ce-i închingau ţara), fost colonel în 
armata Republicii Vietnam. Nu doar scriitor, ci şi ziarist 
ataşat valorilor socialismului, el este astăzi unul din 
responsabilii postului de radio „Vocea Vietnamului”. 
După ce în copilărie a primit ani la rînd „Premiul tinerilor 
pionieri” (dacă n-ar fi fost hilară, la noi, o astfel de 
titulatură ar fi fost cel puţin pleonastică pe vremea cînd 
nici nu păşeai bine în curtea şcolii şi te şi trezeai trecut de 
pionierat spre rîndurile mai conştiente şi mai combative 
ale tineretului comunist!), pentru poeziile sale, în 2000 a 
primit Premiul de stat (probabil pentru aceleaşi poezii 
înălţătoare, angajate, revoluţionare!). Amîndoi creatorii 
menţionaţi fac parte din Asociaţia Scriitorilor Vietnamezi, 
asociaţie al cărei oaspete am fost şi eu în urmă cu cîţiva ani. 
Evident, e vorba de o structură venită din alte vremi, 
similară Uniunii Scriitorilor din România, dar cu mai mult 
succes decît aceasta, deoarece e subvenţionată în mod 
constant şi consistent de stat, ceea ce nu se întîmplă în 
România postdecembristă. Născut pe 24 aprilie 1958, Tran 
Dang Khoa este originar din provincia Hai Duong şi astăzi 
este foarte cunoscut ca poet, ziarist şi redactor-şef al unei 
reviste culturale pentru armată „Arts Magazine”. Membru 
marcant al partidului comunist vietnamez, cu funcţii 
importante în structurile roşii (probabil de la această 
poziţie (privilegiată?) i se trage neobişnuita sobrietate!), el 
a combinat în chip strălucit pasiunea pentru poezie cu 
cariera militară. Funcţii, grade şi premii i-au însoţit 
activitatea de militar şi de scriitor. Ba şi pe cea de ziarist. Şi 

Unii cititori au luat de bună (în sensul ei propriu) 
afirmaţia mea că Vietnamul e o ţară cu curu-n sus şi m-au 
întrebat dacă e chiar atît de bramburită. Ei bine, nu! 
Afirmaţia mea viza doar situaţia pe care o constatasem 
urmărind la treabă oamenii ce lucrau la orezării. „Nişte 
oameni acolo şi ei care ştiu dureros cît e suta de dongi”. În 
Vietnam, treburile încep să se aşeze, încep să se mişte (nu e 
o contradicţie în termeni!). După regulile aberante ale 
socialismului, după absurdul planificărilor centralizate, 
dar deocamdată şi-au găsit un vad de normalitate (după 
un război de-a dreptul pustiitor, aproape totul începe să 
pară normal!) şi curg prin el spre mult rîvnita, spre mult 
visata prosperitate roşie : un fel de fata morgana sau un fel 
de cometă după care socialismul aleargă să-i pună sare pe 
coadă! Aşadar, treburile merg destul de greu, dar merg. În 
fond, dacă am înţeles eu măcar o fărîmă din mentalitatea 
asiaticilor, la istoria milenară (şi zbuciumată!) a acelor 
locuri, cîteva decenii au semnificaţia unei clipe. Oamenii 
au o răbdare nemăsurată şi un optimism pe care nimic din 
ce se întîmplă-n lume nu-l poate zdruncina. Ei îşi dau toată 
silinţa să-şi scoată cît de cît ţara mai în faţă, mai în ochii 
lumii, să o înscrie într-un făgaş al progresului şi 
prosperităţii. Atît cît pot ei şi cît li se permite! De puţine ori 
mi-a fost dat să văd oameni mai harnici şi mai dedicaţi 
muncii, colectivităţii decît vietnamezii. Iată un singur 
episod care, chiar dacă nu s-a petrecut pe coastele de sud-
est ale Asiei, ci în inima Europei, la Paris, poate ajuta 
cititorul să-şi formeze o părere despre mentalitatea acestor 
oameni, despre modul în care înţeleg să pună umărul la 
promovarea unei imagini pozitive a ţării lor. Invitat în 
acest an împreună cu vreo 30 de confraţi veniţi din întreaga 
lume, la cea de a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional al 
Poeţilor în Val-de-Marne (un fel de prelungire a Parisului, 
că nici „banlieu” nu mai pot să numesc interesantul „oraş”, 
deşi e un fel de „departament” din vecinătatea capitalei!), 
Festival ce-l are la cîrmă pe poetul francez Francis Combes, 
am avut alături de mine şi doi colegi vietnamezi : Bao Chan 
Nguyen şi Tran Dang Khoa. Inevitabil, manifestările 
incluse în programul Bienalei s-au desfăşurat şi la Centrul 
Cultural Vietnamez din strada Albert, în mijlocul 
Parisului. Acolo au avut loc şi prezentările ceremonioase 
atît ale unor personalităţi culturale din Vietnam care au 
ţinut să participe la eveniment, cît şi ale invitaţilor bienalei, 
şi coctailul prieteniei, şi discuţiile despre poezie şi despre 
modul în care drămuitorii bugetelor culturale din diferite 
ţări înţeleg să-şi promoveze creatorii... Dar, evident, pe 
primul loc s-au situat recitalurile celor doi poeţi asiatici şi 
dialogul lor cu sala! O sală plină de lume şi vă asigur că nu 
erau acolo doar asiatici, nu erau doar poeţii invitaţi la 
festival, ci şi parizieni interesaţi de acel eveniment de 
marcă din viaţa oraşului lor. Toate manifestările serii au 
avut ca suport lingvistic franceza şi vietnameza (limbă din 
care eu nu cunosc decît vreo 20 de cuvinte însuşite pe 
vremea cînd, avîndu-l ca interpret pe bunul prieten Dao, 
umblam prin fascinanta ţară ce se numeşte astăzi 
Republica Socialistă Vietnam – am senzaţia că la un 
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Poveşti despre temple, pagode, zîne 
şi dragoni
IV – un episod încropit din nimic(uri) 
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de jumătate din populaţia globului (orez pe pante, orez în 
terase, orez de munte), soiuri de orez (un paradox : cel mai 
scump şi mai bun soi de orez este cel... sălbatic, cu bobul 
negru şi foarte lung  – o graminee care face parte din genul 
Zizania şi care, de-a lungul vremii, a stîrnit multă zîzanie 
printre ţările Asiei), sortimente (orez verde, orez uscat, 
orez spart, orez cu coajă, orez în spice, orez decorticat, orez 
alb, orez brun – adică varianta neprelucrată a celui alb; el 
este decorticat doar de coaja tare, exterioară, ce înveleşte şi 
protejează bobul; despre soiurile negru şi roşu, amintesc 
doar în treacăt, de teamă să nu mă considere cineva fie 
nebun, fie cunoscător, chiar dacă am aflat că soiul negru 
era considerat orez imperial în China), volumul vînzărilor, 
exporturi, forma orezului (pentru mine, tot orezul era la 
fel: alb şi fără gust, dar am aflat că sunt fel de fel de varietăţi 
: cu bobul lung, cu bobul rotund, cu bobul oval), calitatea 
bobului şi, legată de aceasta, competiţia cu Thailanda 
(pentru orezul de înaltă calitate), cu India şi Pakistanul 
(pentru orezul mai modest din punct de vedere calitativ), 
menajarea susceptibilităţilor Chinei, preţul în dongi, 
preţul în dolari, toate acestea şi multe altele încă au defilat 
prin faţa mea, zăpăcind şi mai mult o minte care, oricum, 
nu era prea ordonată. Şi totuşi, pînă nu am ajuns acolo, nu 
am ştiut că în Vietnam există „fabrici de orez”. Aşadar, 
cultura orezului e apanajul „ţăranilor”, face parte din 
domeniul agriculturii, iar prelucrarea acestei cereale ţine 
de industrie şi intră în atribuţiunile clasei muncitoare, cea 
care, înfrăţită cu ţărănimea cooperatistă, asigură 
prosperitatea ţării, înscrierea ei pe drumul progresului. 
Cam aşa se întîmplă în cultura tutunului cubanez şi în 
prelucrarea lui industrială pînă la forma finală a mult 
rîvnitelor şi vînatelor ţigări de foi! Unii cu munca, alţii cu 
profitul. Alţii, adică statul! Vizita într-o fabrică de tăiţei din 
orez e o adevărată aventură şi te marchează pe viaţă. Ba te 
cam lecuieşte şi de dorinţa de a mînca paste din orez! 
Vorbind despre orez, încerc să bat cîmpii fără de graţie, ca 
să umplu cumva acest episod încropit din nimic(uri). 
Mărturisirea mea vrea să spună că mă aflu în Belgia, 
instalat mai mult decît confortabil în castelul Seneffe, adică 
la Colegiul European al Traducătorilor, şi încerc să-mi fac 
datoria faţă de revistă, deci să-mi predau paginile pe care 
le tot mîzgălesc de vreo două decenii. Numai că notaţiile, 
cărţile, ghidurile despre Vietnam le-am uitat acasă în 
graba plecării, iar acum, sinceritatea pe care le-o datorez 
cititorilor mă obligă să mărturisesc faptul că pînă şi 
episodul parizian despre cei doi scriitori l-am introdus în 
povestea mea „despre temple, pagode, zîne şi dragoni” 
numai din cauza lipsei surselor de informare. În cele din 
urmă, prietenul meu şi al tuturor internauţilor, Google, 
mi-a oferit şi alte date despre orez, date care-mi permit să 
umplu această pagină cam chinuită de superficialitatea 
mea. Dintre ele amintesc doar în cîteva cuvinte despre 
„orezul interzis” : „ originar din China, orezul interzis este 
una dintre speciile de orez negru. Atunci cînd este gătit, 
culoarea lui se transformă într-un grena închis. Se credea 
că numele îi vine de la faptul că, în urmă cu mult timp, doar 
membrii familiei imperiale îl consumau, supuşii nu aveau 
voie”. Mă opresc aici şi cu citatul din ciudata enciclopedie 
virtuală (ce se adresează mai ales celor săraci cu duhul), 
dar şi cu orezăriile mele, că doar n-o să scriu o pagină 
întreagă despre Vietnam după cunoscuta şi practicata 
metodă „copy&paste”! 

