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Editorial

„Bucovina literară” –  
75 de ani  

de la întemeiere

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

După ce am sărbătorit, anul acesta, în 
primăvară, 150 de ani de existență neîntreruptă a 
„Convorbirilor literare”, a sosit timpul să ne bucu-
răm și de împlinirea a șapte decenii și jumătate de 
la întemeierea revistei „Bucovina literară”.

Dimitrie Vatamaniuc, dar și Ion Filipciuc 
susțin, și asta în cunoștință de cauză, după ce au 
cercetat arhivele existente, că putem vorbi strict 
despre titulatura „Bucovina literară” începând cu 
data de 14 septembrie 1942, când Suplimentul li-
terar al cotidianului „Bucovina” din Cernăuți își 
schimbă denumirea. Așadar, „Bucovina literară” va 
lua locul Suplimentului literar, continuând să vadă 
lumina tiparului în corpul ziarului „Bucovina”, fără 
o numerotare a paginației distinctă, ci de interior, 
5-6-7-8, fără un colontitlu propriu. De remarcat, 
totuși, că sintagma „Bucovina literară” de pe fron-
ton era imprimată cu cerneală albastră. 

Drumul sinuos înregistrat până să ajungă 
„Bucovina literară” o publicație cu adevărat inde-
pendentă începe să devină tot mai limpede odată 
cu data de 5 octombrie 1942, când în ziarul „Bu-
covina”, an II, nr. 390, va apărea „Bucovina literară. 
Supliment”, cu următorul marcaj: Anul II, nr. 28. 
Dimitrie Vatamaniuc va concluziona, tocmai pen-
tru a nu se mai face confuzii cu privire la anul în 
care s-a întemeiat „Bucovina literară”, că aceasta se 
înființează la Cernăuți, în 5 octombrie 1942. Ulte-
rior, la 11 ianuarie 1943, va deveni publicație litera-
ră independentă, cu apariție paralelă în ziarul „Bu-
covina”. De această dată, frontonul poartă inscrip-
ția Bucovina literară, Supliment săptămânal. Apare 

cu concursul Societății Scriitorilor Bucovineni, fără 
a se specifica componența colegiului redacțional și 
fără vreo mențiune cu privire la adresa redacției. 
În publicația cernăuțeană se va titra doar faptul că 
este vorba despre numărul 35, anul III, din ziua de 
luni, 11 ianuarie 1943.

În sfârșit, după o punere pe tapet în de-
taliu a parcursului istoric al „Bucovinei literare”, 
unde demonstrează că publicația etalon a literatu-
rii bucovinene nu a apărut sub nicio formă în 1941, 
cum s-a crezut o bună perioadă de timp, Dimitrie 
Vatamaniuc va preciza: „La capătul acestor însem-
nări încărcate de cifre și numere rămâne stabilit că 
Bucovina literară se înfiinţează la Cernăuţi în pagi-
nile ziarului Bucovina în 5 octombrie 1942, iar din 
11 ianuarie 1943 este publicaţie literară indepen-
dentă, cu apariţie paralelă în ziarul Bucovina. Cele 
două publicaţii înscriu o perioadă nouă în literatu-
ra din Bucovina, în continuarea celei din perioada 
interbelică”.

O altă dată deloc de neglijat din istoria 
„Bucovinei literare” este 21 februarie 1943. Acum 
va deveni mai consistentă, mai diversă, îmbunătă-
țindu-și, totodată, ținuta grafică și primind un co-
loncifru propriu: 1-2-3-4-5-6-7-8. 

Prima serie a „Bucovinei literare” va ieși 
de sub tipar pentru ultima oară duminică, 19 mar-
tie 1944, având imprimat pe fronton anul IV, nr. 94. 
Așadar, o primăvară tristă pentru literatura româ-
nă din Bucovina și nu numai pentru aceasta. Ro-
mânia va înregistra din nou, după momentul 1940, 
pierderi teritoriale masive. Caracterul antiuman al 
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Editorial

totalitarismului începea să prindă contur. 
Una peste alta, cum am arătat deja, actua-

la „Bucovina literară” se revendică de la suplimen-
tul omonim din ziarul „Bucovina”, cotidian politic 
dispus să publice literatură. Prin urmare, începând 
cu nr. 19 din 3 august 1941 se va rezerva literatu-
rii, în ziarul „Bucovina”, o pagină intitulată Duh și 
slovă. George Drumur, Traian Chelariu și Mircea 
Streinul, scriitori reprezentativi pentru spațiul bu-
covinean, vor fi primii care vor fi publicați cu câte o 
poezie în pagina literară a ziarului menționat. Din 
6 noiembrie 1941, Duh și slovă își schimbă denu-
mirea în Artă și literatură, pentru ca imediat să se 
opereze o inversiune, și să devină Literatură și artă.

Cunoscutul istoric literar Dimitrie Vata-
maniuc afirmă: „Pagina Literatură și artă se publi-
că număr de număr în noiembrie-decembrie 1941, 
apoi în ianuarie-decembrie 1942, ianuarie-decem-
brie 1943 și ianuarie-martie 1944, după care nu 
mai apar decât două numere și ziarul își încetează 
apariţia, la noua ocupare a Bucovinei de Nord și a 
Basarabiei de către Uniunea Sovietică. În această 
perioadă sunt puţine numere când nu se publică 
pagina literară și numai atunci când prezentarea 
evenimentelor politice ocupă întreg spaţiul nume-
relor respective. Se cuvine remarcat că Bucovina 
cotidian politic acordă, și în acele condiţii, mare 
atenţie literaturii. Nu întâlnim un exemplu asemă-
nător în presa românească din acei ani”.

În același timp cu pagina Literatură și 
artă, din 5 aprilie 1942, cotidianul cernăuțean va 
tipări un Supliment literar. De acum datează sin-
tagma: „Apare cu concursul Societății Scriitorilor 
Bucovineni”. Practic, întocmai cum am arătat deja, 
de la acest Supliment literar care își va schimba, 
ceva mai târziu, denumirea în „Bucovina literară” 
se revendică și actuala revistă care va apărea, în se-
rie noua, la Suceava, imediat după decembrie 1989. 

De remarcat că în paginile literare din 
ziarul „Bucovina”, aici incluzând, evident, și su-
plimentul literar „Bucovina literară” au publicat 
nume notorii, personalități marcante ale scrisului 
bucovinean precum: Mircea Streinul, Traian Che-
lariu, E. Ar. Zaharia, Teofil Lianu, George Drumur, 
Procopie Miliște, George Voevidca, Nicolae Tca-
ciuc-Albu, Aurel Sânger, George Antonescu, Trai-
an Cantemir, Aurel Vasiliu, Augustin Z. N. Pop ș.a. 
O reală deschidere a avut „Bucovina” și „Bucovina 

literară” și către tineri. Aici au publicat, aflați fiind 
la început, Dimitrie Vatamaniuc, viitorul impor-
tant eminescolog român, membru de onoare al 
Academiei Române, poetul Nicolae Tăutu, pro-
zatorul George Sidorovici, Dimitrie Păcurariu, cel 
care avea să devină un respectat istoric și critic li-
terar, profesor universitar la București, Gruia Bod-
nărescu sau Dragoș Vicol, ambii poeți și prozatori 
cunoscuți în spațiul bucovinean. 

În mod cert, „Bucovina Literară” a repre-
zentat un punct de referinţă în istoria culturală din 
nordul României, un pol menit, cum precizează 
Mircea Grigoroviță, „să strângă rândurile scriitori-
lor bucovineni, să caute să creeze condiţii favorabi-
le pentru activitatea lor și să-i facă să se cunoască și 
să se stimuleze reciproc”. De menționat că George 
Drumur este cel care a fost prim redactorul „Buco-
vinei literare” din anii patruzeci.

Mai amintim că la Cernăuți, în acel răs-
timp, se va înființa Cercul „Bucovina literară”, care 
va organiza, la 15 august 1943, Sfatul scriitoricesc 
de la Putna. Invitații la eveniment, „scriitori și zia-
riști români din întreaga țară”, vor fi primiți la Cer-
năuți, pe 14 august, la sediul Cercului „Bucovina 
literară”, din strada General Mircescu nr. 8. „Ţin 
comunicări: Augustin Z. N. Pop, Aurel Vasiliu, Gh. 
Noveanu, Sergiu Matei Nica, Ion Munteanu, G. Bu-
garin, iar llie Mandiuc redactează un referat despre 
activitatea scriitorilor bucovineni. Sfatul scriitori-
cesc de la Putna întocmește și un program pentru 
activitatea viitoare în zece puncte din care reţinem: 
întocmirea unei antologii din lucrările scriitorilor 
căzuţi pe fronturile de luptă, susţinerea prin toa-
te mijloacele a scriitorilor în activitatea creatoare, 
sprijinirea creaţiei originale, cu restrângerea tradu-
cerilor. Se adoptă propunerea ca Sfatul scriitoricesc 
să se ţină la Putna în fiecare an în 15 august. Nu 
se va întâmpla. Sfatul scriitoricesc de la Putna din 
august 1943 va fi primul, dar și ultimul care se va 
ţine”, arată Dimitrie Vatamaniuc. Din articolul Re-
portaj cu „Bucovina literară” de gât, al lui Ion Filip-
ciuc, aflăm că în Cartea de aur a Mănăstirii Putna 
au semnat: Tit, Mitropolitul Bucovinei; general 
C. I. Dragalina, guvernatorul Bucovinei; dr. Radu 
Capril; preotul basarabean Vasile Țepordei; Gav-
ril Pop din Brașov; Grigore Bugarin din Banat; I. 
Fortunescu de la Craiova; I. Valerian, membru al 
Societății Scriitorilor Români din București. Vor 



Bucovina literară • 9 – 10 (319 – 320), septembrie – octombrie 2017 3

figura în Carte și cernăuțenii: Ilie Mandiuc, Iulian 
Vesper, Nic. N. Munteanu, Augustin Z. N. Pop, Ni-
colae Tăutu, Ion Munteanu, Viorel Șuluțiu, Dragoș 
Luța, George Drumur etc. 

Au venit la Cernăuți, la inițiativa Cercu-
lui „Bucovina literară”, pentru a conferenția, nume 
precum Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Nichi-
for Crainic, Al. Brătescu-Voinești, Ionel Teodo-
reanu, Cezar Petrescu sau George Brătianu. 

Seria noua a „Bucovinei literare” a apărut 
în ianuarie 1990, inițiativa aparținând unui grup 
de scriitori suceveni, catalizatorul fiind criticul lite-
rar Mihail Iordache. În editorialul primului număr 
al publicației, serie nouă, se aduce la cunoștința 
potențialilor cititori și, în general, celor interesați 
că „Bucovina literară” își propune să valorifice, în 
contextul spiritualității românești, tradițiile istori-
ce, literare și lingvistice din nordul țării, timbrul 
specific bucovinean. De asemenea, refuzul de a se 
închide între hotarele unui provincialism anacro-
nic este cât se poate de ferm. Ideea unei deschideri 
în consens cu cerințele contemporaneității s-a con-
turat încă din primele numere ale acestei noi serii 
a „Bucovinei literare”. Pe lângă condeierii bucovi-
neni, sunt publicați autori din toate colțurile țării, 
dar și din literatura universală. Apar traduceri din 
mari scriitori europeni și de pe cuprinsul întregii 
lumi, precum și foarte multe recuperări. Practic, în 
toți acești ani de după decembrie 1989, în „Bucovi-
na literară” s-au regăsit, fiind readuse în actualitate, 
aproape toate, dacă nu chiar toate numele impor-
tante care au activat în spațiul cultural bucovinean. 
Nici tinerii nu au fost neglijați de redactorii revis-
tei, aceștia apărând mereu în cuprinsul publicației 
literare bucovinene. 

De-a lungul timpului scurs de când apa-
re seria nouă, revista a fost condusă de Mihail 
Iordache, Marcel Mureșeanu, Mircea A. Diaconu, 
Ion Beldeanu, Constantin Arcu. În prezent, direc-
tor este Carmen Veronica Steiciuc, iar redactor-șef 
Alexandru Ovidiu Vintilă. Până acum revista a 
ajuns la numărul 320, fiind finanțată de Consiliul 
Județean Suceava. 

Parcurgând colecția „Bucovinei literare”, 
fie că este vorba de seria din 1942, fie de cea nouă, 
de după decembrie 1989, ne dăm seama că mereu 
și-a propus să cultive, potrivit formulei lui Mircea 
Eliade, „valorile maxime și specifice”.

Editorial

Biblioteca Bucovinei literare

Radu G. Țeposu,  
Suferințele tânărului 
Blecher, Bucureşti, 
Eikon, 2017.

Magda Ursache, 
Literatura cu bune și... 
nebune, București, 
Eikon, 2017.

Marian Barbu,  
În zigzag cu viața mea, 
Craiova, Grafix, 2017.

Petru Ursache,  
Istorie, genocid, 
etnocid, București, 
Eikon, 2017.
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Autograf Marcel Mureşeanu

Marea şi Cereasca  
Şopârlă a Bucovinei

... stă cu capul culcat pe Dorne
iar cu coada bate apele Nistrului!
Ochii ei ca stelele strălucesc,
ca nu cumva să se rătăcească
prea jos cei care vor trece pe acolo.
Trupul său e din stânci
acoperite cu ierburi curate
când se înalţă, Cereasca Şopârlă
ajunge până dincolo de nori
şi de timp şi atunci ies la iveală
veacurile obosite şi grele
pe care le primeşte la pieptul ei.
Neclintită stă Marea Şopârlă
şi-n coada ei e bumbul de plumb
al Cetăţii!
E frumoasă cum alta nu-i, 
pasăre şi şarpe şi om
având mereu aceeaşi fierbinţeală!

   Marcel Mureşeanu
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Jurnal comentat

Poesis redivivus

Liviu Ioan STOICIU

Se poate și așa, o manifestare culturală intra-
tă în penumbră, cu motoarele stinse, să revină și mai 
puternică în lumină, reîncărcată cu energie literară — 
am exemplul Zilelor Culturale Poesis, ajunse la ediția a 
26-a (inventate de George Vulturescu în anul de după 
Revoluție, pandant al revistei fondate de el, Poesis). 
Citeam în ziarul Informația Zilei din Satu Mare (pa-
tronat de cel ce de mulți ani finanțează revista și mani-
festarea Poesis, poetul Dumitru Păcuraru): După câţi-
va ani în care manifestările culturale din judeţul Satu 
Mare au cunoscut un regres, datorită obtuzităţii unor 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, printr-o colaborare 
cu Consiliul Judeţean Satu Mare, cu primăriile din Satu 
Mare și Carei, prin contribuţia unor sponsori, s-a reluat 
tradiţia Zilelor Culturale Poesis… Ce s-a întâmplat, în 
mare: George Vulturescu (George Pop Silaghi în acte) 
a fost pensionat, după câțiva ani de tracasări pe plan 
local (a condus 20 de ani Direcția județeană pentru 
cultură Satu Mare; era incomod pentru autorități, ce-
rea mereu bani pentru manifestări culturale în limba 
română, într-un județ cu 60 la sută români, cu funcții 
înalte locale ocupate în majoritate de maghiari; a fost 
înlăturat în ziua în care a împlinit vârsta de pensiona-
re, în aprilie anul trecut, deși ar fi fost onorant, pentru 
propășirea culturii locale, să fie păstrat mulți ani îna-
inte în funcție), la Direcția județeană pentru cultură a 
venit interimar un inginer, care a întors spatele cultu-
rii… Șef de revistă și manager de manifestare literară 
dovedit remarcabil, George Vulturescu (sub patrona-
jul financiar al lui Dumitru Păcuraru, cel ce a prelu-
at material titlul „Poesis”, construind cu ani în urmă 
un complex cu acest nume hotel-restaurant de patru 

stele la Satu Mare, cu o sală de conferințe de top; el 
tipărește și revista Poesis) a reușit în 14-17 septembrie 
2017 să readucă în prim-plan Zilele Culturale Poesis. 
Ediția din acest an a Zilelor Poesis s-a desfășurat la 
Satu Mare (15 septembrie) și la Carei (16), la „sala de 
bal” a Primăriei, după o vizită la Castelul Karolyi (și 
la Casa Memorială Ady Endre, unde s-a acordat un 
mare „premiu național” unui poet din Ungaria, Olah 
Andras). În afara recitalurilor cu poeții invitați, s-au 
prezentat reviste literare și edituri din întreaga țară. 
S-au împărțit mari premii Poesis (director Dumitru 
Păcuraru, redactor-șef George Vulturescu), pentru 
Opera Omnia, Ilenei Mălăncioiu și lui Eugen Negrici 
(și premii pentru cărți de poezie apărute anul trecut, 
Ioanei Diaconescu și lui Ioan Baba din Novi Sad; au 
fost premiați pentru traducere Jean Poncet și pentru 
proză Radu Sergiu Ruba, absent; au fost premiate edi-
turile Școala Ardeleană din Cluj, Max Blecher din Bu-
curești și G. Coșbuc din Bistrița). Dumitru Păcuraru 
a lansat un album de pictură masiv intitulat „Aurel 
Popp — Între două culturi”, apărut la Editura RAO (de 
472 de pagini; numai publicarea lui costă o avere; de 
concepția grafică s-a ocupat fiica lui Dumitru Păcura-
ru, artistul plastic Oana Păcurar; ea a amenajat-pictat 
și sala de festivități cu vitralii „Petofi Sandor și iubi-
ta, Iulia Szendrey” din ansamblul Primăriei Carei; la 
subsolurile căreia a stat arestat transfugul poet Petru 
Romoșan, apropo). La Muzeul de Artă a prezentat 
expoziția Aurel Popp criticul de artă Paul Șușară. În 
afara premiaților pentru Opera Omnia și pentru cărți, 
traducere și edituri, au mai fost prezenți: Ion Bogdan 
Lefter și Cassian Maria Spiridon (moderatori la reci-
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talurile de poezie), Ion Mureșan, Ioan Groșan, Ioan 
Moldovan, Gellu Dorian, Robert Șerban, Adrian Alui 
Gheorghe, Gh. Glodeanu, Ioan Pintea, Viorel Mure-
șan, Olimpiu Nușfelean, Radu Ulmeanu, Vasile Dân-
cu, Dan Mircea Cipariu, Claudiu Komartin, Daniel 
Săuca și Daniel Hoblea, Nedeljko Terzic (din Serbia) 
și Jean Poncet (Franța), Octavian Doclin, Doina Popa, 
Săluc Horvat, Kocsis Francisco, Ioan Nistor, Ioan Bar-
bu, Al. Zotta, Grigore Scarlat, G. Achim, Dumitru 
Necșanu, din cei pe 
care i-am reținut, re-
prezentanți ai revis-
telor Convorbiri lite-
rare, Familia, Viața 
Românească, Vatra, 
Libertatea din Pan-
cevo-Serbia, Hype-
rion, Caiete Silvane, 
Reflex, Orizont, Po-
esis, Conta, Mișcarea 
Literară, Nord Lite-
rar și ai editurilor 
prezentate: Editura 
Muzeului Național 
al Literaturii Româ-
ne, Școala Ardelea-
nă, RAO (Ovidiu 
Enculescu), Max 
Blecher sau Rotonda 
Plopilor (Râmnicu 
Vâlcea) și Inspirescu 
(G. Terziu din Satu 
Mare). O surpriză, 
în cadrul Zilelor 
Culturale Poesis: a 
avut loc și o festivita-
te de premiere a câștigătorilor (cu zecile) la Concursul 
județean de Palincă… Un secret: deși au deschis Zile-
le Culturale Poesis, președintele Consiliului Județean 
și primarul din Satu Mare (amândoi, cu un discurs 
elevat), am aflat că n-au contribuit cu nici un leu la 
manifestare (și la apariția revistei Poesis) și că numai 
Dumitru Păcuraru a acoperit toate cheltuielile (de la 
premii la cazare și masă, deconturi deplasări la Satu 
Mare). Personal, sper să recupereze cheltuielile pre-
zentând facturile celor de la Consiliul Județean și de la 
Primăria Satu Mare. Sunt scriitori născuți să fie orga-
nizatori de manifestări culturale și să conducă reviste 
literare, generoși, distinși, care stau cu onoare la dis-

poziția scriitorilor — anume am scris, să-i scot în evi-
dență, să-i laud acum pe Dumitru Păcuraru și George 
Vulturescu… A fost un drum lung și greu până la Satu 
Mare, și la întoarcere (venit prin Tg. Mureș pe o șo-
sea supraaglomerată, cu o singură bandă, cu veșnicele 
serpentine cu linie continuă și mașini grele în față; e 
parte a unui drum de graniță; e adevărat, am oprit o 
oră la Sighișoara, la dus, și patru ore la Sângeorgiu de 
Mureș, la Băile sărate calde, la întoarcere, pentru… 

recuperare), dar 
m-am bucurat să fiu 
solidar cu organi-
zatorii Zilelor Cul-
turale Poesis la Satu 
Mare, să reîntâlnesc 
prieteni, să-i ascult 
cum își recită poezia 
și să-mi îmbogățesc 
biblioteca de aca-
să — Vasile Dâncu 
mi-a dăruit tradu-
cerea lui Jean Poncet 
„Pașii profetului” de 
Lucian Blaga, apăru-
tă la Școala lui Arde-
leană, 2017, ediție de 
lux; Claudiu Komar-
tin mi-a dăruit Vasi-
le Petre Fati, poezie, 
antologie în selecția 
sa, apărută la Edi-
tura Max Blecher, 
2016; Dumitru Pă-
curaru mi-a dăruit 
albumul de artă Au-
rel Popp și alte două 

cărți ale lui, „Poeme din altă carte” (apărută la Bru-
mar) și „Poezii” (ediție bilingvă, tradusă în maghiară); 
apoi am primit autografe pe volume de la Ioan Baba 
(„Adevăruri bandajate”, apărut la Panciova-Serbia, în 
românește și sârbă), Gh. Glodeanu („Patru prozatori 
de avangardă”, bilingv, tradus în engleză, Editura Pim, 
2017), Octavian Doclin („Sărbătorile”, poeme, Editura 
Gordian 2016), Daniel Săuca („Un bou în anul mai-
muței”, Editura Mega, 2016), Daniel Hoblea („Gâlcea-
va himerelor”, Editura Caiete Silvane), Ioan Coriolan 
Anițaș („Copoiul pistruiat” și „Gândul ceasului”, Edi-
tura Solstițiu), Vasile Mic („O replică de argint”, tradus 
în italiană, Școala Ardeleană, 2017).
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Elogiu adus  
mămăligii

Matei VIȘNIEC

Blocnotes

Mamă, mămăligă… Nu încape îndoială, 
mămăliga este ecoul unui mister pe care numai ma-
mele îl cunosc.

Mămăliga, simbol solar… Un soare în 
ceaun. Aceeași combustie înceată. Atingi cu degetul 
mămăliga, te-ai fript. Cine nu vede metafora soare-
lui în mămăligă, nu merită să o mănînce.

Mămăliga, simbol al umilităţii… Hrana de 
bază a ţăranului român, unica șansă de supravieţui-
re a săracului. Gradul zero al demnităţii. Mălai, apă 
și sare. Ai mămăligă pe masă, o mai duci pînă mîine. 

Mămăliga pe masă, simbol al speranţei… 
Totul se construiește în jurul mămăligii. „Nu mîn-
ca brînza goală, mănîncă cu mămăligă.” Burţile tre-
buiau umplute iar materia de bază era mămăliga. 
Greul în burtă trebuia să fie mămăliga, ea asigura 
gravitaţia. Restul ingredientelor (lapte, unt, ouă, car-
tofi, borș de ștevie) veneau ca niște mărgele înșirate 
la gîtul mămăligii. 

La bunica, la ţară, nu auzeam niciodată ex-
presia „veniţi la masă!”. Auzeam doar „hai, că-i gata 
mămăliga!”.

Mămăliga pe masă, aburindă, caldă, și noi 
în jurul ei, simbol al socializării… Mămăliga era, 
pentru cele cîteva zeci de minute cît dura masa, li-
antul existenţial dintre noi. Mămăliga ne unea, era 
centrul cercului familial. Toate privirile noastre erau 
înfipte în mămăligă. Toate papilele noastre gustative 
explodau în același timp. Stomacul zvîcnea de bucu-
rie, ochii se holbau. Mămăliga ne hipnotiza. 

Momentul cînd mama răsturna mămăliga 
pe fundișorul de lemn, simbol al nașterii… Mămăli-
ga ieșea din ceaun ca un copil dintr-un pîntec încins. 
În ceaun mămăliga nu avea niciodată formă, se lup-
ta fără încetare cu făcăleţul, era o materie în mișcare. 
Brusc, pe fundișorul de lemn, mămăliga se calma. 
O vedeam lăfăindu-se. Din mămăligă ieșeau aburi 
calzi, deci era vie. 

Dacă vrei să obţii o mămăligă bună trebuie 
să mesteci cu nădejde. Mai mesteci, o mai lași, iar o 
mesteci. Nu există regulă scrisă, trebuie să simţi cînd 
mămăliga se cere din nou învîrtită, rotită, mesteca-
tă… Trebuie să asculţi ce spune focul, cum suspină 
materia în ceaun. Mămăliga se face cu răbdare, altfel 
o ratezi. 

O mămăligă grăbită este aproape un pă-
cat… Să ai la dispoziţie aceste elemente primordiale 
(foc, apă, mălai, sare și timp) și să ratezi întîlnirea 
ideală dintre ele, ce stîngăcie! Mama învăţase de la 
mama ei care învăţase de la mama ei care învăţase de 
la mama ei cum se face o mămăligă bună. Nu exis-
tau cuvinte pentru a transmite secretul mămăligii, 
ci doar gesturi. Trebuia să te uiţi îndelung, timp de 
ani în șir, la cel care face mămăliga pentru a înţele-
ge cum se face mămăliga. Cîte mămăligi ratate pînă 
cînd, în sfîrșit, reușești să faci și tu o mămăligă ca 
lumea!

Mămăliga trebuia acoperită repede cu 
un ștergar și apoi cu o pernuţă, ca să rămînă cal-
dă. Acoperită și protejată ca un bebeluș. Un bebeluș 
care urma să fie mîncat. Simbol al unui sacrificiu 
ancestral. 
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Uneori eram șase sau șapte sau opt guri de 
copii în jurul mămăligii. Ne strîngeam unii în alţii, 
fraţi, verișori, copii din vecini. Așteptam spectaco-
lul. Momentul cînd mama (sau bunica, sau vecina) 
tăia mămăliga cu un fir de aţă. Spectacol scurt, ca 
un duel între doi samurai. În doi timpi și trei miș-
cări mămăliga se lăsa tăiată în două, apoi, în patru, 
apoi în opt. Cîte guri atîtea bucăţi egale de mămă-
ligă. Ne uitam apoi unii la alţii. Nimeni nu era fa-
vorizat, efectiv toate bucăţile erau identice. Noi toţi 
eram egali între noi. Gurile noastre, mai mici sau 
mai mari, aveau parte de aceeași cantitate de mămă-
ligă. Mămăliga, simbol al fraternităţii și al egalităţii. 
Libertatea nu intra în ecuaţie pentru moment, dar 
după ce devoram mămăliga eram liberi să mergem 
din nou la joacă.

Mămăliga, atît de preţioasă și sursă a atî-
tor expresii derizorii: „ai pus-o de mămăligă!” ; „fi 
bărbat, nu fi mămăligă !” ; „dă-i încolo de mămăli-
gari !” ; „N-are nici de mămăligă”. Din cînd în cînd, 
însă, și cîte o expresie suprinzătoare: „uite că a ex-
plodat mămăliga!”. 

Mămăligă dimineaţa, mămăligă la prînz, 
mămăligă seara. Mămăliga, orologiu alimentar al 
ritmurilor cosmice. Mămăliga de dimineaţă era însă 
una rece, prelungire a mămăligii neterminată seara. 

Mămăliga cît mai mare, iluzie a opulenţei. 

Mămăliga rece, o mămăligă tolerată. Prin 
natura ei intimă, mămăliga trebuia să fie caldă. Ade-
vărata mămăligă este cea la care îţi poţi încălzi mîi-
nile. O strachină cu lapte cald în care puneai bucăţi 
de mămăligă rece, totuși, ce deliciu!

Mămăliguţa, încarnare a ideii de tandre-
ţe… „Hai să-ţi dea mama niște mămăliguţă cu brîn-
ză și cu smîntînă!” Cuvîntul mămăliguţă în gura 
mamei anunţa un fel de sărbătoare. Cînd mama ne 
oferea mămăliguţă însemna că alături de ea urma 
să vină ceva bun, bun… Un pui cu smîntînă sau o 
tocăniţă. 

Mămăligă la desert. Fragi striviţi în smîn-
tînă, cu puţin zahăr deasupra, și cu mămăligă caldă. 
Deliciul suprem al copilăriei mele.

Mămăliga și ceaunul. O relaţie subtilă. 
Imposibil de făcut o mămăligă bună într-un ceaun 
nou. Ceaunul trebuie să fie mare, negru și vechi de 
cînd lumea ca să iasă mămăliga bună. Cînd ceaunul 
are personalitate, mămăliga se face aproape singură. 

Mămăliga și făcăleţul. O relaţie erotică. Fă-
căleţul lucra mult în mămăligă pînă cînd aceasta pu-
tea în sfîrșit să fie scoasă în lume. Secretul final: cînd 
mămăliga nu se mai prindea de făcăleţ, înseamnă că 
era gata. Putea fi răsturnată, ca o mireasă, pe fundi-
șor. 

Rușinea supremă pentru o nevastă tînără 
în casa soacrei: să-i iasă mămăliga cu cocoloașe. 

Mămăliga, subtilă ironie la adresa rugăciu-
nii pe care trebuia să o învăţăm de mici. „Tatăl nos-
tru care ești în cerul, dă-ne nouă pîinea cea de toate 
zilele…” Care pîine de toate zilele? Mămăliga era 
hrana noastră cea de toate zilele, nu pîinea. Pîinea 
venea din cînd în cînd, ca un domn de la oraș, rima 
cu ideea de sărbătoare. Să se fi temut „tatăl nostru” 
de acest cuvînt, mămăligă? Să-i fi sunat lui la ureche 
puţin prea zgrunţuros? 

Mămăligă, cuvînt românesc imposibil de 
tradus în limbi străine. Este genul de cuvînt care nu 
se dă scos din pămînt, care nu se dă scos din sufletul 
românului și nu se dă extras din istoria necăjită a 
ţăranului român. Un fel de cuvînt care nu vrea să 
se arate în lume. În franceză poate fi travestit, i se 
poate spune polenta. Dar cel mai bine este să nu în-
cerci să-l traduci. Panait Istrati, cînd a avut nevoie 
să traducă în franceză cuvîntul mămăligă i-a spus 
mamaliga. 

Mămăliga, prima lecţie de alchimie: cum 
să obţii aur din ingrediente ordinare, aparent lipsite 
de nobleţe. 

Mămăliga, stimulent al imaginaţiei… 
Aplecată deasupra ceaunului pus pe foc, în timp ce 
pe plită sfîrîiau alte mîncăruri în diferite tigăi, buni-
ca avea aerul unei vrăjioare. Cum era ea mereu îm-
brăcată în negru, toate gesturile ei cînd ne pregătea 
de mîncare aveau ceva dintr-un descîntec sau din-
tr-un număr de magie. Mămăliga se făcea oricum 
printre picături, aproape că nu i să dedea atenţie, 
doar că din cînd în cînd trebuia învîrtită. Mult mai 
important era să nu dea laptele în foc sau să nu se 
facă terci cartofii puși la fiert. 

Citesc într-o carte de bucate cum să faci o 
mămăligă „perfectă”:

500 mililitri de apă
180 grame de făină de mălai
1 linguriță de sare…
Aceste cifre și indicaţii mă fac să surîd. Ba 

chiar să rîd în hohote. Bunica, mama, mătușile mele, 
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aveau cu siguranţă un fel de seismograf în priviri, 
o balanţă de mare precizie în vîrful degetelor și un 
instinct al perfecţiunii ieșit din comun. Fără să mă-
soare vreodată vreun ingredient, în mod natural și 
fără nici cea mai mică ezitare, au făcut toată viaţa lor 
mămăligi perfecte. 

În timp ce făcea mămăliga bunica mai avea 
timp să se ducă după apă, să cureţe cartofi, să spele 
la fund vreun ţînc, să aducă lemne, să scoată brînză 
din putină, să mă trimită să aduc ouă proaspete din 
cuibar, să taie legume pentru borș, să înmoaie niște 
rufe, să pună lemne pe foc, să taie ceapă și să lăcri-
meze din cauza ei, să aducă din grădină cîteva fire de 
pătrunjel și de mărar, să-l strige pe Mihai și să-i spu-
nă să se ducă să mulgă vaca, să-l șteargă de muci pe 
nepotul cel mai mic, să scoată untură dintr-un bor-
can, să pună farfurii și linguri pe masă… Pe scurt, 
o mie de alte lucruri mai făcea bunica în timp ce se 

ocupa de mămăligă. Cum să nu crezi în vrăjitorie?

De altfel, satul Horodnic, unde mă lăsa 
mama în vacanţe la bunica sau la surorile ei, era plin 
de vrăjitoare. Seara închideam ochii și le auzeam pe 
toate mătușile mele cum mestecau la mămăligă. Le 
auzeam și le și vedeam în mintea mea pe toate fe-
meile satului, aplecate deasupra unor mari ceaune 
de tuci, mestecînd la mămăligi. Atunci aveam senti-
mentul clar că ele, aceste femei înarmate cu făcăleţe, 
făceau de fapt să se învîrtă pămîntul și bolta cerească. 
Ele, învîrtind la mămăligă, făceau să se rotească pe 
cer constelaţiile, Carul Mare și Carul Mic, precum 
și Cloșca cu puii de aur… Dacă viaţa era posibilă 
în univers, dacă ceasurile continuau să facă tic-tac 
iar anotimpurile să se scurgă, totul li se datora lor, 
acestor femei care învîrtind la mămăligi învîrteau de 
fapt roata vieţii și a timpului. 

Un premiu în Franța
Pe 9 și 10 septembrie 2017, în Alsa-

cia, la Thionville, a avut loc întâlnirea laurea-
ților într-o seară de lectură și a doua zi pentru 
decernarea premiilor celei de-a XVI-a ediții a 
concursului literar organizat o dată la doi ani 
de Centrul European pentru Promovarea Ar-
telor și Literaturii (CEPAL), centru situat ge-
ographic la granița dintre Franța, Germania 
și Luxemburg, cu membri și manifestări din 
toate cele trei țări și condus de  Martin Simon, 
director-redactor-șef al revistei culturale „Mi-
l´Feuilles Par Chemins”. 

Un frumos Premiu al Imaginarului 
a răsplătit la ediția din acest an pe Doina Cer-
nica, autoare,  și pe Gina Puică, traducătoare, 
pentru „Poveste cu zăpezi trecătoare și ghiocei 
nemuritori / Conte aux neiges éphémères et 
aux perce-neige immortels” (apărută în ediție 
bilingvă la Mușatinii, Suceava, în 2012; ediția a 
II-a, 2017), poveste ce valorifică elemente lega-
te de copilăria sculptorului Ion Irimescu și de 
ascendența sa franceză pe linie maternă.  