(va urma)

ce experienţă existenţială i-a oferit, cred, şcolirea în 
institutele moscovite!

Născută la 11 ani după confratele împreună cu care 
reprezenta Asia la întîlnirea poetică din Val-de-Marne, 
poetesa Bao Chan Nguyen este una din răsfăţatele multor 
importante festivaluri internaţionale de poezie. Amintesc 
doar o parte dintre acestea : Medellin, Londra (Poetry 
Parnassus Festival), Paris. Şi (o să mă credeţi?) deplasările 
ei poetice sunt susţinute financiar de ţărişoara 
mîncătorilor de orez. Mai e nevoie să amintesc faptul că 
România nu mai include de multă vreme costul 
deplasărilor creatorilor în bugetele sale?! Doar politicienii 
contează în tranzitara noastră patrie! Deci să-i lăsăm pe 
politicieni să o cînte, că de rîs au făcut-o destul!

Nu i-am cunoscut prea bine pe cei doi creatori asiatici 
(multe din datele despre ei le-am luat de pe internet!), 
deoarece aveam şi un program încărcat, destul de diferit 
de al celorlalţi (împreună cu creatorii Marco Pogačar din 
Croaţia şi cu Andrasz Petocz din Ungaria eram inclus şi un 
alt festival, un festival al... apei, dedicat poeziei Dunării), şi 
nici nu prea stăteam în hotel, căci Parisul e plin de ispite; în 
plus, am acolo şi zeci de prieteni şi de colaboratori, cu care, 
în timpul festivalului, m-am întîlnit şi am lucrat ori am pus 
ţara la cale. Evident, în timpul pe care festivalul mi-l lăsa 
liber, preferam să revăd locuri dragi din Paris. Dar, aş 
putea spune că, din cîte am observat, aceşti poeţi aveau 
toate caracteristicile neamului din care fac parte : el –  
retras, discret, modest, răzbătător (de exemplu, deşi nu 
cunoştea o boabă franţuzeşte, ajungea întotdeauna la 
manifestări), nu întîrzia niciodată, nu deranja pe nimeni cu 
problemele sale, conştiincios (era prezent chiar şi la 
acţiunile la care nu era obligat să participe); îşi făcuse 
studiile la Moscova, iar eu mă înţelegeam cu el în limba lui 
Tolstoi (nici nu ştiam că am reţinut atît de bine rusa din 
şcoală); ea –frumoasă, remarcabilă dar discretă, 
politicoasă, mereu surîzătoare, puţin enigmatică şi totuşi 
prietenoasă... 

*
Am inclus episodul parizian în notaţiile despre 

Vietnam, deoarece el demonstrează diferenţa de 
mentalitate, de interese, de orizont dintre diriguitorii 
destinelor politice şi financiare ale celor două ţări. În 
România de azi, susţinerea creatorilor e doar un vis al 
acestora. Ce să mai vorbim de solidaritate, promovare, 
stimulare? Însă, decît să-mi fac sînge rău, mai bine să mă 
îmtorc la orez şi la orezării, deoarece cu ele am început! 
Aceste plantaţii de orez ţin oamenii într-o poziţie curioasă, 
cu capul mai aplecat decît şezutul şi eu nu am găsit 
enciclopedie, ghid, album în care să nu fie ilustrată această 
poziţie. Dar, sincer să fiu, nu ştiu mai nimic despre orez, 
decît că nu mi-a plăcut niciodată, mai ales că mama mi-l 
dădea cam cu forţa şi mai mult forţată, la rîndu-i, de faptul 
că, vara, avalanşa de fructe nepîrguite pe care le 
îngurgitam împreună cu cîţiva prieteni  din cartier, ca 
rezultat al raidurilor noastre prin livezile vecinilor, mă 
cam deranja la burtă. În rest, pînă nu am ajuns în Vietnam, 
habar n-am avut unde şi cînd se plantează orezul, cînd se 
repichează ori cînd se recoltează! Nici acum nu ştiu prea 
multe şi a trebuit să consult lucrări de specialitate ca să 
înţeleg şi eu cît de cît cu ce se mănîncă repicarea, de 
exemplu. Cînd am început să mă documentez despre orez 
(oryza), mai că mi-a venit să mă iau cu mîinile de cap : 
cultivarea acestei cereale minune, care hrăneşte mai bine 

moment dat această ţară era şi Democrată!), iar în sală îşi 
găsiseră locuri cam toţi susţinătorii vietcongului aflaţi în 
acel moment la Paris : diplomaţi de toate calibrele, ataşaţi 
de toate ramurile (chiar şi ataşatul cultural al ambasadei 
ţinuse să fie prezent; eu am fost invitat la zeci, dacă nu la 
sute, de manifestări culturale desfăşurate în lume şi, cu 
excepţia Algerului, unde însuşi ambasadorul nostru, 
Mircea Victor, a ţinut să fie prezent, niciodată un ataşat 
cultural sau vreun alt culturnic diplomatizat nu a fost 
interesat de faptul că producători de bunuri simbolice, de 
acte culturale din România sunt invitaţi în ţara în care-şi 
agonisea el averea nemişcînd nici un deget pentru cultura 
română), oameni de afaceri, turişti... Ca să nu mai spun că, 
în frunte cu directorul, tot personalul centrului cultural 
participa la eveniment! După manifestare, un coctail, 
organizat după toate regulile politeţii asiatice şi ale 
rafinamentului european (sau invers, dacă vreţi!), a mai 
netezit contactele, iar la masa care a urmat (susţinută 
financiar de republica asiatică) au participat toţi invitaţii 
festivalului. Cum era de aşteptat, gazdele nu s-au zgîrcit la 
mijloacele gastronomice şi oenologice de convingere a 
scriitorilor că ţara din Asia de Sud-Est se gîndeşte la 
cultură.   

Recitalul poetic a fost impresionant. Poetesa Bao Chan 
Nguyen, umblată prin mai toate ţările cu diferite 
însărcinări, căci lucrează la televiziunea vietnameză, şi-a 
axat lectura pe experienţele ei de călătoare prin lume şi mai 
ales prin Paris. Ne aflam doar în Oraşul Luminilor, nu?! A 
oferit cunoscătorilor o poezie puternică şi convingătoare, 
izvorîtă dintr-un suflet sensibil, adică o poezie ce 
caracterizează – aş putea afirma fără teama că aş greşi prea 
tare – creaţia lirică din Vietnamul de azi. De altfel, ea face 
parte din generaţia de mijloc a creatorilor vietnamezi, în 
mare vogă astăzi, spre deosebire de Tran Dang Khoa 
(scriitor născut în 1958, adică în vremea neostoitelor 
frămîntări şi intervenţii ce-i închingau ţara), fost colonel în 
armata Republicii Vietnam. Nu doar scriitor, ci şi ziarist 
ataşat valorilor socialismului, el este astăzi unul din 
responsabilii postului de radio „Vocea Vietnamului”. 
După ce în copilărie a primit ani la rînd „Premiul tinerilor 
pionieri” (dacă n-ar fi fost hilară, la noi, o astfel de 
titulatură ar fi fost cel puţin pleonastică pe vremea cînd 
nici nu păşeai bine în curtea şcolii şi te şi trezeai trecut de 
pionierat spre rîndurile mai conştiente şi mai combative 
ale tineretului comunist!), pentru poeziile sale, în 2000 a 
primit Premiul de stat (probabil pentru aceleaşi poezii 
înălţătoare, angajate, revoluţionare!). Amîndoi creatorii 
menţionaţi fac parte din Asociaţia Scriitorilor Vietnamezi, 
asociaţie al cărei oaspete am fost şi eu în urmă cu cîţiva ani. 
Evident, e vorba de o structură venită din alte vremi, 
similară Uniunii Scriitorilor din România, dar cu mai mult 
succes decît aceasta, deoarece e subvenţionată în mod 
constant şi consistent de stat, ceea ce nu se întîmplă în 
România postdecembristă. Născut pe 24 aprilie 1958, Tran 
Dang Khoa este originar din provincia Hai Duong şi astăzi 
este foarte cunoscut ca poet, ziarist şi redactor-şef al unei 
reviste culturale pentru armată „Arts Magazine”. Membru 
marcant al partidului comunist vietnamez, cu funcţii 
importante în structurile roşii (probabil de la această 
poziţie (privilegiată?) i se trage neobişnuita sobrietate!), el 
a combinat în chip strălucit pasiunea pentru poezie cu 
cariera militară. Funcţii, grade şi premii i-au însoţit 
activitatea de militar şi de scriitor. Ba şi pe cea de ziarist. Şi 

Unii cititori au luat de bună (în sensul ei propriu) 
afirmaţia mea că Vietnamul e o ţară cu curu-n sus şi m-au 
întrebat dacă e chiar atît de bramburită. Ei bine, nu! 
Afirmaţia mea viza doar situaţia pe care o constatasem 
urmărind la treabă oamenii ce lucrau la orezării. „Nişte 
oameni acolo şi ei care ştiu dureros cît e suta de dongi”. În 
Vietnam, treburile încep să se aşeze, încep să se mişte (nu e 
o contradicţie în termeni!). După regulile aberante ale 
socialismului, după absurdul planificărilor centralizate, 
dar deocamdată şi-au găsit un vad de normalitate (după 
un război de-a dreptul pustiitor, aproape totul începe să 
pară normal!) şi curg prin el spre mult rîvnita, spre mult 
visata prosperitate roşie : un fel de fata morgana sau un fel 
de cometă după care socialismul aleargă să-i pună sare pe 
coadă! Aşadar, treburile merg destul de greu, dar merg. În 
fond, dacă am înţeles eu măcar o fărîmă din mentalitatea 
asiaticilor, la istoria milenară (şi zbuciumată!) a acelor 
locuri, cîteva decenii au semnificaţia unei clipe. Oamenii 
au o răbdare nemăsurată şi un optimism pe care nimic din 
ce se întîmplă-n lume nu-l poate zdruncina. Ei îşi dau toată 
silinţa să-şi scoată cît de cît ţara mai în faţă, mai în ochii 
lumii, să o înscrie într-un făgaş al progresului şi 
prosperităţii. Atît cît pot ei şi cît li se permite! De puţine ori 
mi-a fost dat să văd oameni mai harnici şi mai dedicaţi 
muncii, colectivităţii decît vietnamezii. Iată un singur 
episod care, chiar dacă nu s-a petrecut pe coastele de sud-
est ale Asiei, ci în inima Europei, la Paris, poate ajuta 
cititorul să-şi formeze o părere despre mentalitatea acestor 
oameni, despre modul în care înţeleg să pună umărul la 
promovarea unei imagini pozitive a ţării lor. Invitat în 
acest an împreună cu vreo 30 de confraţi veniţi din întreaga 
lume, la cea de a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional al 
Poeţilor în Val-de-Marne (un fel de prelungire a Parisului, 
că nici „banlieu” nu mai pot să numesc interesantul „oraş”, 
deşi e un fel de „departament” din vecinătatea capitalei!), 
Festival ce-l are la cîrmă pe poetul francez Francis Combes, 
am avut alături de mine şi doi colegi vietnamezi : Bao Chan 
Nguyen şi Tran Dang Khoa. Inevitabil, manifestările 
incluse în programul Bienalei s-au desfăşurat şi la Centrul 
Cultural Vietnamez din strada Albert, în mijlocul 
Parisului. Acolo au avut loc şi prezentările ceremonioase 
atît ale unor personalităţi culturale din Vietnam care au 
ţinut să participe la eveniment, cît şi ale invitaţilor bienalei, 
şi coctailul prieteniei, şi discuţiile despre poezie şi despre 
modul în care drămuitorii bugetelor culturale din diferite 
ţări înţeleg să-şi promoveze creatorii... Dar, evident, pe 
primul loc s-au situat recitalurile celor doi poeţi asiatici şi 
dialogul lor cu sala! O sală plină de lume şi vă asigur că nu 
erau acolo doar asiatici, nu erau doar poeţii invitaţi la 
festival, ci şi parizieni interesaţi de acel eveniment de 
marcă din viaţa oraşului lor. Toate manifestările serii au 
avut ca suport lingvistic franceza şi vietnameza (limbă din 
care eu nu cunosc decît vreo 20 de cuvinte însuşite pe 
vremea cînd, avîndu-l ca interpret pe bunul prieten Dao, 
umblam prin fascinanta ţară ce se numeşte astăzi 
Republica Socialistă Vietnam – am senzaţia că la un 