Pentru poveștile sale pentru copii, 
Doina Cernica a mai fost distinsă în Franța 
cu Trofeul „Tolkien” al CEPAL și cu Marele 
Premiu al orașului Terville.  Gina Puică, ca-
dru didactic titular al Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, în prezent lector la Lectoratul 

de Limba Română al Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava la Universitatea Națională ,,Iuri 
Fedkovici” Cernăuți, este absolventă a Univer-
sității „Ștefan cel Mare” din Suceava, doctor în 
literatură al Universității Nice-Sophia Antipo-
lis, Franța. Înainte de Cernăuți, ea a predat la 
Universitățile din Suceava, Strasbourg, Nan-
cy și Reims. Între traducerile sale se numără, 
la vârf, E. M. Cioran, ,,Bréviaire des vaincus” 
II, L’Herne, Paris, 2011 (împreună cu Vincent 
Piednoir) și Emil Cioran, „Apologie de la bar-
barie. Berlin-Bucarest (1932-1941)”, L’Herne, 
Paris, 2015 (împreună cu Liliana Nicorescu, 
Alain Paruit și Vincent Piednoir). 

Michel Baury, celălalt traducător al aces-
tei povești, le-a reprezentat pe laureate la Thion-
ville, invitat la ceremonia Premiilor CEPAL care 
avut loc, într-una din încăperile Turnului (Beffroi) 
din oraș, ce datează din secolul al XVI-lea, pentru 
a i se înmâna lui personal Marele Premiu al ora-
șului Terville și premiul Herodot pentru lucrarea 
sa ,,Sur le chemin d’Oradour”, precum și pentru 
a primi distincția Membru Honoris Causa pen-
tru merite culturale.  Și poetul și eseistul Michel 
Baury, și Gina Puică, sunt deținători ai câte unui 
Premiu pentru Traducere al Societății Scriitorilor 
Bucovineni (SSB), iar Doina Cernica este laureată 
a Premiului pentru Proză al aceleiași Societăți.
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Aforisme

Gheorghe GRIGURCU

„Aparent o manifestare  
a libertății”   

Noblețea iubirii derivînd din împrejurarea 
că este întotdeauna un voluntariat.

*
A desprinde pur și simplu o „morală”, o 

„învățătură” dintr-o dramă a vieții înseamnă a n-o 
înțelege decît superficial.

*
Orice Destin se clasicizează prin suflul său 

de fatalitate.
*

Orice sentiment: un experiment de eterni-
tate.

*
Opera sa principală? Nu încape vorbă, e 

Destinul său. 
*

Tangența la viciu a renunțării paroxistice. 
Oare asceza împinsă la limită n-ar putea fi socotită o 
avariție pe seama vitalității? 

*
Aparent o manifestare a libertății, minciu-

na nu e decît o aservire față de propriul său meca-
nism, „faptă de sclavi”, cum o califică Plutarh. 

*
Se întîmplă să te epuizezi prin ceea ce con-

sideri că reprezintă esența și să te regenerezi prin 
ceea ce consideri că reprezintă nesemnificativul. 

*
„Răutatea e pentru mine unicul păcat ade-

vărat” (Ion Barbu). 
*

O pagină justă dar uscată, descărnată, ase-
menea unui arbust în iarnă, prin scheletica structu-
ră a căruia șuieră vîntul.

*

„Lipsa de modestie a omului: unde nu vede 
sensul, să-l nege!” (Nietzsche). 

*
Orice bolnav devine un copil, orice copil se 

îndumnezeiește.
*

 „Cu cît un obiect este mai real, cu atît el 
este mai identificabil… cu cît sentimentul realului 
este mai intens, cu atît este mai indescriptibil și mai 
neclar” (Clement Rosset). 

*
Iubirea ca un act de curaj. X e atît de lovit 

de soartă, încît nici nu mai cutează a iubi. 
*

Prezentul e antidotul timpului: un soi de 
atemporalitate. 

*
Speranța: o ieșire din prezent, adică de sub 

protecția atemporalității. Un risc enorm. 
*

Bizarele convenții ale morții. Dacă o pisică 
înghițită de un șarpe boa ne impresionează, de ce 
rămînem indiferenți la agonia unui șoarece sugru-
mat de o pisică?

*
Cel ce își dorește un adversar fără putere 

este el însuși fără putere. 
*

Dușmanul de căpetenie al minciunii nu e 
adevărul, factor static ce poate fi măsluit, răstălmă-
cit, manipulat, ci inteligența, factor activ, incompati-
bil, în autenticitatea sa, cu orice formă de fals. 

*
Jocul are subtextul riscului major asumat, 

cel al neîmplinirii.
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Cadran

Cornel UNGUREANU

Aron Pumnul,  
ieri şi azi

Citesc în extraordinara Istorie a literatu-
rii române din Bucovina, ediţie îngrijită și prefa-
ţată de Nicolae Cârlan (Suceava, 2007), aceste pa-
gini despre disperare („Însă ce amar! Nouri negri 
se înălţară ca nisce spaime întunicoase pe ceriul 
nostru și acoperiră și întunecară atmosfera, pe 
unde cu puţin înainte luceau Românii ca toţi ca 
toţi atâţi luceferi”) 

Și speranţă:
„Epocă fatală! Superbi cum am sustat și 

această probă de viaţă, triumfători tragem preste 
tine vălul uitării și trecem la seculul luminilor”.

Seculul luminilor este secolul XX. Este 
secolul XX secolul luminilor? Și continuă Simeon 
Florea Marian, cu aceste recapitulări:

„Și de unde această lumină, de unde pri-
mele raze a unui viitor mai frumos? Tocmai de 
acolo unde până ce noi cu toţii gemeam sub ju-
gul amar, întunericul era mai mare, mai negru, 
din Transilvania, patria și vatra unde tot de-a una 
pompos a luminat focul năţiunal. Gloria aceasta 
fu reservată de soartă pentru acea ţară ce a suferit 
mai mult, pentru scumpul nostru Ardeal, unde 
întâia oară se iviră cele trei stele strălucitoare pe 
ceriul nostru întunecios. de aici duse Ţichindeal 
flamura năţiunală în Ungaria și în Banat, de aici 
trecu Lazăr peste Carpaţi la fraţii din România, 
aici crescu o ceată întreagă de atleţi, de aici trecu 
persecutat și A. Pumnul în Bucovina”. 

Și despre Aron Pumnul:
„Aflu deajuns a spune aici cum că apăre-

rea lui Aron Pumnul în Bucovina a creat uă o eră 
nouă în viaţa năţiunală a acestei ţărișoare române. 
Elementul român era aproape să se desoalve aici 
de nu venia Pumnul chiar în momentul decisiv, în 

momântul când era vorba de viaţă ori de moarte, 
când soartea se părea resolvată a șterge din lista 
ginţilor pre popoarele lașe, nedemne de esistenţă”.

Fraza aceasta memorabilă despre popoa-
rele „lașe, nedemne de existenţă” e continuată ast-
fel: 

„Un număr frumos de juni români se 
grupară îndată lângă salvatorul lor, pe lângă 
Pumnul, care cu cea mai mare scrupulositate și 
zel îi conduse pe calea muselor române într-un 
interval de 17 ani. Pumnul a fost unul din acei 
puţini fii ai năciunii care…

Unul dintre cei puţini fii ai naţiunii, 
scrie S.Fl.Marian.

În august a.c. Fundaţia Credinţă și Cre-
aţie de la Putna a organizat, participanţilor la 
colocviul închinat memoriei acad. Zoe Dumi-
trescu-Bușulenga – Maica Benedicta, o excursie 
la Cernăuţi, cu vizitarea unor „obiective turistice”. 
Unul dintre ele era casa lui Aron Pumnul. Casa pe 
unde a trecu nu doar Eminescu, ci și „un număr 
frumos de juni români (care) se grupară îndată 
lângă salvatorul lor”.

Casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi ilus-
trează unul dintre cele mai întunecate momente 
ale culturii românești. De azi. Curtea casei e pli-
nă de bălării, pereţii casei, scorojiţi, păreau că se 
prăbușesc.

O casă părăsită. De câtă vreme?
Am aflat că, din 2009, casa lui Aron 

Pumnul a fost încredinţată Academiei Române.
În Cernăuţi trăiesc câţiva membri ai Aca-

demiei Române. Academicieni cu acte în regulă.
Nu e vreunul în stare să cosească măcar 

bălăriile din curtea casei?
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Lumea dintr-un neant 
scorburos

Ioan HOLBAN

Poemele din cea mai recentă carte a lui 
Gheorghe Vidican, Pivniţa din horn (Editura Char-
mides, 2017), desenează un ţărm al hăului de unde 
poate porni aventura în lumea unui neant scorbu-
ros care e capătul, limita pustiei lui Cain, dar, de-
opotrivă, spune poetul, e și un potenţial nou înce-
put, departele, portul nemărginirii: „liniștea poate 
fi topită turnată în lingouri întocmai ca cenușa 
păsării phoenix/ strecurînd între trupurile noastre 
îndoiala/ un ţărm al hăului își construiește porturi 
trupul tău navighează spre nord/ îmi atingi buzele 
cu plecările tale/ cînd mă dezbrac de tine hăul de-
vine navigabil/ deflorez tăcerea buzelor cu săruturi 
virtuale/ prima corabie duce trupul afroditei spre 
olimpul hăului/ inocenţa lui zeus se face rotocoa-
le de dorinţe/ unde îți este privirea cînd treci prin 
portul revederii/ niciodată hăul nu-și pîngărește 
smaraldele/ înflorite în formă de inimă în portul 
speranţei/ te așteaptă un dezmăţ intergalactic cu 
prinţi născuţi din fumul ţigării mele/ măseaua de 
minte îţi atîrnă de glezna stîngă ca un semn al in-
certitudinii/ doi zei vorbesc despre escapadele tale 
nocturne prin portul fericirii/ în putrefacţie lacri-
ma împarte ţesutul adipos al sărutului în ofrande/ 
la plecarea spre portul nemărginirii” (Porturile hă-
ului). Lumea din hăul, hornul, neantul scorburos, 
deschise la plecarea cocorilor („la plecarea coco-
rilor/ sisteme solare albastre amintesc de apropi-
erea amurgului”, scrie Gheorghe Vidican în Poe-
mul nescris) este una a patimii, a erosului inflamat 
în „pîrjolul trupurilor” devalizate de dorinţe, cu 
„simţiri suprarealiste”, în „depravarea coapselor” și 
în viscolul stîrnit de carnea și sexul femeilor – fan-

tasme care vin în pivniţa din horn însoţite de figuri 
de-formate în imaginarul luxuriant al poetului: 
nimfa zorilor, fata morarului, o misterioasă „vrăji-
toare”, chelneriţa, dansatoarea la bară cu nelipsitul 
pahar de votcă, șoferul de tir și iubita din proxima 
parcare, care îi bîntuie subconștientul, cerșetoarea, 
femeia de serviciu, cosașii, o damă de companie, 
vameșul, o femeie de afaceri și un cerșetor, cioba-
nul mioritic, femeia pădurarului, hornarul - aproa-
pe toţi figuranţii din spectacolul unui carusel scă-
pat de sub control, mișcîndu-se haotic, în viteză, 
cu frînele sparte, se adună într-un lung poem sem-
nificativ intitulat Economia de piaţă, fixînd (i)rea-
litatea din neantul scorburos: „economia de piaţă 
stă într-un bordel cu felinarul/ un vameș o trage de 
limbă ca pe o tîrfă instruită pe maidanele capita-
lismului/ în palme îi cad frunzele galbene ale dez-
nădejdii/ ochii chelneriţei le aduce votca în căușul 
palmei/ la bară se-nvîrte lira sterlină/ perioada da-
daistă a economiei de piaţă se furișează sub fusta 
chelneriţei/ veșnicia ei (îi) arde vameșului lobul 
urechii/ uitarea delirează în ochii sătuilor/ un dans 
coleric stăpînește mîna cerșetoarei/ sub unghiile ei 
un miros de zahăr ars face loc lăcomiei/ vameșul 
cere simbrie să poată mînca ecologic din zîmbetul 
dansatoarei la bară/ pe gînduri economia de piaţă 
cere recapitalizarea respiraţiei ciobanului miori-
tic/ o pălărie își întoarce capul după femeile ce se 
odihnesc în mercenari/ cu braţele pline de fantome 
votca asmute mirosul cafelei/ latră la lumina feli-
narului/ la subsuoara economiei de piaţă/ sunt și-
retlicuri neștiute de vameș/ pe buzele lui s-a umezit 
sărutul chelneriţei/ dansatoarea la bară deșurubea-
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ză simbolurile plăcerii în paharul de votcă/ șoferul 
de tir intră cu calea borșului pe umeri/ să-i arate 
lumea bună cu muzică live/ la o masă jucătorii de 
barbut trag pe sfoară privirea cerșetoarei/ să-i ducă 
foamea într-o călătorie iniţiatică/ femeia de servi-
ciu urcă la etaj streașină lunii/ e ofertată de un boss 
arab plin de cămile în buzunarul sufletului”.

Gheorghe Vidican are o mare forţă de 
dislocare a realului, de fragmentare și neantizare 
pentru a-1 recompune într-un alt registru, al fier-
berii patimii și, mai ales, al mirosurilor; în Pivniţa 
din horn, ca în toate cărţile precedente, Gheorghe 
Vidican își scrie poezia într-o neascunsă, pregnan-
tă voluptate a simțurilor, structurînd textele prin și 
într-un anume miros, semnificînd totdeauna ceva, 
esențialul, poate, în dez-ordinea erosului, dar și în 
orizontul trăirii interioare, figurînd secvențe din-
tr-o autobiografie lirică; astfel, mirosul măceșului 
copt, al mărului ionatan 
e asociat sărutului feme-
ii-fantasmă, cel al fînului 
cosit aduce boncănitul 
cerbilor în rut, al pălincii 
„arde imaginaţia”, miro-
sul berii e al chelneriţei și 
hornarului somnambul, 
iar cel al portocalei e al 
unei „goliciuni comple-
xe” și al femeilor care, în 
horn, își pun „sărutul la 
copt”, păpădia albastră e 
un „leac împotriva fricii” 
– acestea sînt mirosuri ale 
fantasmelor și erosului 
în poemele lui Gheorghe 
Vidican. Trei arome sînt, 
însă, speciale: mirosul de 
caise coapte, evocînd fi-
gura mamei, cel al pîinii 
calde și cafelei fixează un 
univers din portul ne-
mărginirii aflat la capătul 
hăului, unde fantasmele 
dispar în irealitatea lor 
pentru a lăsa locul figuri-
lor familiale, casei: bunica și nana saveta, bunicul 
„cu un licurici în mînă”, vecina care „desenează 
mirosul pîinii”, mama a cărei lacrimă miroase a 
caise coapte și tatăl, soldat răzvrătit „din praful de 
pușcă” reprezintă departele poeziei lui Gheorghe 

Vidican pentru că, iată, fiinţa interioară caută co-
pilăria bunicilor, timpul de peste timp, vremea de 
dincolo de vremea acesteia: „bunicul cu un licurici 
în mînă mută dimineaţa de pe un umăr pe altul/ 
să nu-i simtă greutatea/ stropii de rouă însîngeraţi 
de tăișul coasei împrăștie mirosul fînului cosit/ o 
poveste de dragoste/ în legănatul lor precoce ru-
gii sălbatici înfloresc piatra le acoperă rădăcinile/ 
cu ajutorul umbrei învăţătoarei/ copilul din clasa a 
treia își citește lecturile suplimentare/ rîul soarelui 
curge peste grădina casei lăsînd să zburde privirea 
bunicii pe marginea/ vieţii mănîncă mirosul fînu-
lui cosit cu o felie de pită caldă/ scoasă din cup-
tor de nana saveta la ivitul zorilor/ am rugat-o pe 
vecina mea elevă la școala de artă să-mi desene-
ze mirosul pîinii/ să-l pot purta cu mine în vieţile 
viitoare/ construiesc un castel din mirosul de fîn 
cosit îi ascult scîrţîitul cînd deschid ușa/ de tavan 

spînzur nuanţele luminii 
furișate prin crăpăturile 
mirosului/ cu cîtă gra-
ţie ficţiunea tăcerii mută 
curcubeul pe malul stîng 
al rîului soare/ tu vii cu 
șotronul suflecat la mîini 
să faci aluat să dospească 
copilăria bunicilor” (Rîul 
soarelui). Departele e al 
copilăriei bunicilor, dar 
acesta se asociază, în liri-
ca lui Gheorghe Vidican, 
și cu o cîmpie interioară, 
o stepă pentru „galopul 
nebun al armăsarilor” în-
călecaţi de un nou cazac, 
pe care o ivește vederea 
secundă, aceea de dinco-
lo de pleoape sau cu tim-
pul marin al porturilor de 
dincolo de orizont. Liri-
ca lui Gheorghe Vidican 
pendulează între explo-
rarea unui improbabil illo 
tempore, a copilăriei bu-
nicilor și patimile „jucate” 

în iarmarocul erotic din trupul iubitei.
Gheorghe Vidican e un poet cu o remar-

cabilă capacitate de metaforizare a realului și si-
nelui, vizibilă în toate cărţile sale; și în Pivniţa din 
horn ne învaţă cum e să pescuiești cu minciogul 
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în lacrima pe care o găsește într-un recif de corali, 
face legături, de el știute, între Crișul de la Oradea 
și Tamisa de la Londra, vede cînd raţele sălbatice 
fug în pescăruși, studiază felul cum poate fi con-
fortabilă apocalipsa fricii și cum o buturugă devine 
scorbură, pune la copt sărutul femeilor și ne spu-
ne ce se întîmplă cînd se termină raţia de trecut, 
iar la robinet curg lacrimile mamei etc. Dincolo de 
această avalanșă de neoprit a metaforelor și înfăţi-
șărilor fantasmagorice, în Pivniţa din horn, Gheor-
ghe Vidican scrie și cîteva poeme în care își reven-
dică apartenenţa la o grupare literară („generaţia 
optzeci e o icoană a neamului” chiar dacă poeţii ei 
sînt încă datori cu poemele nescrise de teama cen-

zurii, spune în Poemul nescris), se ţine departe de 
„rîșniţa de iluzii” a altor paradigme lirice și, mai 
ales, afirmă, într-o „artă poetică”, dislocarea rea-
lului în mecanica raportului tensional dintre pri-
vire și vedere, dintre ceea ce este dincoace și ce se 
închipuie dincolo de pleoape, în lumea (re)creată 
prin vederea secundă: „deschid cu șperaclul ușa 
privirii tale un foșnet de mîini/ împarte în cuburi 
de lacrimi împietrite lumina/ sunt orb fără privi-
rea ta/ ochii ascunși în pelerina de ploaie își iro-
nizează privirea/ sforăitul motanului acoperă viaţa 
cerșetorului cu șorţul bunicii/ gura plină a lumii 
îţi devorează foșnetul pașii de pisică sălbatică/ în 
loc de nume lacrimile împietrite au ecou/ se aude 

dincolo de pleoape o rostogo-
lire/ scîrţîitul ușii pe buzele 
tale/ în colţul privirii/ vîntul 
umblă în vîrful degetelor/ să-ţi 
despice privirea/ pe secţiunea 
din dreapta un călător/ alear-
gă spre nicăieri/ să-și găsească 
sărutul/ pe secţiunea din stîn-
ga un rîu are curgerea inversă/ 
spre izvoare să-și găsească co-
pilăria/ orbii au mîinile pline 
de ochi/ degetele înfloresc în 
lacrimile împietrite în cuburi/ 
flacăra violetă arde scîrţîitul 
ușii/ umple privirea cu curcu-
beie/ după ploaie se hotărăște 
destinul alergătorului spre ni-
căieri/ se bîlbîie clanţa ușii în 
liniștea privirii tale/ ia forma 
unei bătrîne/ pe malul rîului 
un gard de liane/ are identi-
tatea falsă lăsînd pașii tăi fără 
urme/ alergătorul spre nicăieri 
respiră răcoarea inversă a rîu-
lui/ la izvoare copilăria ia for-
ma unui cireș înflorit/ închid 
cu șperaclul privirii tale să-mi 
pierd urma” (Privirea).