Valeriu STANCU

Poveşti despre temple, pagode, zîne 
şi dragoni
IV  –  un episod încropit din nim ic(uri) 
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pasiunea pentru călătorii. 
Statutul de cercetător al 
contelui polonez prescrie 
istoriei rolul Marelui 
Profesor în influenţarea 
mersului evenimentelor şi 
în realizarea unui model 
social, de aici şi informaţia 
multilaterală şi detailată 
asupra faptelor ,  „Du 
vérité dans les faits et de 
justice éclairée dans les 
principes". Dar este vorba 

şi de ambiţia provenită din convingerile sale politice, 
de a modela relaţia cu publicul pe care nu-1 consideră o 
masă pasivă, manipulată de oratorii politici, ci o forţă 
conştientă, care poate influenţa comportamentul şi 
deciziile puterii, un factor esenţial al transformărilor 
sociale dorite în statal polonez din timpul regelui 
Stanislaw August Poniatowski. 

Textul său Réflexions sur le progres de l'ésprit public 
este cel mai peremptoriu argument pentru intenţia lui 
J. Potocki de a modela mentalitatea compatrioţilor săi, 
iar Manuscrisul ... rămâne o operă care iese în relief pe 
fondul literar luminist, al sec, al XVIII-lea, atât prin 
„francitate", ca material lingvistic al scrierilor, cât şi 
prin originalitatea problematicii, interpretării şi 
exprimării.

Senzaţia care a produs-o Manuscrisul găsit la 
Zaragosa în anii '60 ai secolul XX ne permite să-1 
adăugăm precocităţi lor poloneze pe care le 
descopeream în volumul nostru anterior (Renaşterea 
poloneză); în afara practicării artelor, în care, fireşte, 
polonezii nu-i puteau totuşi concura pe italieni. 

Ideea precocităţii poloneze (preluată de noi de la 
Norman Davies) se referea la domeniul infinit al 
inteligenţei: ordinea fizică a lumii din tratatul lui 
Kopernik (De revolutionis orbium celestum, terminat în 
1507, publicat în 1543, recunoscut de Biserică după 250 
de ani); ordinea morală a lumii, în opera lui Frycz 
Modrzewski (realizată între 1557-1565); în erudiţia 
Cancelarului Coroanei Jan Zamojski, principalul 
arhitect al conceptului de „democraţie nobiliară" şi 
creatorul Academiei Zamojska la 1583, ca program de 
renaştere intelectuală prin educaţie umanistă în 
universităţi şi academii private.

Interesant este că Manuscrisul găsit la Zaragosa este 
relevat după senzaţia produsă de Manuscrisele de la 
Marea Moartă (Qumran), în 1947, care declanşau 
probleme ştiinţifico-religioase: există apropieri între 
ideologia comunităţii (probabil a esenienilor) care a 
emanat textele mai vechi cu 1000 de ani decât cele 
cunoscute în Vechiul Testament şi creştinismul 
primitiv?

ingerinţa bruscă a forţelor supranaturale în viaţa, până 
atunci banală a eroilor. Se prea poate ca autorul să fi fost 
influenţat de tabloul istoric Asediul Zaragosei, de pictorul 
englez al curţii regale Sir David Wilki. (1785-1841).

Se ştie că repetarea unor evenimente în timpul 
ireversibil este un procedeu obişnuit în proza 
fantastică, dar în Manuscrisul lui Jan Potocki este vorba 
de o asemănare a neobişnuitului, adică o repetare a 
ceea ce par excellence este irepetabil. Paralelismul 
întâmplărilor aneantizează explicaţiile raţionaliste, 
creând impresia că aceeaşi situaţie există concomitent 
în planuri diferite. Faptele Pelegrinului, de pildă, par la 
fel de reale ca şi oamenii care le-au inventat, istoria co-
mandorului Toralvy, povestită de Brusqueros pe baza 
relatărilor Frasquettei, nu putea fi inventată de 
servitori, ci numai de cavalerul narator etc. Astfel se 
complică „infernal" legăturile dintre autor, narator şi 
obiectul naraţiunii, la modul constructiv, specific 
romanului modernist sau antiromanului din sec. XX.

Enigmele intervin aşadar în Manuscrisul... lui Jan 
Potocki în însuşi planul compoziţional, intrigând chiar 
personajele. De pildă, Velasquez comentează surprins 
povestea debitată de căpetenia ţiganilor: „într-adevăr, 
mi s-a făcut frică de istoria asta. Toate întâmplările Ţi-
ganului încep cât se poate de simplu, ţi se pare că îndată 
se vor termina, da de unde, o istorisire naşte alta, din ea 
se-nşiră a treia, de parcă ar fi o operaţie de împărţire, în 
care restul poate fi extras la infinit".

Teoria literară precizează că relatarea făcută de un 
personaj capătă greutate specifică abia atunci când 
vocea auctorială constată sau confirmă caracterul 
plauzibil. „Romanul filosofic'" al lui Jan Potocki este 
însă lipsit de voce auctorială, diversele concepţii sau 
puncte de vedere exprimate de povestitori apărând pe 
un plan de egalitate. Trăsătura compoziţională ar fi de 
„cutie scoasă din alte cutie" sau de jucărie rusească 
..matrioşka". Astfel tensionează autorul paralelismul 
întâmplărilor, verosimilul şi surpriza, realul şi 
fantasticul, cauzele şi efectele. Încercarea de a clarifica, 
fie şi numai parţial, sensurile devenind qvasi-
imposibilă. Din punct de vedere literar, fenomenul nu 
se întâlneşte în sec. al XVIII-lea, dar nu despre o 
„precocitate" în poetica romanului este vorba în primul 
rând (ea poate interesa însă un cerc restrâns de 
specialişti), ci de o precocitate de sinteză a tendinţelor 
gândirii luministe, de care dă dovadă contele polonez 
Jan Potocki. animat de dorinţa de a cunoaşte lumea 
concretă, societăţile umane din contemporaneitatea lui 
sau din trecutul civilizat ori primitiv. Este o cercetare 
temeinică a aspectelor variate ale lumii şi totodată o 
încercare de a desăvârşi această lume cu ajutorul 
raţiunii, Jan Potocki se încadrează astfel luminismului 
european al sec, al XVIII-lea, izvoarele inspiraţiei sale 
putând fi descoperite în activitatea sa ştiinţifică şi în 

gîndul şi lum ea

Natalia CANTEMIR

gîndul şi lum ea

de pildă când vorbeşte despre piramidele egiptene 
care, privite de departe, par a atinge cerul, dar de 
aproape se văd vizuinele şacalilor şi cuiburilor de 
lilieci. Relativitatea priveşte deopotrivă aprecierile 
morale: „Peste tot vezi mai mult rău decât bine. ceea ce 
ar trebui să fie suficient pentru ca un om înţelept să-şi 
găsească alinare în viitor".