Cel puţin trei cărţi 
recente – Dimineața din pum-
ni, Ochi hăituiți de trădare și, 
acum în urmă, Pivniţa din 
horn - îl așază pe Gheorghe Vi-
dican printre poeţii importanţi 
din stricta noastră actualitate 
literară.
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O prozatoare

Adrian Dinu RACHIERU

Lăudând, cu deplin temei, proza pictu-
rală a Linei Codreanu, explorând lumea satului în 
meșteșugite imersiuni etno-folclorizante, Ion Ghe-
orghe Pricop se întreba care va fi atitudinea scriito-
ricească a autoarei, romanul părându-i-se „drumul 
firesc” de urmat. Într-adevăr, recent, „caligrafa de 
la Huși” (cum, inspirat, i-a zis Mihai Cimpoi) a dat 
la iveală primul său roman (Chemarea apelor, edi-
tura Junimea, 2017), titlul fiind sugerat, pare-se, de 
Ion Brad. Prozatoarea, reamintim, vine din Mân-
dreștii Tecuciului, sat desfășurat pe Valea Gerului 
și după câteva „exerciţii la sol” (cf. Ionel Necula), 
vădind prospeţime și digitaţie exersată ne propune 
acest „zbor romanesc”. Dacă îi vom cerceta palma-
resul, ceea ce intrigă ar fi lunga tăcere în care s-a 
cantonat; va ieși în arenă abia în 2012, îngrijind o 
Bibliografie critică dedicată lui Theodor Codreanu 
(apărută la Chișinău). Peste un an tipărește, la Axis 
Libri, Viaţa ca o poveste, lagărul un coșmar, recon-
stituind, într-o cronică de familie, anii de prizonie-
rat ai lui Panaite T. Ionică, tatăl întos în ţară în 1948. 
Va mai îngriji, în 2014, alături de Livia Andrei, un 
volum omagial (Ion Gheorghe Pricop – 70) și, tot 
atunci, va semna o culegere de Studii și interpretări 
(la Rafet), deslușind temeiurile culturale ale zonei 
(incursiuni în trecutul cultural al Bârladului sau 
glosând savant despre vatră și casă, ca centru exis-
tenţial) și oferind, cu „nuanţă empatică”, o serie de 
interpretări, adunând autori de felurite calibre. Vor 
urma, în fine, cu meritat ecou, volumele de proză 
scurtă, Poștalionul (Junimea, 2014) și Proprieta-

rii de amintiri (Rafet, 2015), rânduind – cum zice 
chiar autoarea – „frânturi de viaţă”. La catedră vre-
me de peste patru decenii, colaboratoare la nume-
roase reviste, Lina Codreanu se încumetă, iată, să 
atace genul „tărăgănat”. Și o face convingător!

Chemarea apelor ne oferă, cu delicii et-
nografice și peisagistice, o incursiune în viaţa col-
căitoare a unei așezări, printre cănălarii din Valea 
Macului. O lume pe care autoarea o știe, Canalul 
(ca hotar simbolic) despicând acel cătun, așezat în-
tre dealuri sterpe, cu o puzderie de rubedenii, prin-
se în viermuiala satului, traversat de un fir de apă 
(Amara). Fără un personaj-pivot, așadar, micul ro-
man pare destructurat. Apar în scenă o mulţime de 
personaje, în plină „coleșeală generală”, cu izvoare 
secate, vipia, sub un cer decolorat, desenând „hărţi 
de secetă”. Preotul Zaharia încearcă să înduplece 
cerul, deslegând „drumul apelor”, alături, desigur, 
de toată suflarea așezării: Olimpia-„găinăreasa”, 
Vergilă, eroul șchiop, învăţătorul Gheorghe, veteri-
narul Pavel, Gheorghe Dracu, băiatul Ilencei-beţi-
vanca, un „tâmp pașnic” și toată plodărimea.

Urmează, însă, în partea a doua, potopul. 
În „ceaunul înfierbântat” al Mândreștilor se revar-
să „balaurul ploios”; o „vânzoleală orbecăită”, o vi-
jelie care dezleagă baierele cerului, instalând pani-
ca. „Răvășirea” face prăpăd în Valea Macului, bieţii 
săteni căutând refugiu la casele din deal, precum la 
„Boieroaica” (o hardughie); după care, firesc, ur-
mează un „recensământ” cu văicăreli, îndreptând 
stricăciunile provocate de apăraia „bolândă”. Sunt 
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pagini de rafinat colorit local, descriind Caloianul, 
fiertura Stancăi, apariţia „omuleţului”, mogâldea-
ţa cu „ochi de cenușă”, descoperită în nucul lui 
moș Dumitru. Maricica vrea să apere „ciudăţenia 
de om” („trofeul”) iar lungana lui Goian vrea să-l 
salveze, chemând în 
ajutor, prin Nita Spălă-
cita, magia. Burcănea-
sa-doftoroaia deslușise 
puterea fetei iar cerce-
tașii, porniţi pe urmele 
fugarului, vor constata 
dispariţia „omuleţului”, 
pierdut în adâncul ape-
lor.

În fond, vă-
dind consecvenţă, și 
Poștalionul ne invita 
în lumea satului, in-
ventariind poreclele 
de circulaţie, oamenii 
„dezbrăcându-se” de 
numele adevărat. Cu 
grija detaliului, credin-
cioasă genului scurt, 
colecţionând peripeţii, 
de o imagerie bizară, 
Lina Codreanu consta-
tă, precum fostul librar 
Dominic, că fiecare 
trăiește „în lumea ima-
ginaţiei sale” (Dom’Nimic); Trestiana-„cocostârca”, 
cu pantofii vișinii anunţă un posibil nucleu roma-
nesc, interesat de soarta poreclelor. Poștașul Zaha-
ria („poștalionul dracului”, gata de a lovi o fată) 
dezvăluie rolul obișnuinţei, instalată cu „un fel de 
mânie”, după cum, interferând planurile tempo-
rale, un conu’Pană, oblojindu-se într-o salină (v. 
Catedrala de sare), cade în lungi rememorări, cu 
„grămezi de cuvinte” fără auditoriu. Sunt, cu toţii, 
proprietari de amintiri, cu secrete tăinuite, refulate, 
venind, cu ecouri sadoveniene, dintr-o lume des-

trămată. Un Apostol Fântânaru are „apucături de 
posedat” iar podgoreanul Petru Pivniceru poartă 
cu sine „dureri înăbușite”, într-o vetustă molcomea-
lă patriarhală. Observăm, însă, că Lina Codreanu, 
îndatorată realismului clasic, filtrat prin lecturi 

metabolizate dezvoltă 
o sensibilitate moder-
nă, fără a fi interesată 
de experimente mime-
tice. „Reflectorii” săi, 
nota Constantin Tran-
dafir, poartă o morală 
străveche și cinstesc, 
cu ton sapienţial, poe-
zia locurilor, „cotrobă-
ind prin mecanismele 
interioare”, cum zice 
un personaj. Cu mână 
sigură, bună poves-
titoare, „caligrafa de 
la Huși” înregistrează 
detaliul; observă și no-
tează, pe o filieră rea-
list-clasică, infuzând 
textelor sale stranietate, 
pendulând între halu-
cinanţă și molcomeală. 
E vorba de o lume con-
servatoare, matriarhală, 
veghind prin femei pu-
ternice, de activism de-

cizional, la buna rânduială, zdruncinată pătimaș de 
avalanșa întâmplărilor; așteptând, pe filon eliadesc, 
o apocaliptică „desferecare a ploilor” și apoi noul 
suflu al vieţii, cu predarea ștafetei (bunica Tudora, 
plecând „dincolo” și băieţelul Casandrei, un suflet 
nou ivit în lume). Prin cadenţa editorială din ulti-
mii ani, „însoţitoarea” Lina Codreanu iese rodnic 
dintr-o marginalitate asumată cu devoţiune, de rol 
secund și confirmă spusele lui Theodor Codreanu, 
redutabilul eminescolog recunoscând „norocul de 
a-ţi întâlni în viaţă perechea”.
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Însingurarea –  
o categorie estetică

(Daniel Corbu)

Constantin CUBLEȘAN

În ciuda faptului că generația optzecistă se 
prezintă mereu ca o unitate de gândire și expresie 
poetică, există cazuri în care, vorba lui Ion Mircea, 
se produc și dizidențe. Una dintre acestea, încă una 
cu totul semnificativă, este aceea a lui Daniel Corbu. 

Student al Facultății de Filologie din Bu-
curești între anii 1977-1983, a frecventat întru-
nirile Cenaclului de luni (precizarea o face Liviu 
Apetroaie în Itinerarul biografic publicat în deschi-
derea masivei antologii de poeme intitulată Eonul 
marelui desant – Editura Princeps Edit, Iași, 2009. 
Cu o prefață de Theodor Codreanu. Ediție îngriji-
tă de Călin Cocora), fiind așadar coleg cu cei mai 
semnificativi poeți ai generației, care s-au manifes-
tat în chiar aceiași ani (Cenaclul de luni a funcțio-
nat sub îndrumarea lui Nicolae Manolescu, între 
1977-1983), în rândul cărora Daniel Corbu nu se 
prenumără, dacă e să luăm de bune listele program 
publicate, ca și cum nimeni n-ar fi luat seama la 
prezența sa printre cei… aleși (Nu figurează nici în 
celebrul volum colectiv Aer cu diamante, 1982). Și 
nici nu-i de mirare. Poezia lui Daniel Corbu disto-
nează în totul față de aceea a lui Mircea Cărtărescu 
sau Traian T. Coșovei, bunăoară, în ciuda faptului 
că în ea se regăsesc, fără dificultate, elementele de-
finitorii ale atitudinii optzeciste. Dar, lipsește cu 
totul teribilismul și experimentalismul unui Florin 
Iaru, să zicem, în versurile sale, de o metaforică ne-
căutată, pulsând sinceritatea și vibrația exprimării 
afectuoase: „Vă vorbesc de clipele când viața/ ne 
bate cu disperare la ușă/ și nu deschidem/ din criză 
de timp… Astfel/ se întâmpla în acel octombrie/ 
când speram să mor de oboseala nopților albe/ 
când moartea se arăta în chip de înger/ puțin in-
timidat de ușoara apropiere (…) eu îmi ștergeam 

speranța cu mâneca/ îmi lipeam sufletul de geamul 
zilei/ și mă lăsam purtat mai departe” (Mai depar-
te). E în destinul lui Daniel Corbu o asumare a sin-
gurătății, specifică, de altfel, tuturor acelora care au 
conștiința propriei lor individualități, care știu că 
înșiși prezintă în contextul contemporaneității lor, 
un univers aparte. Nu trebuie să se înțeleagă însă că 
a fost (și a rămas) un marginalizat, un însingurat, 
fără corelaționări cu idealurile și cu demersurile 
generației. În juru-i s-a coagulat Școala de poezie 
de la Târgu Neamț (oraș în care ajunsese ca profe-
sor), impunându-se într-o altă grupare (o altă eli-
tă) din care se remarcă Aurel Dumitrașcu, Adrian 
Alui Gheorghe, Vasile Baghiu, George Calcan, Ni-
colae Sava, Radu Florescu ș.a., fondând reviste și 
edituri. În aceste condiții se impune, fără tăgadă, ca 
un veritabil lider de opinie și de… poezie. 

Singurătatea sau însingurarea, mai de-
grabă, reprezintă de fapt o formă de reculegere, de 
coborâre în sine, în propria intimitate de simțire, 
de viețuire („aici unde continui să exist ca o rană 
glorioasă/ ca umbra morii de vânt ca zâmbetul pe 
gura/ bufonului/ mai singur ca poemul acesta care 
n-a plecat/ încă în lume și care iată îmi cere încă 
un lucru/ extraordinar despre mine” – Călătoriile). 
Discursul liric e calm și colocvial, poetul vorbind 
despre sine, despre poezia sa, despre actul creați-
ei în sine, vibrând la marile sau micile drame ale 
actualității („rătăcit în mecanismul secolului”), 
poetizând banalitatea acestora („Preamăresc nimi-
cul ce flutură-ntre noi”), într-o tonalitate drama-
tică, recompunând cu luciditate prorpia prezență 
în universul cotidian: „DIN NOU E DUMINICĂ 
și din nou îmi trece prin casă/ istoria/ în timp ce 
închid ușa/ în timp ce fumez în timp ce recapitulez 



Bucovina literară • 9 – 10 (319 – 320), septembrie – octombrie 201718

Cronica literară

numele/ femeilor pe care le-am iubit/ sau am vrut 
să le iubesc/ în timp ce voi credeți că ați putea locui 
în rănile mele/ ca-ntr-un apartament confortabil/ 
în timp ce constat că pâinea e singurul adevăr/ care 
ne apropie/ în timp îngeri ce tot mai prost îmbră-
cați/ mătură străzi glorioase/ din nou e duminică 
și din nou îmi trece prin/ 
casă istoria/ iar eu din 
mijlocul acestei/ singură-
tăți scot capul pe fereas-
tra/ zilei/ încercând să 
aflu pe care maidan înflo-
rește/ speranța” (Dumini-
ca fără sfârșit, I). 

Daniel Corbu e, 
fără îndoială, un romantic 
cenzurat de rigorile mo-
dernității, coordonatele 
majore pe care se struc-
turează pemele sale fiind 
dorul singurătății și pre-
figurarea spectrului mor-
ții:„Mie de singurătatea 
cu dinții falși mi-e frică 
de golul/ căruia zilnic îi 
cerem iertare/ de moar-
tea lentă ce locuiește-n 
noi ca aerul ca/ speranța./ 
Să mergem prin sălile de 
așteptare ale istoriei de-
parte/ în cer s-au aprins 
felinarele ca niște cranii 
care râd/ Doamne cineva 
desenează lacrimi cine-
va învață zeii/ jocul de-a moartea” (Duminică fără 
sfârșit, IV). Și, nu mai puțin, reflexiv: „Cel mai rău 
e să mori într-o duminică:/ îngeri cețoși rânjesc pe 
acoperișuri/ fantomele bat tam-tamuri și simți/ cum 
putrezește prezența/ și se sfarmă speranța sub tălpi” 
(Blues). E o tristețe vătuită, o melancolie temperată, 
în toate ipostazele poetice pe care și le afișează, fără 
nici un fel de emfază, ba dimpotrivă, chiar cu dis-
creția gestului lipsit de încrâncenare: „Prea târziu ai 
venit fericire/ prea târziu ai cântat întomnata mea 
carne!/ Aici unde se amestecă minciuna cu plânsul 
amar/ și în orice om un Petru se leapădă/ prea târ-
ziu ai venit fericire (…) Am putea asculta împreună 
mezza-voce a lamentației/ am putea decripta istorii 
sigilate/ sau vedea cum se vinde schimonosita le-
gendă a/ legendei/ și se recondiționează bandajele 
istoriei” (Lecția de abis). Propriul destin și-l deslu-
șește în haloul deșertăciunii existențiale: „Ursitoare-
le mi-au prezis că voi fi bogat./ Și n-am fost./ Că voi 

fi fericit. Și n-am fost./ O, dar biografii știu nult mai 
mult!/ Ei îmi modifică mereu data nașterii/ Dumne-
zeu pe a morții.// De-atâta timp port centura neagră 
a Deșertăciunii./ Fie-mi, Doamne al văzutelor și ne-
văzutelor/ și acest păcat o virtute” (Centura neagră). 
Fără a fi un poet religios, rugile sale sunt mai de-

grabă lamentouri pe teme 
existențiale („Doamne, 
de vei veni mă vei găsi/ 
ridicat din ungherele căr-
nii direct în rugăciune” 
– Transcendența goală), 
căutându-se pe sine în 
însăși poezia ce-o zămis-
lește din trăirile lăuntrice 
mereu fremătătoare („In-
tru în mine ca-ntr-o țară/ 
cu oglinzi mișcătoare. 
Ferestrele sfâșie noaptea 
/…/ Eu cu cine mă-nfrunt 
în labirintul acesta de vor-
be?” – Miezonoptica). An-
corat într-o lume plină de 
tristeți și de drame surdi-
nizate, retragerea în sine 
pare o soluție existențială 
cu sfârșitul într-o moarte 
de care nu se teme și pe 
care o simte ca o realita-
te perpetuă a vieții însăși 
(„pretutindeni e moar-
tea și nimeni nu mișcă 
un deget”), poezia, adică 
rostirea de sine îi oferă 

certitudinea propriei realități: „Nu sunt fericit pesi-
mismul meu a și făcut prozeliți/ rătăcesc între mine 
și mine cu o sabie deasupra/ capului blând dezertor 
prin aburul viziunilor poezia/ m-a învățat să fiu me-
reu singur” (Elegie. Mut și orb ca dumnezeul acestui 
veac). 