Să subliniem şi o idee novatoare pentru acel timp, 
anume că sensul şi funcţia unui fenomen depind de 
contextul în care este situat. De pildă, admirând o 
cascadă marocană, Jan Potocki meditează: „... Dacă s-ar 
afla în Elveţia sau în Italia, de mult ar fi avut faimă în în-
treaga lume, ar fi fost pictată, descrisă în versuri şi 
proză. Într-adevăr poţi fi cineva doar datorită locului în 
care te-a situat întâmplarea" (Călătorie în Maroc). De 
aici, contele generaliza cu mâhnire, dar şi cu detaşare, 
faptul că un „guvern democratic" nu-i acelaşi lucru în 
Polonia sau la Berna, în Elveţia.

Aceste multiple perspective resping dihotomia 
bine-răv. clar-obscur, îndemnând şi prin vocile 
personajelor la o degustare calmă a farmecului vieţii, la 
moderaţie şi toleranţă. De aici şi lauda adusă filosofiei 
şi eticii orientale, care pun în relief aceste valori:

„Cauţi slava şi nu ştii că ea se află în mirosul 
parfumat al ierburilor, care se răspândeşte şi atunci 
când sunt arse". (Visul lui Tomrut, Călătorie în Turcia şi 
Egipt). Sau cântecul Zeilei: „E doar o clipă care fuge 
azi/ Numai acum se cuvine bucuria ei".

Astfel a încercat contele polonez Jan Potocki să 
modeleze prin raţiune mentalităţile timpului său. 

Dar opera literară care a dobândit o reputaţie şi un 
rang literar, întrecând pe oricare dintre scriitorii 
luminişti ai secolului este Rękopis znaleziona w Saragosie 
(Manuscrisul găsit la Zaragosa), care corespunde în mare 
măsură romanului „gotic".  Descoperită abia după două 
secole, această scriere a contelui Jan Potocki şi-a găsit o 
înrudire directă cu lumea literară a celei de a doua 
jumătăţi a sec. XX. Zaragosa este o localitate situată în 
centrul provinciei Aragon, din Spania, cu o universitate 
d i n  1 4 7 7  ş i  a l t e 
monumente celebre, cum 
ar fi catedrala Doña Maria 
Del Pilar, din sec. XI1I-
XIV, turnul orologiului 
din sec. XIV din Plaza de 
las Catedrales, marele 
pocal din sec. XV ş.a., 
acesta fiind cadrul-pretext 
în care o serie de personaje 
relatează aventuri, care se 
repetă în spaţiu şi timp, 
obţinându-se astfel un 
efect literar cu atât mai 
durabil,  cu cât creşte 
neliniştea provocată de 

…Setea de călătorii a 
cuprins şi pe polonezii 
preocupaţi mai ales de 
cunoaşterea şi păstrarea 
culturii trecutului. Nu 
sunt călătorii de turism 
elitar, ci mai ales „la 
izvoarele timpului" şi în 
acest sens, contele Jan 
Potocki ,  unul  d intre 
membri i  marcanţ i  a i 
„Prietenilor ştiinţei" a scos 
ştiinţa din cabinet,  a 
întreprins cercetări în 

Europa, Africa şi Asia, „ca nimeni altul până la el", cum 
aprecia Adam Mickiewicz (Literatura slowianska, III şi 
IV în Dziela XI, Varşovia, 1955).

Căutările lui Jan Potocki nu aveau nuanţă 
slavianofilă politică, atestată la Adam Naruszewicz, 
nici nuanţă sentimentală. Jan Potocki nu aştepta de la 
slavitatea ideală sau reală un sprijin sau o speranţă 
pentru viitor. Aceasta este concluzia la care ajunge 
studiul lui A. Brùckner Jan Potockiego prace i zaslugi 
naukowe (Lucrările şi meritele ştiinţifice ale lui Jan Potocki), 
1911, pe când Roger Caillois, oferea în anii '60 ai 
secolului XX şi alte sugestii interpretative, descifrând 
în metoda de cercetare a contelui Potocki tensiunea 
documenta- listă a contribuţiei culturale, cu virtuţi de 
realizare a propriei personalităţi. Edificatoare în acest 
sens este lectura Călătoriilor (Podroze) ale contelui 
Potocki, care îmbină relatarea nemijlocită, pasionată de 
observarea lumii, cu insistenţă asupra necesităţii unei 
despărţiri de valorile rigide: „Călătorii privesc cel mai 
adesea lumea prin ochelarii aduşi de-acasă şi, sosind 
într-o ţară străină, nu-şi dau osteneala şlefuirii 
lentilelor. De aici decurg multe observaţii inexacte" 
(Călătorie în regatul Marocului).

Problema relativităţii scării de valori revine mereu 
în paginile Călătoriilor. „Am spus într-o însemnare 
anterioară că aici domnesc obiceiuri foarte aspre, ceea 
ce este purul adevăr. Astăzi am avut ocazia să mă 
conving că, dimpotrivă, obiceiurile sunt foarte lejere, 
ceea ce de asemenea este adevărat (...) Ştiu că unii 
scriitori procedează altfel: pe de o parte, îngrămădesc 
calităţile neamului respectiv, pe de altă parte - 
defectele, la fel ca unii pictori, convinşi ce au realizat o 
capodoperă dacă repartizează toată lumina într-o parte 

1 a pânzei şi toate umbrele în cealaltă (...) Eu voi 
consemna realităţile aşa cum reuşesc să le adun, nu voi 
oferi concluzii de-a gata". (Călătorie în Maroc).

Relativitatea se referă la alternanţele de perspectivă, 

Şi eu voi pleca la Z aragoza
Faptele Polonezilor (Lum inism ul)
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pasiunea pentru călătorii. 
Statutul de cercetător al 
contelui polonez prescrie 
istoriei rolul Marelui 
Profesor în influenţarea 
mersului evenimentelor şi 
în realizarea unui model 
social, de aici şi informaţia 
multilaterală şi detailată 
asupra faptelor ,  „Du 
vérité dans les faits et de 
justice éclairée dans les 
principes". Dar este vorba 

şi de ambiţia provenită din convingerile sale politice, 
de a modela relaţia cu publicul pe care nu-1 consideră o 
masă pasivă, manipulată de oratorii politici, ci o forţă 
conştientă, care poate influenţa comportamentul şi 
deciziile puterii, un factor esenţial al transformărilor 
sociale dorite în statal polonez din timpul regelui 
Stanislaw August Poniatowski. 

Textul său Réflexions sur le progres de l'ésprit public 
este cel mai peremptoriu argument pentru intenţia lui 
J. Potocki de a modela mentalitatea compatrioţilor săi, 
iar Manuscrisul ... rămâne o operă care iese în relief pe 
fondul literar luminist, al sec, al XVIII-lea, atât prin 
„francitate", ca material lingvistic al scrierilor, cât şi 
prin originalitatea problematicii, interpretării şi 
exprimării.

Senzaţia care a produs-o Manuscrisul găsit la 
Zaragosa în anii '60 ai secolul XX ne permite să-1 
adăugăm precocităţi lor poloneze pe care le 
descopeream în volumul nostru anterior (Renaşterea 
poloneză); în afara practicării artelor, în care, fireşte, 
polonezii nu-i puteau totuşi concura pe italieni. 