În general, tonul liricii lui Daniel Corbu 
poartă însemnele elegiacului, a renunțărilor și a 
nostalgiilor după clipele unei posibile fericiri ra-
tate:„M-ai dezrobit de albastru de piatră/ de iarbă 
verde/ numai de ochii de părul tău lung nimeni nu 
mă/ dezvață./ De dragul tău mi-am pierdut toate 
măștile/ duc în spinare duminici/ scuip orizontul 
precum ereticii ideile sfinte./ Spre seară intru în 
mine ca-ntr-o catedrală pustie/ strig și ecoul mă 
umple de spaimă” (Poem despre foșnitoarea absen-
ță). Eroticul, subsumat acestor trăiri singuratice, 
are încărcătura fatală a renunțărilor, cu perceptibi-
le rezonanțe bacoviene:„Să nu vii acum să nu vii/ 
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am mai inventat o liniște (absurdă)/ care crapă de 
râs prin unghere/ amintirile deschid uși și ferestre 
(…) Să nu vii acum să nu vii!/ Rând pe rând au de-
căzut imperiile/ au decăzut culturi/ așa și dragostea 
nostră Ioana./ Vai de cel care-ntreabă iubirea/ de-i 
rege ori sclav” (Lettre en miettes). 

Marea încărcătură metaforică a expresiei 
duce poezia lui Daniel Corbu spre o reprezentare 
parabolică a lumii diurne, a lumii mărunte în care 
se confundă cu tandrețe, poetizându-și astfel pre-
zența existențială într-o dialectică dramatică a firii: 
„Zi de zi am lucrat la corabia cu șapte pânze/ ca la o 
mare construcție./ I-am așezat cu grijă prova teuga 
babordul,/ Treceau zilele – prostituatele fierbinți/ 
pentru ibovnici de treabă. Tinerețea/ așa a trecut./ 
Veneau oamenii un fel de Isuși astmatici:/ «Se spu-
ne c-ar înălța o corabie/ dar nu se vede – ziceau – / 
poate că-i doar o corabie de vorbe»./ Zi și noapte 
am continuat să lucrez la corabie./ Zi și noapte im-
periul îndoielii am frânt./ I-am așezat cu grijă pupa 
trirema odgoanele/ despăturita vatră din suflet gă-
lețile cu rouă./ «Poftiți în corabia cu șapte pânze/ 
vântu-i prielnic și depărtarea ne-așteaptă/ iat-o 
cum luminează cu toate rănile sale!»/ Dar oamenii 
întârziau să urce./ «Asta nu e o corabie ca toate co-
răbiile/ ziceau încercând în mâini carcasa de litere/ 
fierbinți/ asta e o corabie de silabe/ asta e o corabie 
umplută cu lacrimi»” (Corabia). E aici o adevărată 
profesiune de credință. Ca un veritabil Noe-poet, 
dintr-o actuală mitologie (curentă), s-a încrezut 
(se încrede) în verbul poeziei sale (salvatoare prin 
puritatea sentimentelor din care s-a plămădit con-
strucția ei), în salvarea prin spirit a umanității de 
la nimicnicia terestră. Într-o atare perspectivă își și 
rostește verbul testamentar: „Iartă-mă, Patrie! Lo-
cuindu-te am potrivit cuvintele/ limbii tale în ver-
suri fierbinți/ le-am ocrotit și le-am sărutat umbra/ 
ca unor fericite monade./ M-am sprijinit pe realita-
tea mea de om/ oarecare într-un timp oarecare/ pe 
coloanele tale de pământ/ pământ înrourat, brutal 
și definitiv./ Totdeauna de partea părții care visea-
ză/ am iubit și-am urât./ Până când am aflat că tot 
ce pornește din sine/ se întoarce la sine/ până când 
am aflat că fericirea există./ Până când în umbra 
cetăților noastre/ un bărbat cu numele meu/ a înte-
meiat o singurătate” (De partea părții care visează). 

Confesiv și sentimental (în subiacentul 
atitudinii), calm în rostire, în exprimare, Daniel 
Corbu se încrede poeziei încărcată metaforic de 
o continuă debordare de sine („Zac în inima mea 
ca-ntr-o închisoare de flori”), dăruindu-și singură-
tatea și melancoliile tuturor acelora ce cred în pu-
terea cuvântului purificator al poeziei.
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Marian BARBU

Dramaturgul Ion Luca 
străbătând veacurile

În Colecția Recuperări, de la Editura Lidana, 
din Suceava, cu sprijinul asigurat material de părintele 
prof. dr. Gheorghe Brădățanu, cunoscutul istoric lite-
rar Nicolae Cârlan a tipărit o carte monumentală de 
Teatru esențial, (1390 p., format academic), purtând 
semnătura lui Ion Luca.

Cunoscut în întreaga țară pentru acribia sa 
filologică (la cele 27 de ediții, rezervate multor scriitori 
români, o ediție academică, aproape completă, de 1295 
de pagini, fiind rezervată lui Nicolae Labiș, în Opera 
Magna, plus zece titluri de volume, din propria-i cre-
ație... critică), Nicolae Cârlan a devenit, la cei aproape 
80 de ani, cel mai reprezentativ documentarist și istoric 
literar al Bucovinei.

Ion Luca (1894 – 1972) este autorul a peste 
50 de piese de teatru, scenarii și librete, din care, într-o 
selecție riguroasă, în ediția de față sunt reținute 16 (șai-
sprezece), neafectate de morbul vreunei ideologii poli-
tice de conjuctură

Scenele unor teatre, din Bacău, București, 
Iași, Cluj ș.a., au rezervat suficiente resurse spectacu-
lare istoriei naționale reflectate în opera lui Ion Luca 
și, implicit, unor personalități emblematice ale aces-
teia – Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Mitropolitul 
Dosoftei, Ștefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, Al. I. 
Cuza, Doamna Chiajna. Dar dramaturgul s-a remar-
cat îndeosebi prin teatru religios. Să notăm că n-a fost 
influențat de mișcarea gândiristă în oricare din piesele 
sale cu subiect religios.

Trebuie spus că Ion Luca a fost teolog, luân-
du-și doctoratul în domeniu, ca și în drept, de altfel. 
A și profesat o vreme avocatura, dar fiind, cum zicea 
cărturarul de nestinsă amintire, Bartolomeu Anania, 
un avocat fără procese.

A avut o înclinație expresă spre poezie; o 

mărturisește el însuși, tranșant, la 77 de ani, când, lui 
Radu Mareș, într-un un interviu, îi destăinuia, deloc 
șugubăț, că are de gând să-și scrie povestea vieții tot în 
versuri (cum, de altfel, și-a scris o seamă de piese de 
teatru: Amon-Ra, Icarii de pe Argeș, Rachierița și, parți-
al, Alb și negru).

Despre „omul și talentul lui”, iată ce spuneau 
doi titrați cronicari teatrali, din celălalt veac, unul mai 
titrat, decât altul :

1) Valentin Silvestru: Era nu prea înalt, dar 
vânjos, cu o privire pătrunzătoare, barbă neagră,  îm-
brăcminte de ascet, gesturi sigure, ferme, vocea repezită;

2) Alecu Popovici: Ion Luca era o persoană 
cu aer de Mefisto (ca în Faust, care era în repertoriul tea-
trului), cu ochi săgetători, cu cioc de smoală și sprâncene 
stufoase [...] înveșmântat tot în negru, fiindcă era preot.

Un înalt prelat, cum a fost Bartolomeu Ana-
nia, mărturisea: Am afirmat că Ion Luca, deși părăsește 
clerul militant și cu toate că uneori avea accese, motivate 
sau nu, anticlericale, nu a fost nicidecum un apostat, iar 
în sinea lui nu s-a considerat niciodată în afara Bisericii. 
Cultiva rugăciunea intimă și punea mare preț pe citirea 
Acatistului și Paraclisului. Făcuse lecturi, în casa episco-
pului Bartolomeu Stănescu, de la Râmnicu Vâlcea, în al 
cărui anturaj se afla și preotul Ioan Marina, patriarhul 
de mai târziu, cu care a păstrat legături frumoase.

Teatrul lui Ion Luca a fost împins în uitare 
imediat după 23 august 1944, cu toate eforturile sale de 
a face rabat momentului proletcultist. Totul era împo-
triva voinței sale și a talentului său. 

Marile orizonturi de cultură universală care 
i se deschiseseră înainte nu puteau fi convertite la efe-
meridele zilei. (Din păcate toate căderile în gol ale aces-
tor tezisme n-au putut trece de bariera timpului). 

Sub semnul acestor tezisme, se află și comen-
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tariul din Dicționarul... lui Mircea Zaciu – 1998. 
Piesele de rezistență se găsesc în trilogia con-

stituită din: Femeia cezarului, comedie în unsprezece 
tablouri, Salba reginei (inițial, Iuda), Dramă în două-
sprezece tablouri, Năframa iubitei, Dramă [șaptespre-
zece scene].

Femeia cezarului este o dramă istorică, având 
linii tematice cu impact imediat, și de permanență. Ba 
dacă împingem gândul mai spre noi, ori coborând în 
timp, până pe vremea romanilor, problema adulterului 
la curți mai înalte și pe vremea războiului, atunci totul 
este explicabil. Piesa poate deveni una de idei (religi-
oase cum subliniază istoricul literar Nicolae Cârlan), 
dar, înaintea lui Camil Petrescu; poate fi și conjugală 
sau psihologică. Discuția în amănunt despre avort (prin 
„ierburi”) este una întreținută, în stânga sau în dreapta, 
între cei apropiați, à la Shakespeare, se arată a fi una de 
o modernitate aparte. După cum într-un plan superi-
or, al speculației de idei, dramaturgul laudă frumusețea 
feminină, vârstele acesteia și nevoia expresă a femeii de 
a fi mamă.

Câtă importanță a avut piesa Salba reginei, 
construită pe o idee clasică, conținută de Biblie, se 
cuvine să convenim că este și cea mai realizată. Deși 
se mulează pe un subiect arhicunoscut, de felul cum 
se conduce organismul său dramatic, aproape că nu-i 
lipsește nimic ca structură separată. Ideea negustorilor 
evrei se reazemă pe învoiala dintre vânzător și cumpă-
rător. Principiul de bază, în toate afacerile negustorești, 
este câștigul (gheșeftul). Conflictul se țese între un re-
prezentant al regiunii Galileea, care este Iisus, și zona 
Iudeii, avându-l reprezentant pe Iuda. Cum acesta vrea 
să facă parte din ucenicii lui Hristos și să împărtășeas-
că gândurile acestuia, nu vrea să participe la condam-
narea lui, fiindcă l-a hulit pe Dumnezeu, socotindu-se 
împăratul evreilor. Și pentru că trebuia neapărat pe-
depsit, i s-a încredințat lui greaua misiune. Cum el a 
refuzat și nici romanul Pilat n-a vrut, gândind și spu-
nându-le răspicat că fapta s-a desăvârșit în comunitatea 
lor, a evreilor. Fiindcă țin atât de mult la această dog-
mă, ei s-o desăvârșească (într-o dactilogramă din 1932, 
drama se intitula Iuda din Cariot. Ulterior, rescrisă de 
autor, în urma incidentului cu G. Ciprian, s-a numit, 
în manuscrisul din 1942 și în ediția din 1947, Salba re-
ginei.)

Nicolae Cârlan, care este supervizorul între-
gului text dramatic, notează cu îndreptățire, reprodu-
când o parte din cronica dramatică a lui Ion Anestin 
la spectacolul din 1934, cu piesa Iuda din Cariot: Rit-
mul, vocabularul și chiar inegalitatea dintre scene au 
pecetea temperamentului tumultos al dlui G. Ciprian. 
Trecând peste detalii, peste îngrămădirea de conflicte 
și o retorică de biblică inspirație, poate puțin prea exa-
gerată, piesa dlor I. Luca și G. Ciprian este o lucrare 

demnă de interes, iar în anumite pagini, demnă de ne-
precupețite laude.

Cum îndreptățit observa documentatul isto-
ric literar Nicolae Cârlan, în capitolul III al actualei edi-
ții, intitulat pilduitor Exegeze – un fundamental periplu 
de analiză, critică și istorie literară completă (p. 1074 
– 1389) - piesele lui Ion Luca sunt încărcate de poezie și 
de aforisme. Câteva dintre acestea :

• prin femei se-nmulțesc robii pământului;
• undița evreului e furișarea prefăcută; 
Foarte multe pilde:
• veți smulge mărăcinele, sângerând veșnicia 

lui Israel;
Enumerări prețioase:
• dulceața pâinii, dulceața mândriei, dulceața 

laudei, dulceața cărnii, dulceața puterii, dulceața slavei.
Laude indirecte:
• Iisus a învins ispita; Iisus poate porni unde 

vrea.
O stilistică extrem de colorată:
• balele înverșunării.
O arhaitate explicativă:
• mirodenit, abrașă.
Un legato de trăinicie miraculoasă la evrei 

este legătura de credință între iudei și galileeni. La un 
moment dat, învățatul Șalum este surprins când con-
stată că Iisus, fiind galilean, nu poate intra în inima 
iudeilor. Numaidecât se pronunță: Suflet și obiceiuri 
deosebite, Credința de-i mai leagă. 

Amasa, prinț din Siria, prozelit iudeu îi zice: 
De aceea te-am trimis după cel de al doisprezecelea uce-
nic. El singur e iudeu din toți ucenicii lui Iisus. Eu văd 
aprinderea iudeilor la venirea Nazarineanului în Ieru-
salim [că] pornește din osârdia ucenicului iudeu. El e 
însuflețitorul. 

Năframa iubitei, ultima piesă religioasă din 
acest triptic dramatic (ortodox) al lui Ion Luca, este 
și mai acuzat ancorată în istorie, conflictul și întreaga 
acțiune structurate pe iconoclasmul din vremea împă-
ratului bizantin Leon al patrulea Isaurul („sfertul din 
urmă al veacului al optulea”), desfășurându-se de fapt 
pe motivul politic al eternei lupte devastatoare pentru 
putere. 

*** 
Ediției actuale a Teatrului esențial al lui Ion 

Luca, voluminoasă și sobră, i-ar sta foarte bine să fie 
premiată de Academia Română. Și, desigur, istoricul 
literar Nicolae Cârlan, un adevărat truditor de echiva-
lența marilor înaintași. 

Gestul generos al părintelui Gh. Brădățanu, 
de a... sponsoriza o asemenea faptă editorială, merită 
să fie socotit o faptă cu adevărat creștinească, de largă 
deschidere culturală. Ceea ce în timpurile de astăzi este 
o rara avis.
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Adrian Dinu RACHIERU

Ion Băieşu,  
un fiu risipitor?

La aproape trei decenii de la debut (în 
1956, cu Necazuri și bucurii, adunând jenante „schi-
ţe agrare”, conforme reţetarului epocii), Ion Băieșu, 
ca mai toţi congenerii din „generaţia desculţă”, se 
încumetă să atace romanul. Balanţa, incredibil, apă-
rea în 1985, în pofida stilului realist („atroce” chiar), 
mascându-și intenţiile (fondul grav) prin „vervă co-
mică”. Totuși, cei care au cercetat literatura noastră 
„sub comunism” (cazul lui Eugen Negrici sau Alex 
Ștefănescu) ignoră, inexplicabil, micul roman, sin-
gurul, dealtminteri, semnat de popularul autor. În 
1990, Ion Băieșu publica, la Minerva, a doua ediţie, 
necenzurată, prefaţată de Eugen Simion, criticul 
constatând că avem de-a face cu „un bun roman po-
litic”, cu incursiuni rapide în social, chiar dacă lip-
sea analiza psihologică. Mai mult, Marian Popa era 
de părere că Balanţa ar fi cea mai bună carte a lui 
Băieșu, conservând, însă, deficienţele de construcţie 
ale dramaturgului, trecut, se știe, prin școala repor-
tajului și îndatorat literaturii de divertisment.

Ion Băieșu (1933-1992), purtând un nume 
suspect (Ion Mihalache, amintind de fruntașul ţă-
rănist), venea din Băiești, un izolat sat buzoian și a 
fost botezat literar de Victor Tulbure, ne informează 
tot Marian Popa. Provocat, în gara din Buzău, de un 
fost coleg, tânărul contabil (terminase, la sugestia 
preotului din Poponeţi, Liceul comercial) nu mai 
merge la Canal (unde vroia să câștige bani) și, prin 
jocul întâmplării, nădăjduiește să se facă „filosof”. 
Dar va fi deturnat de un anume Băbeanu (de la Al-
bina, unde încredinţase câteva poezele, refuzate) și 
ajunge la faimoasa Școală de literatură. De fapt, el 
debutase cu poezie în Viaţa Buzăului (1951) și tot 
pe-atunci închina versuri rudimentare tractoristei 
Ileana (Viaţa Românească, nr. 12/1951) sau con-

damna indignat agresiunea americană în Coreea, 
frecventând, inevitabil, bătătorita temă a „dușma-
nului de clasă”. A trecut pe la Albina, Scânteia tine-
retului și Amfiteatru (1966-1968, ca redactor-șef)1, 
ţinând rubrici de ecou (De la om la om în cotidianul 
tineretului sau Poșta rotundă la Magazin, dedulcit 
la cronistica fotbalistică). S-a refugiat, așadar, într-o 
jurnalistică satirică, în zona minoratului, cu suport 
aluziv, de efect; totuși, în cadrele umorului „inofen-
siv”, testând reacţiile cerberilor ideologici. Fiindcă, 
ne reamintea Eugen Negrici, proza satirică rămâne, 
în context totalitar, un excelent „barometru al presi-
unii puterii” (1, 226). 

Ca naraţiune rapidă, ramificată, Balanţa 
debutează spectaculos, aglomerând „întâmplări aiu-
rite”, pendulând între senzaţional și comic, vădind 
fantezie debordantă și o bună observaţie socială în 
hăţișul încurcăturilor tragicomice. Romanul pare 
construit pe gustul eroinei sale, Nela (adică Ioana 
Pop), „foarte avidă după întâmplări ieșite din co-
mun”, constata Valeriu Cristea: de la un vis ciudat, 
cu un stol de vrăbii care o ciuguleau și un tată mort 
(cadavru dispărut) la tentative de viol, chefuri în ci-
mitir și reflecţii pe teme variate (soarta ţărănimii, 
navetism, religie, moarte etc.). Balanţa pare un ro-
man umoristic și, de aici pornind, Valeriu Cristea, 
semnalându-i fondul grav, vorbea despre „serio-
zitatea romanului comic”. Întrebarea e dacă, odată 
cu dispariţia societăţii-model (cf. Marian Popa), 
radiografiată nemilos, el mai rămâne umoristic. 
Doar „cercetătorii mentaliști”, nota Eugen Negrici 
(1, 227), studiind epoca, ar mai pricepe trimiterile 
(întâmplări, personaje), înnecate în sosul unui umor 
excentric-macabru: asaltul navetiștilor („trenul cla-
sei muncitoare”) în drumul Nelei, absolventă de psi-
hologie (care „e la pământ”), spre post, cu transbor-
dări în zona inundaţiilor, cu sinistraţi, violuri, beţii 
etc., încercând a dezlega misterul ţărănesc (fuga la 
oraș a „cumpărătorilor de pâine”) și eterogenitatea 
orașelor („explicând” soarta sectoriștilor bătuţi). Un 
cumul, așadar, de mari probleme sociale, enunţate 
vitezist, în replici sclipitoare, fără aplomb contesta-
tar; dar erodând, în timp, exigenţele sistemului, sub 
flamura unei „ofensive generale” împotriva Răului, 
cum spera utopistul Titi. Ţinând cumpăna între nă-
vala peripeţiilor „aiuristice” și sondarea neorealistă 
a mediului, romanul pare a-și justifica titlul prin 
concluzia medicului urolog Mitică Bostan: „Asta e 
viaţa!”

Violent, nervos, haotic, spontan, impre-
vizibil, medicul Mitică (zis „nebunul”) cunoaște 

1 „Perioda Băieșu”, deși scurtă a fost considerată ca o fericită 
„insurgenţă emulativă”, revista dorindu-se, conform articolu-
lui-program, „o nouă făclie în concertul de lumini al culturii 
românești” („concert”, se înţelege, sever dirijat ideologic).
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lumea prin pacienţi. El e salvatorul Nelei (împiedi-
când violul), el e în proces cu Butușină (directorul 
adjunct „analfabet”) și tot el se va îngriji de înmor-
mântarea lui Titi, profetul vizitat de „idei planetare”, 
un pacient cu șapte boli, pe care îl operase în secret. 
Dealtminteri, caietul albastru al lui Titi (Constantin 
Bârcă) va trezi interesul Securităţii, el dorindu-se, 
prin ciudatele-i „conferinţe”, apostolul unei noi re-
ligii, profeţind pacea mondială și, desigur, ofensiva 
Binelui. Misterul Titi stârnește îngrijorare, punând 
în pericol „ideologia noastră” prin visata cohortă 
de adepţi, colindând lumea și împrăștiindu-i ideile 
(în esperanto). Dacă prin tatăl Nelei, fost ofiţer de 
securitate, stalinist într-o „epocă teribilă”, retrăim – 
fugitiv – puzderia de crime inutile, prezenţa Nelei la 
școală (unde predă Constituţia și Socialismul știinţi-
fic) ne aduce în realitatea curentă, mizerabilistă. Ea, 
cititoare pasionată a Bibliei (cum se declară) poate 
descoperi fiorul poetic, recunoscând „golirea de vo-
inţă”; ar dori să convingă părinţii „supermenilor” de 
zece ani să accepte un experiment, prilej de a trece 
în revistă întâmplările ţiganului Duduveche (tatăl 
lui Dudu), fost instructor teritorial, căsătorit cu o 
prinţesă (chemată la Paris) sau discuţiile despre su-
flet cu Miletineanu, un adventist de ziua a șaptea, în-
cercând a afla „sâmburele din fiecare cuvânt”. Există 
și o linie conspiraţionistă, prin Nedelcu (asasinat), 
pornind o anchetă secretă cu intrigă poliţistă pen-
tru o fraudă financiară, cu „istorii” de la cutremur și 
căsătoria cu o falsă surdo-mută. Peste toate, alune-
când în fantasmagoric, mijește tema sentimentală, 
iscată între virgina Nela, mereu inventivă și faimo-
sul chirurg urolog, medicul bătăuș Mitică, după o 
lungă convieţuire castă. Arestat după conflictul cu 
procurorul Oprina, construindu-și „un proiect de 
viaţă” (ca pușcăriaș, invocând plăcerea de a suferi), 
eliberat intempestiv (scos de la arest pentru a o ope-
ra pe soţia primului secretar), Mitică traversează, 
conchide el însuși, o poveste „confuză și bizară”. Iar 
cei doi („bezmetici și descreieraţi”) vor fi împreună, 
Nela descoperind („clătinată de uimire”) că îl iubea.

*
Este limpede că naraţiunile umoristice, 

ca povestiri încropite în stil jurnalistic, plonjând în 
anodinul existenţial, probează talentul de comedi-
ograf al lui Băieșu. El a mizat pe vocaţia de drama-
turg, transformându-și schiţele, explorând situaţii 
familiare, în piese de teatru, unele de mare succes 
(Preșul, de pildă). Abia Sufereau împreună (1965), 
aducând la rampă cuplul Genica (căreia nu i se în-
tâmplă nimic) și fotbalistul Benone vestește audien-
ţa scontată. Iar Tanţa și Costel, eroii unui serial TV 
care a făcut furori (pornind de la Iubirea e un lucru 

foarte mare, 1967), propuneau o poveste de iubire 
la Medgidia, propulsându-l pe autor la o nespera-
tă cotă a popularităţii. În fond, protagoniștii, trecuţi 
prin școala vieţii, sunt trataţi cu duioșie auctorială, 
suportând șocul „orășenizării”; de unde limbajul 
pretenţios, mimetic. Lucian Raicu a indicat fericit, 
printr-o lectură empatică și pătrunzătoare, „calea de 
acces” a textelor lui Băieșu: o proză familiară, satu-
rată de real, fără emfază problematică. Ca „activiști 
ai suferinţei” (inclusiv în amor), eroii săi provoacă 
încurcături, cad în vorbărie, manevrează automa-
tisme. Cumulul și excesul, s-a spus, ar sigila prozele 
lui Băieșu, întotdeauna de mare „densitate realistă”, 
uneori cu reflexe absurde, amintind de „procede-
ul-Marquez” (1, 229). Repertoriul tematic îmbra-
că, firesc, o gamă largă, de la escrocul Grămescu 
(v. Gărgăriţa) și aberaţiile birocratizării, fauna po-
tenţialilor locali la absurdul cu tangenţe ionesciene, 
precum în Dresoarea de fantome, o meditaţie despre 
violenţă ca fenomen repetitiv. Boul și viţeii, proza 
titulară în volumul cu „zece comedii”, vorbește des-
pre ingratitudine și egoism, sosirea tatălui, venind 
de la ţară cu provizii, iscând alertă. Nu putea lipsi 
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tema dublului (v. Chiţimia) sau a geniului, para-
bola morţii demne (în Jocul, aparenţele mascând o 
dramă interioară) și, desigur, aluziile la fenomenul 
cenzurii (în Pompierul și opera, cerându-i-se auto-
rului din text îndepărtarea trimiterilor critice). Un 
interes special, credem, prezintă Acceleratorul, o 
naraţiune mai întinsă; aici tânărul visător George, 
un agronom inventiv, punând la cale un aparat de 
reglat timpul suportă tirania Liei Pogonat, o feme-
ie voluntară, dorind a-i ferici pe alţii cu orice chip. 
Dar titlul poate indica, prin transfer, și mecanismul 
textelor lui Băieșu, patetice și viteziste, atente la ne-
fericirea semenilor, blamând – în subsidiar – „fe-
ricirea obligatorie”, anunţată doctrinar, distribuind 
egalitarist binele. Cu aglomerare de întâmplări, fără 
răbdare epică, „aclimatizând” absurdul la realităţile 
socialiste, insistând pe „răul mărunt”, inventariind 
viciile unei lumi de tranziţie, intermediară, populată 
cu șmecheri, cinici, mici parveniţi, delatori, ariviști 
etc., textele lui Băieșu excelează prin descrieri de 
moravuri și comicul de situaţie. Ele au impus un stil 
(recognoscibil) și o tipologie, developând – observa 
Eugen Simion – „bovarismul suferinţei”. Adică o fi-
losofie existenţială, provocând – prin avalanșa cu-
vintelor – buimăceală; comedia limbajului, fie că ne 
mișcăm în spaţii sordide, invadate de promiscuitate, 
în cea a comerţului (socialist) sau birocratic, a vieţii 
de cuplu, cu inevitabile cazuri de adulter provoacă 
replici de efect. Sunt oameni culpabili, „de onoare”, 
însă, jucând partitura sincerităţii în agitaţie goală și 
limbuţie; iar limbajul (argotic, corupt, snob, inadec-

vat, neologistic) își videază sensul, trecut prin „cura 
de vulgaritate”, întreţinând o suspiciune patologică. 
Mereu excesiv, uneori strident, grosier, Ion Băieșu 
șarjează. Întâmplarea e suverană, iar construcţia, 
lipsită de simţ regizoral, vădește carenţe care n-au 
trecut neobservate. Cu rezolvări superficiale, de ni-
vel jurnalistic, textele lui Băieșu, refolosind scene și 
replici (prin revalorificare), propun atitudini, nu psi-
hologii (cf. Alexandru Dobrescu). Comediograful e 
în vervă, dar vânând (deliberat) efecte, el n-a trezit și 
„deliciul criticii”, constatase M. Ungheanu. Prozator 
trădat pentru teatru, autorul Balanţei, în pofida reu-
șitelor spectacologice de altădată pare, azi, un autor 
uitat. Îndatorat literaturii de divertisment, vidată de 
gravitate, cu portrete șarjate, el face figura unui ins 
risipitor, plin de umor, oferind – la un popas bilanţi-
er – o întinsă bibliografie. Stându-i pe-aproape, sim-
biotic, „cum le era scris”, zice Fănuș Neagu în Cartea 
cu prieteni (1979), Ion Băieșu (Guţă), chefliu și viva-
ce, „distila o tristeţe fină”. Voci mai proaspete desco-
peră, dincolo de plăcerea râsului, un scriitor „apa-
rent comod” pentru vechiul regim; totuși, Balanţa ar 
fi, în ochii lui Laurenţiu Nistorescu, mare amator de 
S.F., prin conspiraţionism și suprarealism, un roman 
de „anticipare politică”. Ignorat inexplicabil, ferit de 
exagerări laudative, romanul merită, însă, redesco-
perit, ca și Ion Băieșu, dealtminteri.

NOTE:
1. Eugen Negrici, Literatura română sub comunism 

(Proza), Editura Fundaţiei Pro, București, 2002.



25Bucovina literară • 9 – 10 (319 – 320), septembrie – octombrie 2017

La ceas aniversar...
N-aș putea găsi, oricât m-aș zbate, un alt 

salut aniversar pentru revista Dvs (căreia-i urez ani 
mulţi și spornici!) decât acest distih de Cezar Ivă-
nescu, ce sună aproximativ (citez din amintire) ast-
fel:

Una singură ţi-e vina:
Te-ai născut în Bucovina!

Şerban Foarţă

Nu munţii m-au oprit  
să fiu de faţă

Bucovina literară există! Ca să existe, a tre-
buit să se nască. Și a fost să fie chiar în însângeratul 
an 1942, în Cernăuţi, un oraș solar.

Ea e acum pasărea din mână, din mâinile 
noastre.

Ciocârlia asta, că altfel nu-i voi zice, a stat 
și pe palmele mele! Blândă și caldă, doar inima îi 
zvâcnea de să-i sară din piept. Se uita cu ochii miraţi 
în jur: pricepea că înviase. Se făcuse de 1990, la în-
cheietura a două lumi.

Orice confesiune despre acel început îmi 
este interzisă, ca lucrurile să nu scape din chingi și 
s-o ia razna peste obcini. Va sosi și o zi a mărturiilor, 
poate chiar în paginile ei viitoare.

Ea s-a reaprins ca o flacără mică. Câţiva 
dintre noi au apărat-o de stingere și nu s-a stins.

Acum arde cu putere, mai mult decât nici-
odată. Timpul curge spre binele ei. Epoca alexandri-
nă îi priește.

Ideea de a-i număra și anii în care a rămas 
netipărită e una literară și bună. Oricum, acele pa-
gini au fost „scrise” acolo, în neantul lor, și nu m-aș 
mira ca vreun fantast să le găsească vreodată.

Să sărbătorim revista Bucovinei și a Suce-
vei, uitând ce trebuie uitat, dar pe ea neuitând-o. Ea 
știe prea bine de cine să se lase îmbrăţișată.

Tuturor iubitorilor ei, de ieri și de azi, pace 
și blândă ne-liniște!

Nu Munţii m-au oprit să fiu de faţă la ora 
evocărilor, ci câmpiile fricii de-a nu mă mai putea 
întoarce la Cluj.

Marcel Mureşeanu
fost redactor-șef  

al revistei Bucovina literară

Cluj-Napoca, octombrie, 2017

O revistă necesară

Apărută în prima serie în timpul celui de-
al doilea război mondial, la Cernăuți, ca supliment 
al ziarului Bucovina, între 1942 și 1944, revista Bu-
covina literară va reapare într-o nouă serie postre-
voluționară din ianuarie 1990. A avut ca diriguitor 
inițial pe Mihai Iordache, urmat de Marcel Mure-
șanu, Mircea A. Diaconu, Ion Beldeanu. În prezent 
director este Carmen-Veronica Steiciuc, iar redactor 
șef Alexandru Ovidiu Vintilă.

Deschisă cu prioritate scriitorilor bucovi-
neni, nu mai puțin creatorilor de pe întreg arealul 
românesc, revista, cu excelentă ținută tipografică, 
s-a născut în noua serie ca o firească cale de a asigu-
ra unitatea culturală a Bucovinei în integralitatea ei, 
program urmărit cu obstinație de toți cei care s-au 
ocupat și se ocupă de apariția ei.

Ruptă teritorial prin raptul sovietic, abia 
după ‘89, în urma Revoluției a fost posibilă renaș-
terea Bucovinei literare, o bună și necesară revistă 
pentru acest spațiu atît de urgisit de istorie.

Felicitări actualei echipe redacționale și 
sîntem încrezători că prin Bucovina literară, pe lîn-
gă întregirea culturală, se va realiza și reîntregirea 
teritorială.

Cassian Maria Spiridon

*
Cu regretul de a nu fi prezent, alături de 

prietenii Bucovinei literare, la acest ceas aniversar, 
rog să mă consideraţi sufletește pe-aproape, sfidând 
distanţele, bucurându-ne împreună la „sfatul scrii-



Bucovina literară • 9 – 10 (319 – 320), septembrie – octombrie 201726

La ceas aniversar...

toricesc” suceveano-putnean. Reamintesc că, vitre-
gită de istorie, revista a apărut cu sincope. Ea se nă-
ștea, cum a lămurit definitiv acad. D. Vatamaniuc o 
chestiune până mai ieri încâlcită, la Cernăuţi, la 14 
septembrie 1942, găzduită în corpul ziarului Buco-
vina; și ca publicaţie săptămânală și independentă, 
a mai vieţuit între ianuarie 1943 – martie 1944, tra-
versând vremuri grele. Reluată, în ianuarie 1990, din 
iniţiativa lui Mihail Iordache și apoi în iunie 1994, 
după „îngheţul” din februarie 1993, cu schimbări 
de echipă și de macaz, ea rămâne, indiscutabil, re-
vista-fanion a Provinciei trunchiate, reunind „emi-
sferele de Bucovina”. Spărgând graniţa indiferenţei și 
coagulând energiile în numele unei reîntregiri cul-
turale transfrontaliere, cu roadele la vedere, deschi-
să condeielor vrednice din toate zările. 