Ideea precocităţii poloneze (preluată de noi de la 
Norman Davies) se referea la domeniul infinit al 
inteligenţei: ordinea fizică a lumii din tratatul lui 
Kopernik (De revolutionis orbium celestum, terminat în 
1507, publicat în 1543, recunoscut de Biserică după 250 
de ani); ordinea morală a lumii, în opera lui Frycz 
Modrzewski (realizată între 1557-1565); în erudiţia 
Cancelarului Coroanei Jan Zamojski, principalul 
arhitect al conceptului de „democraţie nobiliară" şi 
creatorul Academiei Zamojska la 1583, ca program de 
renaştere intelectuală prin educaţie umanistă în 
universităţi şi academii private.

Interesant este că Manuscrisul găsit la Zaragosa este 
relevat după senzaţia produsă de Manuscrisele de la 
Marea Moartă (Qumran), în 1947, care declanşau 
probleme ştiinţifico-religioase: există apropieri între 
ideologia comunităţii (probabil a esenienilor) care a 
emanat textele mai vechi cu 1000 de ani decât cele 
cunoscute în Vechiul Testament şi creştinismul 
primitiv?

ingerinţa bruscă a forţelor supranaturale în viaţa, până 
atunci banală a eroilor. Se prea poate ca autorul să fi fost 
influenţat de tabloul istoric Asediul Zaragosei, de pictorul 
englez al curţii regale Sir David Wilki. (1785-1841).

Se ştie că repetarea unor evenimente în timpul 
ireversibil este un procedeu obişnuit în proza 
fantastică, dar în Manuscrisul lui Jan Potocki este vorba 
de o asemănare a neobişnuitului, adică o repetare a 
ceea ce par excellence este irepetabil. Paralelismul 
întâmplărilor aneantizează explicaţiile raţionaliste, 
creând impresia că aceeaşi situaţie există concomitent 
în planuri diferite. Faptele Pelegrinului, de pildă, par la 
fel de reale ca şi oamenii care le-au inventat, istoria co-
mandorului Toralvy, povestită de Brusqueros pe baza 
relatărilor Frasquettei, nu putea fi inventată de 
servitori, ci numai de cavalerul narator etc. Astfel se 
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care restul poate fi extras la infinit".

Teoria literară precizează că relatarea făcută de un 
personaj capătă greutate specifică abia atunci când 
vocea auctorială constată sau confirmă caracterul 
plauzibil. „Romanul filosofic'" al lui Jan Potocki este 
însă lipsit de voce auctorială, diversele concepţii sau 
puncte de vedere exprimate de povestitori apărând pe 
un plan de egalitate. Trăsătura compoziţională ar fi de 
„cutie scoasă din alte cutie" sau de jucărie rusească 
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se întâlneşte în sec. al XVIII-lea, dar nu despre o 
„precocitate" în poetica romanului este vorba în primul 
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concretă, societăţile umane din contemporaneitatea lui 
sau din trecutul civilizat ori primitiv. Este o cercetare 
temeinică a aspectelor variate ale lumii şi totodată o 
încercare de a desăvârşi această lume cu ajutorul 
raţiunii, Jan Potocki se încadrează astfel luminismului 
european al sec, al XVIII-lea, izvoarele inspiraţiei sale 
putând fi descoperite în activitatea sa ştiinţifică şi în 

gîndul şi lum ea

Natalia CANTEMIR

gîndul şi lum ea

de pildă când vorbeşte despre piramidele egiptene 
care, privite de departe, par a atinge cerul, dar de 
aproape se văd vizuinele şacalilor şi cuiburilor de 
lilieci. Relativitatea priveşte deopotrivă aprecierile 
morale: „Peste tot vezi mai mult rău decât bine. ceea ce 
ar trebui să fie suficient pentru ca un om înţelept să-şi 
găsească alinare în viitor".

Să subliniem şi o idee novatoare pentru acel timp, 
anume că sensul şi funcţia unui fenomen depind de 
contextul în care este situat. De pildă, admirând o 
cascadă marocană, Jan Potocki meditează: „... Dacă s-ar 
afla în Elveţia sau în Italia, de mult ar fi avut faimă în în-
treaga lume, ar fi fost pictată, descrisă în versuri şi 
proză. Într-adevăr poţi fi cineva doar datorită locului în 
care te-a situat întâmplarea" (Călătorie în Maroc). De 
aici, contele generaliza cu mâhnire, dar şi cu detaşare, 
faptul că un „guvern democratic" nu-i acelaşi lucru în 
Polonia sau la Berna, în Elveţia.

Aceste multiple perspective resping dihotomia 
bine-răv. clar-obscur, îndemnând şi prin vocile 
personajelor la o degustare calmă a farmecului vieţii, la 
moderaţie şi toleranţă. De aici şi lauda adusă filosofiei 
şi eticii orientale, care pun în relief aceste valori:

„Cauţi slava şi nu ştii că ea se află în mirosul 
parfumat al ierburilor, care se răspândeşte şi atunci 
când sunt arse". (Visul lui Tomrut, Călătorie în Turcia şi 
Egipt). Sau cântecul Zeilei: „E doar o clipă care fuge 
azi/ Numai acum se cuvine bucuria ei".

Astfel a încercat contele polonez Jan Potocki să 
modeleze prin raţiune mentalităţile timpului său. 

Dar opera literară care a dobândit o reputaţie şi un 
rang literar, întrecând pe oricare dintre scriitorii 
luminişti ai secolului este Rękopis znaleziona w Saragosie 
(Manuscrisul găsit la Zaragosa), care corespunde în mare 
măsură romanului „gotic".  Descoperită abia după două 
secole, această scriere a contelui Jan Potocki şi-a găsit o 
înrudire directă cu lumea literară a celei de a doua 
jumătăţi a sec. XX. Zaragosa este o localitate situată în 
centrul provinciei Aragon, din Spania, cu o universitate 
d i n  1 4 7 7  ş i  a l t e 
monumente celebre, cum 
ar fi catedrala Doña Maria 
Del Pilar, din sec. XI1I-
XIV, turnul orologiului 
din sec. XIV din Plaza de 
las Catedrales, marele 
pocal din sec. XV ş.a., 
acesta fiind cadrul-pretext 
în care o serie de personaje 
relatează aventuri, care se 
repetă în spaţiu şi timp, 
obţinându-se astfel un 
efect literar cu atât mai 
durabil,  cu cât creşte 
neliniştea provocată de 

…Setea de călătorii a 
cuprins şi pe polonezii 
preocupaţi mai ales de 
cunoaşterea şi păstrarea 
culturii trecutului. Nu 
sunt călătorii de turism 
elitar, ci mai ales „la 
izvoarele timpului" şi în 
acest sens, contele Jan 
Potocki ,  unul  d intre 
membri i  marcanţ i  a i 
„Prietenilor ştiinţei" a scos 
ştiinţa din cabinet,  a 
întreprins cercetări în 

Europa, Africa şi Asia, „ca nimeni altul până la el", cum 
aprecia Adam Mickiewicz (Literatura slowianska, III şi 
IV în Dziela XI, Varşovia, 1955).