Să-i dorim, așadar, viaţă lungă, sănătate și 
inspiraţie colectivului redacţional, aducând la lumi-
nă nume noi, răzbind în lumea orgolioasă a literaţi-
lor; să fie căutată cu înfrigurare și pe meleaguri cer-
năuţene, slujind o strategie întregitoare, încercând 
să stingă „dezghinul naţional” (după vorba veche a 
lui Eudoxiu Hurmuzachi) și să apare UN VIS care 
mai pâlpâie și în care mai credem.

LA MULŢI ANI!

Adrian Dinu Rachieru

Scurtă recapitulare

Să recapitulăm: atunci când eu aveam 4 
ani se năștea revista BUCOVINA LITERARĂ. Fără 
să am habar eram mai mare decât ea cu patru ani. 
Acum, după trei sferturi de secol, ea îmi desfășoară 
înainte o paletă completă de aventuri artistice, lite-
rare, spirituale, copleșindu-mă cu fiecare număr al 
ei. (Le fac scandal poștașilor care mi-o îndoaie în 
două ca s-o strecoare prin îngusta fantă a căsuței 
mele poștale - deh, stau la bloc și aici viața însăși 
e strâmtă!). Și unde mai pui că numele meu apare 
adesea în paginile ei, acompaniat de nume iubite și 
prestigioase de colegi, și asta mă bucură de fiecare 
dată de parcă aș primi o medalie. Dee Domnul ca 
bucuria adusă de această revistă să continue mult 
timp după ce eu voi pune punct și să adune în jurul 
ei alți tineri, să înfășoare un alt cerc de vârstă, ca un 
arbore spiritual tinzând spre infinit. 

Constantin Abăluță

18 octombrie 2017 

Un salut de la septuagenară  
la septuagenară

O revistă cu greutate și de calitate este 
„Bucovina literară”, pe care o consider și a mea. Am 
afinităţi recunoscute și justificate cu semnatarii ei, 
am scris în solidar cu ea în perioada Ion Beldeanu, 
în perioada Const. Arcu, acum, în perioada Car-
men-Veronica Steiciuc. 

Îmi place să mă aflu umăr lângă umăr (ca 
să nu spun pagină lângă pagină) cu Gheorghe Gri-
gurcu, cu ADR și cu LIS, cu Theodor Codreanu, cu 
Adrian Alui Gheorghe și Liviu Antonesei, cu Ioa-
nii, Holban și Ţicalo, cu alţii și altele, dar mai ales 
cu Petru Ursache, dovedind că destinul postum se 
răzbună pe falsele clasamente literare, pe „fanto-
matice valori”, spre a le spune ca nedreptăţitul Vin-
tilă Horia. 

În contextul unei prese literare zăpăcitoa-
re (și știu ce spun: am făcut pentru revista „Acola-
da” un obositor Jogging în mass media), care încalcă 
regula calităţii, uitând de grila estetică, „Bucovina 
literară” se menţine la un standard înalt. Colabo-
rez la multe reviste „mărginașe”, de la Satu Mare la 
... Ţintești, din Banat la Râmnicu Sărat, de la Bo-
toșani la Focșani, de la Dunăre la apa Buzăului și 
cred în contribuţia marginilor (ca-n baladă), mai 
echilibrate decât mijloacele (tot ca-n balada popu-
lară). Nu apar la Center destui nulocraţi, receptaţi 
en fanfare? Numai că urma alege, așa cum ne înva-
ţă etnosoful; apoi, moda ideologică trece, operele 
rămân. 

Bucovina a dat și dă scriitori importanţi 
(ca Matei Vișniec). Poate că unii, la fel de impor-
tanţi (ca Luca Piţu, de pildă), chiar își doresc să fie 
mai puţin vizibili, indiferenţi la receptarea publică; 
stau în banca lor de la geam și scriu respectând sta-
tutul de scriitor. Iar inconvenabilii sunt mereu eva-
luaţi precar. Dar aista-i alt sujet. Ce vreau să spun 
este că aștept provincia. 

In short, într-o revistă imaginată de mine, 
redactor șef ar fi, cu siguranţă, Alexandru Ovidiu 
Vintilă, al cărui filtru redacţional funcţionează ire-
proșabil. 

Mai tânără un pic decât „Bucovina litera-
ră” (dacă o fi să fie, eu împlinesc 75 abia la sfârșit de 
an 2018), îi doresc revistei, ajunse la o vârstă impu-
nătoare pentru o publicaţie culturală, să-i fie steaua 
necăzătoare și mereu luminoasă!

Magda Ursache
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La mulţi ani cu mulţi cititori !

Iubiţi confraţi, colaboratori și prieteni ai re-
vistei BUCOVINA LITERARĂ!

În acest sfârșit de octombrie când marcăm 
75 de ani de la întemeierea revistei BUCOVINA LI-
TERARĂ ca supliment literar al ziarului „Bucovina”, 
aducem omagiul nostru tuturor scriitorilor, oame-
nilor de cultură, intelectualilor care au contribuit și 
contribuie prin muncă de sacri-
legiu și talent la apariţia publi-
caţiei, așteptată astăzi în casele 
consângenilor de pretutindeni. 

Cele trei sferturi de 
veac care au trecut de la înteme-
ierea la Cernăuţi a acestei publi-
caţii au demonstrat nu numai 
justeţea deciziei luate atunci de 
înaintașii noștri, ci și adevărul că 
întotdeauna cuvântul care zideș-
te și întărește sufletul își croiește 
cale spre inimile oamenilor. Or, 
miile de cititori de atenţia cărora 
s-a bucurat și se bucură și astăzi 
BUCOVINA LITERARĂ con-
stituie cea mai concludentă do-
vadă a acestui fapt.

 După reapariţia revistei 
din iniţiativa unor personalităţi 
marcante ale literaturii și culturi 
noastre și editarea ei la Suceava, 
BUCOVINA LITERARĂ con-
stituie o punte de legătură între 
sudul și nordul acestei nobile pro-
vincii a Moldovei lui Ștefan cel 
Mare, bucurându-ne și apropiin-
du-ne de valorile culturale naţio-
nale și europene. Și suntem convinși că ziua de mâine 
a publicaţiei va fi una pe potriva talentului și zelului 
celor care veghează astăzi calea ei spre sufletele tuturor 
cititorilor, inclusiv a celor din actuala regiune Cernăuţi. 

Adresăm încă o dată cele mai sincere feli-
citări și urări de bine redactorilor, colaboratorilor și 
prietenilor revistei BUCOVINA LITERARĂ, dorin-
du-le multă sănătate, pană inspirată, cu tradiţionala 
urare LA MULŢI ANI! 

Ilie T. Zegrea, 
președintele Societăţii Scriitorilor 

Români din Cernăuţi,
redactor șef al revistei „Septentrion literar”. 

Cernăuţi, 24 octombrie 2017

Bucovina literară: 75 de ani

De ani de zile scriu pentru „Bucovina lite-
rară” care, pentru mine, înseamnă o revistă plasa-
tă deopotrivă în trecutul și în prezentul civilizației 
noastre literare, cu un realism, dar și cu un nobil 
simbolism de comunitate istorică, de neam și țară. 
Pentru mine e fascinant triunghiul Cernăuți – Su-
ceava – Chișinău, ce reprezintă un spațiu energetic 

inspirator. El este alcătuit din punțile de legătură 
sufletești, dar și concret geografice între cele trei 
capitale culturale din mai multe pe care le are ro-
mânismul. Mă simt onorat de a fi unul din mesa-
gerii/ autorii care, în paginile „Bucovinei literare”, 
dau știre de prezență și vitalitate românească, jin-
duitoare de reîntregire, unitate, combativitate întru 
demnitate și afirmare universală. 

Leo Butnaru
Chișinău
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O revistă de suflet

Acum 75 de ani, când Bucovina de Nord 
fusese eliberată de sub ocupația sovietică (din iunie 
1940; în iunie 1941 e recucerit nordul Bucovinei de 
forțele armate române; după ce în 28 noiembrie 1918 
Consiliul Național al Bucovinei a hotărât Unirea cu 
România; în 1944 nordul Bucovinei e reocupat de 
Armata Roșie și inclus în componența republicii so-
cialiste ucrainene), la Cernăuți apărea suplimentul 
săptămânal al ziarului Bucovina, intitulat Bucovina 
literară, cu concursul Societății Scriitorilor Buco-
vineni. Fiind săptămânal, suplimentul Bucovina li-
terară a adunat multe numere până în 1944 (când 
și-a încetat apariția, o dată cu ocuparea nordului 
Bucovinei de către Armata Roșie). A fost o fereastră 
deschisă a istoriei, închisă brutal pentru români în 
1944… Noua serie a Bucovinei literare, de data asta 
revistă în toată regula, nu supliment al unui ziar, a 
apărut imediat după Revoluție, în ianuarie 1990, la 
Suceava, coordonatorii ei fiind criticii Mihail Ior-
dache și Mircea A. Diaconu și poeții Marcel Mure-
șanu și Ion Beldeanu, editată de Societatea Scriitori-
lor Bucovineni (azi, e coordonată de poeții Carmen 
Veronica Steiciuc și Alexandru Ovidiu Vintilă). Sub 
regim comunist („de sorginte sovietică”), din 1944 
până la Revoluție era interzisă comentarea adevă-
rurilor istorice, a pierderii provinciilor românești, 
de la Basarabia la Bucovina de Nord, Ținutul Herței 
și Cadrilater (până și unirea Bucovinei de Nord cu 
România era ținută sub obroc)… Am colaborat la 
revista Bucovina literară de câte ori am fost solici-
tat, solidar cu valorile bucovinene. O revistă de su-
flet. Mereu generoasă, de o exprese specifică, slujind 
limba română, Bucovina literară (apare de 28 de ani 
fără întrerupere!), asemenea busolei, arată Nordul 
în literatura română, dacă pot să spun așa.

Liviu Ioan Stoiciu

10.10.2017.BV 

*
Tradiția literară Bucovineană vine încă de 

demult, din izvoarele literare ale epocii noastre mo-
derne, de pe vremea Hurmuzăcheștilor și încă de 
mai dinainte, așezându-l ca punct de reper inevita-
bil pe Mihai Eminescu. Intemperiile istoriei au pro-
dus în timp, și aici, multe hiatusuri peste care scri-
itorii bucovineni au știut să treacă mereu pe punți 
de altitudine civică, morală și nu mai puțin literară. 
Actuala revistă, Bucuvina literară, ajunsă la un fru-

mos jubileu, probează întru totul această afirmare 
a valorilor culturale sucevene, bine orchestrate în 
contextul literar actual, oferind cititorilor săi, nu-
măr de număr, sumare bogate în idei și în producții 
beletristice dintre cele mai atractive, prin atitudinea 
lor estetică și discursul cultural de reală valoare. Este 
meritul celor care conduc această serie și care au ști-
ut să grupeze în jurul lor nume de referință din în-
treaga țară, astfel încât Bucovina literară este astăzi 
una dintre cele mai remarcabile voci culturale nați-
onale. Să-i urăm și de-acum înainte un drum mereu 
ascendent și o viață cât mai lungă, spre binele nos-
tru al tuturora, celor care iubim – scriitori și cititori 
din întreaga țară – scrisul românesc, bucovinean în 
speță.

Constantin Cubleşan 

*
Sunt reviste care au valoare de simbol, și, 

dincolo de faptul că au importanţă preponderent 
pentru o regiune anume, de acolo își deschid larg 
braţele cuprinzând un areal mult mai vast (și) de 
preocupări, poartă cu ele un anume tip de istorie. 
Așa este și „Bucovina literară”, a cărei poveste este 
una care ne aduce aminte de multe „datorii” pe 
care încă le avem, ca neam – s-a născut la Cernăuţi 
acum 75 de ani, când harta României cuprindea și 
pe românii de acolo. (Îmi vine în minte o carte a lui 
Ion Beldeanu, al cărui destin a fost legat de revistă 
– „Bucovina care ne doare”.) Acum, actuala echipă 
(Carmen-Veronica Steiciuc, director, Alexandru 
Ovidiu Vintilă, redactor șef, Sabina Fînaru, Isabel 
Vintilă – redactori) găzduiește în paginile revistei 
autori bucovineni, nume importante ale literaturii 
române de pretutindeni, dar și universale. 

Este o revistă necesară, căreia îi doresc 
multe alte apariţii și aniversări „rotunde”.

Marius Chelaru

Mesaj la cei 75 de ani  
ai «Bucovinei literare» 

Bucovină pe care depărtarea mi-o făcuse 
amară...

Bucovină-literară care ai știut să îndulcești 
depărtarea....

În tine găsesc nume, întâmplări, imagini, 
poezie, rezonanţe... cu gust de ... Bucovina. 

În tine citesc cu nesaţ pagini scrise de cei 
cu nume cunoscute și apreciate azi : Matei Vișniec, 

La ceas aniversar...
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Gheorghe Grigurcu, Ioan Holban, Adrian Dinu Ra-
chieru, Adrian Ovidiu Vintilă, Doina Cernica, Mag-
da Ursache... Nici înaintașii nu sunt daţi uitării și 
reamintirea originii tale cernăuţene mă face să visez 
mereu la marea Bucovină... Chiar și biblioteca «I. G. 
Sbiera» în lăcașul căreia îţi sunt gândite și puse în 
formă (din ce în ce mai inspirată) paginile amintește 
simbioza dintre reputaţii profesori suceveni și oa-
menii mari ai Cernăuţiului de altă dată.

Paginile tale nu nesocotesc nici scrisul mo-
dest al unor neofiţi cum sunt și eu. Ţin seama și ele 
că tot născutul pe plaiurile Bucovinei are în el che-
marea de a-și scrie sufletul și scrisul lui este îngăduit 
cu generozitate de tine. 

Îţi mulţumesc dragă revistă și urez colecti-
vului tău redacţional să își menţină tânără și veșnic 
trează inspitaţia și respectul pentru valoare.

Cornelia Petrescu

Isère, Franţa
24 septembrie 2017

La aniversară

„Bucovina Literară” a împlinit 75, șaptezeci 
și cinci, de ani. În istoria seculară a acestui pământ 
care-și mântuie românitatea mușatină în seninăta-
tea hyperionică a cosmosului, pare puţin. În istoria 
revuisticii literare e, însă, mult. Mai ales când, excen-
trică prin topos, ea se vădește deloc provincială prin 
spirit. Constat că e doar cu câteva luni mai vârstnică 
decât mine. Și mă semeţesc a crede că niciunul din-
tre noi n-a îmbătrânit. Așa încât îi doresc să rămână 
la fel de proaspătă, de dinamică, de europeană, pre-
cum prietenul meu Vișniec. Și odată cu urarea de 
alţi mulţi ani de apariţie, îi dăruiesc aceste stihuri: 

Cât oare ar mai fi de mers
când cresc zăpezile invers
și-n pagina care s-a șters
scrie tăcerea vers cu vers?

Oare cât ar mai fi de dus
când sus din jos și jos din sus
e doar tărâmul presupus
al răsăritului apus?

Şi unde să se fi părut
că-n capătul de drum bătut
ţărânilor întoarse-n lut
le dă lumina început?

De ploi și vânt, de dor durut
făcutele s-au desfăcut
cuvânt uitat, cuvânt părut
la poarta unde-a fost tăcut.

Horia Bădescu

*
L-am cunoscut pe Alexandru Ovidiu Vin-

tilă pe când eram student și eram amândoi laureați 
concursul național de poezie de la Tecuci. Pe Isabel 
Vintilă am descoperit-o prin intemediul cărții ei 
despre Gellu. Pe Carmen Veronica Steiciuc o ști-
am din revistele de cultură unde îi citisem poeziile, 
însă am întâlnit-o la Suceava în anul în care am avut 
șansa să cobor într-o dimineață la parterul unui ho-
tel și să iau micul dejun cu Nora Iuga. Între timp, 
prin intermediul corespondeței lui Sașa Pană l-am 
cunoscut mai bine și pe poetul Ion Beldeanu. Poe-
zia și prietenia fac casă bună: în prezent, „Bucovina 
literară” este revista în care public cel mai des, după 
„Mozaicul”. Și mă bucur că este așa. Îi doresc revis-
tei întemeiate la Cernăuți (în 1942) să aibă și de aici 
înainte redactori talentați și colaboratori inspirați! 
La mulți ani!

Petrişor Militaru

*
Neuitare! Acesta este cuvântul! De aceea 

s-a născut „Bucovina literară” acum 75 de ani – și 
nu pot uita că tot atunci, în 1942, se năștea Vasile 
Andru, al cărui sat, nu departe de Fântâna Albă, a 
fost tăiat pe din două de noua graniță. 

Neuitare a ceea ce suntem din punct de 
vedere istoric și literar, neuitare a patrimoniului 
nostru, pe care alții și-ar fi dorit să îl uităm.

La mulți ani binecuvântați celor care fac 
această revistă să existe și să reziste! Să fie și pe mai 
departe atinsă de neuitare, împreună cu suratele ei, 
împreună cu Radio Cernăuți și cu alte puține pos-
turi pe care le putem vedea ca parte din ariergardă. 
Sau din avangardă, depinde cum ne uităm!

Felicitări poetului Alexandru Ovidiu Vin-
tilă și întregii echipe!

Eugenia Țarălungă

La ceas aniversar...
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*
Salut cu prietenie „Bucovina literară”, pe 

care o cunosc de la Ion Beldeanu, Constantin Arcu, 
Mircea A. Diaconu, Carmen Veronica-Steiciuc și 
Ovidiu Vintilă, oameni admirabili, ca și colabora-
torii lor, care au făcut, în timp, posibilă continuita-
tea unei reviste cu tradiție românească, elegantă și 
cosmopolită în același timp. Cu Eminescu înainte: 
„Cum trece-n lume toată slava/ Ca și un vis, ca spu-
ma undei!/ Sus, în cetate la Suceava,

Eu zic: Sic transit gloria mundi!
La mulți ani!