Căutările lui Jan Potocki nu aveau nuanţă 
slavianofilă politică, atestată la Adam Naruszewicz, 
nici nuanţă sentimentală. Jan Potocki nu aştepta de la 
slavitatea ideală sau reală un sprijin sau o speranţă 
pentru viitor. Aceasta este concluzia la care ajunge 
studiul lui A. Brùckner Jan Potockiego prace i zaslugi 
naukowe (Lucrările şi meritele ştiinţifice ale lui Jan Potocki), 
1911, pe când Roger Caillois, oferea în anii '60 ai 
secolului XX şi alte sugestii interpretative, descifrând 
în metoda de cercetare a contelui Potocki tensiunea 
documenta- listă a contribuţiei culturale, cu virtuţi de 
realizare a propriei personalităţi. Edificatoare în acest 
sens este lectura Călătoriilor (Podroze) ale contelui 
Potocki, care îmbină relatarea nemijlocită, pasionată de 
observarea lumii, cu insistenţă asupra necesităţii unei 
despărţiri de valorile rigide: „Călătorii privesc cel mai 
adesea lumea prin ochelarii aduşi de-acasă şi, sosind 
într-o ţară străină, nu-şi dau osteneala şlefuirii 
lentilelor. De aici decurg multe observaţii inexacte" 
(Călătorie în regatul Marocului).

Problema relativităţii scării de valori revine mereu 
în paginile Călătoriilor. „Am spus într-o însemnare 
anterioară că aici domnesc obiceiuri foarte aspre, ceea 
ce este purul adevăr. Astăzi am avut ocazia să mă 
conving că, dimpotrivă, obiceiurile sunt foarte lejere, 
ceea ce de asemenea este adevărat (...) Ştiu că unii 
scriitori procedează altfel: pe de o parte, îngrămădesc 
calităţile neamului respectiv, pe de altă parte - 
defectele, la fel ca unii pictori, convinşi ce au realizat o 
capodoperă dacă repartizează toată lumina într-o parte 

1 a pânzei şi toate umbrele în cealaltă (...) Eu voi 
consemna realităţile aşa cum reuşesc să le adun, nu voi 
oferi concluzii de-a gata". (Călătorie în Maroc).

Relativitatea se referă la alternanţele de perspectivă, 

Şi eu voi pleca la Z aragoza
Faptele Polonezilor (Lum inism ul)
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Un obiect (pierdut, în textul lui prea dur)

Aşezat la biroul său,
îşi strînge cana de ceai (ceai dulce),
o duce la gură, bea
şi scrie intraductibilul.

fără el, soarele ar fi bătut
pe toată lungimea ferestrei – 
astfel, o strălucire, solie a lui Dumnezeu,
se plimbă pe faţadă,
pe faţa lui aplecată. fără el, cuvintele
nu se întăresc :

ele călătoresc între corp şi timp,
într-un nicăieri (atot)puternic. procesul este lung.
semnificaţa epuizantă. aşezat la biroul său,
ridică ceaşca şi bea;

această scriere se lungeşte ca o prea lungă
limbă de cîine, el e obsedat de ideea
semănatului. începînd cu litera,
întunecat pliu al oraşului, ţîşnesc voci,
urcă, coboară şi murmură îndelung : seminţe,

veniţi să găsiţi în noi pămîntul vostru.

Soarele tău îngroşat

Cum să urci în vîrful măslinului cu ajutorul micilor gheare,
să rămîi o şopîrlă neagră şi să supravieţuieşti căderii soarelui?
fiecare măslin e o stea stinsă,
şi micile gheare sunt tot ce avem.

şi e secretul gravitaţiei dispariţia luminii care se leagănă
îngroşată în corpurile noastre metalice.
ghearele noastre ne sunt vanitatea, tatăl nostru le îndepărtează dintr-o 
lovitură
din perdea pe balconul învăluit în dantele.

lumea e imensa pedichiură Milena, ea le eradichează cu un gest 
necruţător al mîinii.
ea cîntă o sole mio, ghearele noastre sunt o frumuseţe prea coaptă, 
goală,
iubirea e datoria noastră faţă de morţi.

Marea revoluţie permanentă a limbajului poetic de dragoste. 
Troţkiştilor epuizaţi

PoeM ondia

M arco Pogačar (Croaţia)

Creatorul croat Marco Pogačar s-a născut în anul 
1984 la Split. Termină un doctorat în literatură 
comparată la Universitatea din Zagreb, dar e 
preocupat mai mult de creaţia proprie, decît de 
comparaţia cu alţi „literaţi”. Cînd l-am întîlnit eu, se 
afla într-o rezidenţă de scriitor la Paris şi profita din 
plin de ofertele culturale ale Oraşului Luminilor. E 
unul din cei mai cunoscuţi şi mai valoroşi poeţi ai 
tinerei generaţii. Anul viitor va împlini 30 de ani şi e 
deja tradus în 15 limbi. Nu ştiu dacă printre acestea 
figurează şi româna. Oricum, eu nu-l traduc direct 
din croată, pe care n-o cunosc, ci prin intermediul 
francezei. La cea de-a XII-a ediţie a Bienalei 
Internaţionale a Poeţilor de Val-de-Marne, care s-a 
desfăşurat în capitala Franţei şi în cîteva localităţi 
învecinate (sub patronajul Consiliului General din 
Val-de-Marne, interesat şi ca actant de actul de 
cultură), Marko mi-a dăruit un volum bilingv, 
intitulat cum nu se poate mai simplu poezija. Din 
acest volum şi dintr-o impresionantă antologie La 
Poésie au cœur du monde (antologie în care am fost 
şi eu inclus – evident, o afirm cu orgolioasă 
modestie !) am tradus poemele adunate în această 
ediţie a paginii Poemondia. Tînărul poet croat 
lucrează ca redactor pentru magazinul literar 
„Quorum” şi pentru bimensualul cultural „Zarez”. 
În afara creaţiilor lirice, Marco Pogačar a publicat şi 
eseuri şi critică literară. Ca poet, trei volume i-au 
marcat pînă acum drumul literar : Pijavice nad 
Santa Cruzom (Les sangsues au-dessus de Santa 
Cruz) (2006, 2009), Poslanice običnim ljudima (Les 
épîtres au peuple ordinaire) (2007) şi Predmeti (Les 
objets) (2009). Volumul de eseuri pe care l-a 
publicat se intitulează Atlas glasova (L'atlas des 
voix – Atlasul vocilor) şi a apărut în 2010. Prima sa 
culegere de versuri din 2006 i-a adus două 
importante premii literare.
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Cum, în 2007, să mai scrii poezie de dragoste?
acest timp e deja îmbibat de iubire.

căci, toată lumea ne iubeşte cu moderaţie.
teoria vorbeşte de absenţa totală a mişcării.

piaţa spune : dacă vorbeşti de dragoste,
vorbeşti despre dumnezeu, sau vice-versa.

Pogačar, el, gîndeşte : totul este dumnezeu = dumnezeu e nimic.
un bombardier încărcat de semnificaţie periculoasă.

dar undeva, într-un colţ al acestei iubiri, cînd tu
îl ţintuieşti de perete, creşte ceva fără rezervă.

o rezervă în care iei şi dai. şi, în ea,
înfrunzirea unui baobab care te lasă să te urci la cer.

la sfîrşit, tu ştii : singurul lucru mai teribil decît fascismul,
e fascismul moderat.

Cum se înşela Kant

Ce vreme de rahat, cîte secrete goale, îmi spun 
intrînd într-un cuvînt obişnuit, ca într-un dumnezeu obtuz.
rămîn cu el pînă cînd unul din noi îl abandonează pe celălalt :
pînă cînd iubirea coboară într-un alt anotimp.
se dezintegrează. timpul nasol, zic, e frecvent.
dar e posibil, cu diferenţă de un cuvînt ud,
să scăpăm de el, să ne îndreptăm cu ochii închişi într-un
alt timp, într-un dicţionar mai mare, mai fericit. aşa gîndesc
coborînd o stradă însorită, ghiftuit, cu ochii odihniţi.
curînd voi ajunge acasă, voi deschide poarta, voi închide 
uşa în urma mea (lăsînd să intre ziua de marţi, corpul să zboare între toate aceste rame goale) voi urca scara şi acolo voi rămîne mult timp în 
picioare vorbind cu voce tare; dezgolit de tăcere. în mod secret 
doresc doar ca
într-un loc luminos să mă aştepte o frumoasă şi neagră
vorbă ghemuită la nesfîrşit. e primăvară şi vorba trebuie să fie repede şi bine spălată. dar aceasta se foloseşte de toate ocaziile ca să se 
eschiveze, pentru a însemna întotdeauna uscat şi cald, cel puţin pînă cînd aceste adjective
se inversează complet, pînă cînd marea invadează totul. şi în prezent cum
e posibil, mama mă-sii, ca Marko să înşele pisicuţa
fără să se mînjească pe sine? Cum, spuneţi-mi, vă rog, să se aştepte ca acest animal să sară din nou în dicţionar; să-şi reia locul obişnuit şi să 
respecte ordinea stabilită? ce vreme, zic, de rahat!

Un ţărm, ce-i aia?

Ţărmul e o categorie. expresia unei tradiţii. Limită
strictă, pe care nu trebuie să o depăşeşti. cuvîntul lui
nu trebuie contrazis: sub mal se află, cel mai adesea, un cap,
o casă, rareori un nimic neruşinat. dacă e un cap
de vacă, îl străpungi cu un cui de oţel. cu lanţuri
îl legi de zidurile umede ale grajdului, pe urmă
îl loveşti cu putere. sîngele care ţîşneşte este sîngele patriei.
multă vreme, cu forţa dinţilor, vaca a vrut totul pentru ea. 
dacă e un cap de găină, îl îndepărtezi cu o lovitură de topor.
iei găina, pur şi simplu, o deplasezi,
o pui pe un trunchi; rapidă & rece, lama 
cade pe gîtul ei. găina continuă să cîrîie puţin, dar
nimeni nu o aude. un iepure, îl strîngi de gît cu propriile mîini
care ştiu să scrie. sîngele îi rămîne în corp şi circulă, iar cu el
trecutul lui suspect. urechile, prin care, pînă atunci, era atîrnat
de mîna ta, sunt calme, ca şi cum în pădure nimic n-ar foşni, nimic
nu s-ar petrece. cîmpurile sunt calme, patria
se scurge pe undeva, iar oamenii culeg struguri. o adevărată
caniculă. un ţărm, ce-i aia şi ce este sub el?

Vecinilor
(carnea mea e un drapel doborît în dimineaţa asta)

Mierea se topeşte în ceai, complet, spre deosebire de mine în tine
şi de tine în muzica clasică,

apeluri telefonice întotdeauna prea lungi, niciodată nu găseşti un loc atunci cînd ai nevoie
de o masă, ascensoare mereu în pană,

prezentare și traduceri

Valeriu STANCU

PoeM ondia



Valentin CIUCĂ

M ariea Boz - un spirit proteic...

opţiunea pentru structuri dinamice unde mişcarea 
interioară sugerează un vitalism al formei şi al sensului de 
profunzime. Cupole de lumină anvelopează unele 
compoziţii unde dinamica formelor şi vibraţiile culorii 
asociază apetitul pentru viu şi mişcare, juxtapunerii ideilor 
artistei de a reinventa miracole terestre. Curcubeul în adânc, 
formele sferice, structurile cu formă sferică, tuşele libere şi 
sferele din grupul Dinamism sau Dinamica spiralei sunt 
sugestive prin ritmurile grafice şi cromatice ale lucrărilor, 
unde angularul se asociază cu voluptoasele trasee curbe. 
Voluptatea motivelor din compoziţiile Grădina, Motiv I şi II, 
Oglinda sau dipticul Nocturnă face ca privitorul să participe 
la aventura imaginii.

Alte compoziţii fac trimitere la Univers, la infinit, la 
mister şi la ideea de germinaţie. Este atâta vitalitate în 
compoziţiile Mariei Boz încât aproape tot ceea ce priveşte 
în jur se transformă în argumente pentru frumuseţea lumii. 
Sub semnul crucii, compoziţia Oglinda are contingenţă cu 
ideea dublului, a nevoii de a reecta miracolul lumii. De 
fapt, noua imagine a artei sale relevă un eclatant succes, 
descoperind în profunzimile fiinţei sale un potenţial 
creator valorificat cu sentimentul permanentei dăruiri.

În spaţiul cultural ieşean al artelor frumoase, Mariea 

Boz ocupă un loc distinct prin creaţie şi apreciat prin 
valoare. Noua direcţie exprimată acum merită a fi prilejul 
unei relansări valorice, cu sentimentul că publicul şi 
colecţionarii vor şti să preţuiască un Om şi o Operă…

În contextul relaxant al acestei veri toride, marcat doar 
de câteva expoziţii la galeriile Cupola şi Pallady, Mariea Boz 
ne-a invitat la un exerciţiu de admiraţie faţă de stenica 
preocupare de a se reinventa într-o nouă dimensiune 
estetică. Nevoia de schimbare se motivează prin 
restructurarea unei viziuni, confirmând potenţialul 
imaginativ al artistei şi aplicarea unor soluţii care amplifică 
semnificativ dimensiunea ideatică şi aria soluţiilor de 
expresie plastică. Subliniez şi salut noua faţă a picturii 
artistei, cu sentimentul de solidaritate cu cei care iscodesc 
în profunzimile fiinţei interioare şi caută sensuri noi, vitale, 
pentru a se comunica în orizontul creativităţii şi 
originalităţii. 

Schimbarea la faţă a artei sale nu pare a fi doar o 

încercare de moment, ci expresia nevoii de a reinventa 
propria viziune. Am sentimentul că expoziţia de acum este 
rezultatul unor introspecţii în plan artistic, noua estetică 
fiind o opţiune demnă de tot interesul. Mariea Boz face 
acum o volută convingătoare şi incitantă în planul imaginii. 
Schimbarea la faţă a artei sale marchează inechivoc o 
direcţie fertilă şi exprimă nevoia personală de a amplifica 
arealul expresiv şi suportul ideatic al fiecărei compoziţii. 
Privitorul educat sau doar cel ocazional va identifica o 
viziune nouă şi un teritoriu expresiv identificat sub semnul 
unei veritabile cercetări în zonele originalităţii. Feminitatea 
care marca viziunea sa plastică şi soluţiile picturale se 
păstrează în bună măsură, numai că artista a accentuat mai 
pregnant nevoia de a face din fiecare tuşă un argument 
despre miracolul culorilor.

Putem vorbi acum mai aplicat de compoziţie şi 
structuri, fiecare dintre ele conţinând un potenţial expresiv 
inechivoc. Sinteza la care a ajuns – semn de maturitate 
creatoare – face din fiecare lucrare o operă structurată pe o 
arhitectura interioară a imaginii, unde raportul parte şi 
întreg, sens şi valoare, indică o direcţie personală, un mod 
de a se exprima prin perspectiva unui alt nivel al creaţiei 
sale.

În planul formelor, diversitatea este evidentă, 
geometria ritmurilor angulare sau cele cordial aşezate sub 
semnul curbelor tandre sau rotunjimilor insinuante, zona 
vegetalului alternează cu structuri marcate de rigoarea 
formelor spaţiale. Grupul compoziţiilor marchează 

ut pictura poesis
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