Nicolae Coande

*
Bucovina literară este o revistă de literatu-

ră devenită brand în acești 75 de ani de la apariţie. 
Carevasăzică nu posedă doar o tradiţie ilustră, ci și 
un prezent viu. Mai ales de prezentul ei m-am pu-
tut bucura și eu, dat fiind că în paginile revistei am 
putut scrie despre ce cărţi am vrut și cum am vrut. 
N-am văzut urmă de snobism ori de cârdășie litera-
ră. Pot confirma, așadar, că neobositul și inspiratul 
Alexandru Ovidiu Vintilă coordonează o serie nouă 
care este întru totul la înălţimea valorică a revistei 
ce apărea acum trei sferturi de secol, dar și a seriilor 
apărute de-a lungul celor șapte decenii. Să ne trăias-
că Bucovina literară și înfăptuitorii ei minunaţi! 

Felix Nicolau

*
Deși „misiunea istorică” a revistei a fost ace-

ea de a impune în literatura / cultura națională valori-
le unui spațiu delimitat convențional – pe orizontală, 
pentru că pe verticală, adică în profunzime, aceasta a 
comunicat și a consolidat permanent background-ul 
culturii naționale –, Bucovina literară a devenit o pu-
blicație de referință pentru toți scriitorii și cititorii din 
România. A fost un proces evolutiv firesc, susținut de 
o politică editorială inteligentă. De aceea mi-a făcut 
totdeauna plăcere să colaborez cu echipele redacțio-
nale care s-au succedat în ultimele decenii, înțelegând 
proiectul lor modern, anti-provincial și anti-localist. 
De aceea îmi face plăcere să citesc revista, număr de 
număr. La cât mai mulți ani, Bucovina literară!

Emil Nicolae

„Bucovina literară” –  
la ceas aniversar

Pentru mine, „Bucovina literară” înseamnă 
foarte mult, în primul rând, ca bucovineancă (prin 
adopție, e drept), și apoi, ca scriitoare. Lucruri nești-
ute despre mari personalități bucovinene, din nor-
dul și din sudul ținutului, le-am descoperit de-a lun-
gul anilor în studiile publicate , sub semnături care 
sunt sinonime cu erudiția.

În timp, revista a oferit spații generoase și 
pentru creațiile mele, în versuri sau în proză.

Am apreciat întotdeauna că „Bucovina li-
terară” poate concura cu oricare revistă de literatu-
ră și cultură din țară, că a avut mereu un conținut 
bine ales, că nu s-a abătut de la principiile bunului 
simț, ale calității, ale valorii, ale esteticului… Unele 
numere au avut ilustrația grafică la un nivel atât de 
înalt, că, oricât de cârcotaș ar fi fost careva, n-ar fi 
putut aduce nici un reproș…

Apreciez relația de colaborare pe care re-
vista a cultivat-o cu mari personalități ale prezen-
tului, trăitoare în întreaga țară, faptul că nu s-a „en-
clavizat”… Sunt extrem de instructive, de binevenite 
studiile despre scriitori de azi și de ieri, din Româ-
nia și nu numai, semnalările noutăților editoriale, 
recenziile, punctele de vedere asupra unor opere și 
autori, recenziile, cronicile literare, comparațiile cu 
alte literaturi, rubricile speciale cu scriitori străini, 
paginile de poezie și proză…

Aștept de fiecare dată noul număr cu inte-
res, pentru că știu că îmi va prilejui ceasuri de plă-
cută lectură, că mă va inspira, că voi afla noutăți…

Pentru că revista noastră împlinește o fru-
moasa vârstă, îi urez, ca unei dragi persoane, pe care 
o admir și o respect, să ne trăiască, să rămână tâ-
nără și viguroasă, să ne țină și pe noi, colaboratorii 
și cititorii săi, cu interesul mereu treaz, cu surprize 
literare pe măsura timpului pe care îl trăim,cu cu-
riozitatea stârnită, cu sufletul la gură …, iar echipei 
redacționale, care face să fie posibile toate acestea, 
nu-i doresc decât sănătate, putere de creație, rezis-
tență și succese pe măsura investiției de gândire și de 
suflet, pe care o face număr de număr!

Fie ca „Bucovina literară” să dăinuie cât 
dănui-va Bucovina!

Anica Facina
Societatea Scriitorilor Bucovineni

La ceas aniversar...
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Această după-amiază

Ion BELDEANU

La fel de placid 

Cămașa mea cu sirene misterioase 
Ce vise am avut în ea 
Întâmplări pătimașe 
atârnate la gâtul miresei 

O, floare a înserărilor 
lumină discretă pe irisul nedumerit 
acum alerg, oho, călăresc pe salamandrele verii și 
vorbele tale mă troienesc 
îmi leagănă respiraţia 

Acolo am poposit cândva 
și iarba avea privirea tandră 
ca o atingere de piersică prea 
dificil de definit 

Nu mai goniţi prin anotimpurile mele 
nu-i mai striviţi cărările 
se auzea și n-aș putea spune 
a cui era vocea 
sau alcătuirea aceea de sunete 

o vocală, apoi alta 
și petalele ce-mi binecuvîntează cântecul 
nici o teamă 
sunt aici în gura fremătătoare a morţii. 
 

A înflorit cristalul 

Deschid palma 
O vietate cu întrebările pregătite 

O, ce frumos colind și câte drumuri 
spre abecedarele morţii 

Acum scriu și copacii se ridică 
Încep să umble trăgând după ei 
aromele acestei foi de hârtie 
în care îmi pot așeza 
mâhnirea și visele 
O mie și una de priviri 
sau povestea 
pe care nici tu n-ai auzit-o 
despre elefantul orb 
ce traversează orașul de sticlă și 
străzile îi mângâie respiraţia până 
la cer 
până la ivirea soarelui 

Dansează 
Nu mi-ai spus tu 
Că vei dansa în dimineaţa 
În care va înflori cristalul? 
Iată-i sclipirea 
Ameţitoarea lui rostogolire 
Peste vocalele pianului 

A înflorit cristalul 
Eu sprijin noaptea, voi sprijini noaptea 
Să nu se rupă și să-i inunde 
Crengile tandre. 
 

Noi doi deodată 

o rădăcină de aer 
umblă prin trupul tău 
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ochiul strigă și pășește pe urmele ei 
poţi fi iarbă, poţi fi fluture 
și chiar ești 
deși această părere de viaţă 
o ia mereu razna prin păienjenișul abrupt al 
zilelor 

Nu e nimic, aniversări și primejdii 
imagini lunecoase și noi doi deodată 
în faţa oglinzii 
privindu-ne 
probabil am devenit sensibil 
la orice adiere a umbrei 
ce poate fi chiar un mușuroi de furnici 
spart de chiotul urlător 
al somnului. 
 

O dimineaţă adorabilă 

Sângele tânăr al dimineţii 
iată-l umblând într-o desăvărșită tăcere ori 
poate e clipa 
ce trage după ea nostalgiile 

nimic nu-i sigur în orașul nostru 
cu o mie de magazine sentimentale din 
care se revarsă 
muzica albastră a elefanţilor de Saxa 

Vecinii mei duc o existenţă străvezie 
ca și gândurile lor 
îi salut, mă salută 
și cumsecădenia își saltă volănașele 
în semn de încîntare și de ah 

Dar acestea sunt amănunte 
chiar dacă îţi fac din ochi 
nu lăsa falsele intenţii 
să-și scoată armele și să tragă 
e o dimineaţă adorabilă 
când tocmai se anunţă o vreme 
în abruptă schimbare. 
 

Această după-amiază 

Această după-amiază 
nu-mi produce nici o incântare 
această după-amiază împarte fluturi pentru 
casele fără ieșire la mare 
și bate potcoave în mai toate pragurile 

dar nu voi exclama: 

priviţi-mă cum ard mistuit de cuvinte 
deși mi-e sete 
și cei care ar trebui să audă 
abia se mai văd 
din pădurea lor de sticlă 
Și gloria? Ce culoare are gloria? 
Dintr-odată viaţa adie valsând 
un vis colorat 
un vis fără margini de-ţi vine s-o iei agale 
de-a lungul florilor de traista ciobanului 
sau cum se vor fi chemând 
și să nu te mai întrebi 
dacă nu cumva e marţi 
și dacă într-adevăr ești ceea ce vrei să pari. 
 

O urmă de uimire 

Încearcă și tu: miezul zilei 
aduce cu o felie de pepene somnoros 
din care mușcă 
vechile spaime 
nisipul și disimulările voalate 

Nu ai senzaţia unei ploi de cenușă? 

Poate fi o stare 
O urmă de uimire de care 
Vrei să te aperi 
Chiar așa 
întinde palmele și vei avea surpriza 
să descoperi un portocal 
gata să-ţi asculte povestea 
până la capăt 

întrebările urmând a veni 
după aceea, după aceea. 
 

Nu-mi cere nimic 

O, dulce Doamnă cuvintele 
Iată-le migrând către tine 
mi-e teamă și toamnă 
cerul coboară aceeași așteptare 
dangătul său se apropie, dispare 
îi vei simţi umbra 
răsuflarea rece 

Desigur totdeauna 
Somnul intârzie pentru cel neodihnit 
Sau altfel zis 
Nu există durere ci numai adevăr 

Poesis
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Poţi privi răsăritul sunetul 
pur al nașterii lacrima sa 
incandescentă 

așadar nu-mi cere nimic 
deasupra sălciilor noastre se cerne cenușa. 
 

La morile gândului 

Mai mult decât oricând 
ascult Acheronul. Silabele albite de tăcere cineva 
numără urmele acestei după-amiezi făgăduinţa 
strălucește 
la poarta cu desen înflorit 

Mărturisesc. n-am biciuit nici un cal 
mi-a fost prea plină fuga 
și fără martori 
o, câtă incântare nu-i așa? 
Râsul meu răsturnat peste turnuri de cetate 
Și voi mai neputincioși ca oricând 

Cenușă și vânt și vânt și cenușă 
Acești trecători duc în pumni oase de greier 
pentru vânătorile duminicale 
când rămâi singur 
paznic la morile gîndului cu o singură și 
ultimă grijă: 
Să nu adormi, să nu adormi.
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Liviu OFILEANU

concert pentru tomahawk
(fragmente)

II

faza aia cu vizualizarea întregii vieți în
câteva secunde poate fi repetată fără consecințe.
e destul ca să petreci o după-amiază la cimitir
și ai deja tot filmu’.

spații înguste, muchii și linii intersectând privirea.
materia lucrează mai departe după ce meșterul
a plecat – cimentul și pământul nu se înțeleg
și formele se modifică, numele se înclină.

poate că dedesubt se mai construiește ceva.
îți dai seama după materialele aglomerate –
grămăjoare de nisip și sort, o mână de oameni beți
care par să asculte de unu’ beat-mort.

să ai totul de-a gata e ca și cum n-ai avea nimic.
spui „asta e casa mea” și Tu nu ai pus o cărămidă.
întunericul era de mult aici, întunericul se întreține
precum salonul de la oncologie.

acum plouă fin, cernut prin sita unui chip absent.
acum nimeni nu mai așteaptă ceva de la tine,
nu răspunzi așteptărilor elementare.
ideal ar fi fost ca să sfârșim devenind prieteni.

III

sunt de câțiva ani în anul morții.
bucurie redusă la o masă pe zi, abstinențe stranii –

fumez în draci, consum plantații-de-cafea
dar nu mai beau alcool și nu mai merg la pisici.

nicio lectură nu te poate apăra de tine însuți.
acest Tu e chiar partea construită de livresc.
e uimitor cum unele propoziții suportă punctul.
ar fi o impietate continuarea lor.

și, brusc, într-o zi, m-am trezit străin printre
obiectele care mă înconjurau apatice.
dacă vorbele nu se mai întâlnesc în ordinea ființei,
nici pasiunile tale nu interesează pe cineva.

știu zeci de inși care-au dat cu mine de pământ:
„ia arată cât de mult trăiești Tu, bă! cum smulgi
îngerașii de pe slipu’ ei și-i faci tapet!”.
însă disprețul sporește virilitatea, oboseala mea

se ranforsează cu serii de plm – una-două cucoane
pretins indignate văd pretutindeni o țâță 

vascularizată.
dar aș putea măcar să fiu înțeles și iertat;
în anu’ morții trăieşti şi te faci că lucrezi ca 

mircea.

V

când mi-a venit rându’ la microfon
mă uitam la cei prezenți ca la veriga ruptă dintre 

specii.
voiam să fac o impresie bună, să produc un seism
între faliile estetice, o dilemă contrastantă.
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cu batistuța de la piept își tamponau fruntea,
priveau pe deasupra privirii mele în capătul sălii.
„aș putea sări peste scaunele alea goale
și-ntr-o clipă aș fi dincolo de ușă”, gândea 

următorul.

și se face că am în picioare pantofi de plumb.
nu-i fair-play dar ține de jocul cu mintea celuilalt.
cineva îmi strigă să las muzica mai încet,
culmea e că Io ascult chopin la căști.

în poziția fătului sunt cât se poate de mic.
închid ochii și pe dinăuntru și las textu’ deschis.
acu’ îs convins că nu se sperie nimeni de mine,
emoția paralizează ca un șaman în transă.

mai lipsesc dansul și jocul-de-cărți,
gloata de copii adunând bănuții la răspântii.
cred că am făcut tuturor o impresie bună.
mă pot lăsa înjurat cu plăcerea masochistului.

VI

încă o zi lungă am în față. și e toamnă,
o să vină iarna, ai să vezi. anul trecut
era la fel ca ăsta, poate un pic mai bun.
când pierdem ceva, bun sau rău, la urmă era bun.

am pierdut vremea-n pădure după bureți.
habar n-am cum le zice, umplu rucsacul
și-acasă le savurez fără să mă satur niciodată.
dar sunt zile când nici rodul nu te mai bucură.

chiar și la ăia fără suflet s-a constatat o lipsă
de câteva grame – asta confirmă prezența inițială,
bună sau rea. între seriozitate și joacă
maimuța le-a stricat robotu’, are defecte de 

fabricație.

Ei s-au îmbuibat fiindcă n-aveau îndoieli,
erau convinși că-i tare urât pe pământ cân’ vine 

iarna,
că urât e și-n copac dac-am venit aicea.
Io-s numai contemporan cu încercările de a părăsi 

planeta.

când toți se cară, Io am de gând ca să rămân –
încă nu cunosc bine florile, iarba și pământul,

nu știu denumirea în latină pentru buretele viperei.
o să vină iarna și mi-e teamă că am să mă satur.

VII

când țigara de după are gust amar și ușa
ți se pare o făgăduință a libertății, ei bine,
te-ai întins lângă cine nu trebuia,
nu mai are nici un sens filosofia domestică.

și deodată apare Ea. Ea are un nume dar nu-l 
pronunți,

Ea nu-i tunată în răcnetu’ modei da’ poartă 
ochelari.

ar fi un avantaj pentru tine, nu râde că nu e de râs,
inteligența nu compensează întotdeauna.

mi-e frică să nu mă îndrăgostesc de Ea.
fac tot ce-mi stă în putere ca să o evit,
îi dau întruna semne că nu văd, n-aud, nu exist,
o țin departe de mine vorbind la trecut.

Ea era nespus de atrăgătoare, îmi luase mințile,
n-am să mai întâlnesc o femeie pe cinste,
una care își imaginase vocea mea,
una care știa ce gândesc în afară de sex.

deja-s nebun după Ea dar nu se observă cu ochiu’ 
liber,

voi sfârși iubind-o ca stevens din „rămășițele zilei”.
oricum am pierdut măseaua-de-minte într-un text 

mai vechi.
aș fi pus-o în cutia-inimioară a verighetei.

VIII

și Tu faci un lucru pe care nu ți-l cere nimeni,
de ce să-l numești „prost pe aproapele tău?
poți fi extras din meditație de un bâzâit.
dacă iei ceva în zeflemea începe cu tine.

totul are un plan în spate, bun sau rău.
un război are în spate orgoliul generalilor,
o spargere-de-bancă are în spate lăcomia speciei.
la fel ca în șah, jocul greșeala așteaptă.
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nu-l fă „nebun” pe aproapele tău dacă porți deja
o cămașă-de-forță. coboară-n tine încă o treaptă.
imaginile abia schițate lezează confortul percepției,
delectarea-i pusă la colț pe coji-de-nucă.

întinde mâna celui care te-a înjurat de mamă.
încearcă să obții o diferență între specii.
de prea multe ori decorul e un pretext pentru 

magie,
simpla prejudecată devine ușor certitudine.

amintește-ți că-n spatele numărului de magie
s-au comprimat o duzină de stângăcii și renunțări.
forța ta crește din neștiința de a folosi o armă.
nu dezerta din prezent dar nu disprețui câmpiile.

IX

un tâmplar bun măsoară din ochi și taie o dată.
acum fiecare taie după cum i se năzare

și din ce era prea mult deja lipsește.
pe vecinul de deasupra îl cheamă, nu contează,

e scund, chel și cu privirea dusă-n fundu’ capului,
are exact moaca pe care o merită ar spune cineva.
e pensionar și taie frunză la câini,
e văduv de cinci ani și nu iese din casă.

nu mai consideră că o dispută eliberează tensiunile,
nu-l trimite nimeni la piață să ia zarzavaturi,
nu ascunde banii pentru țigări într-o carte.
fumează singur pe balcon și scuipă pe fereastră.

nu se cade să apostrofezi un bătrân,
îi respect sincer părerea lui despre viață.
nu-i ușor ca să scuipi cu efect cât mai departe,
să persiflezi cu stil mașina-de-gândit.

și amândoi avem în comun o lehamite diferită –
un rictus ne schimonosește fețele până la ultimul 

fum.
Io măsor de zece ori și-l tai o dată scuipatul.
El scuipă înapoi și înainte fără să se mai uite.

X

de pe balconu’ meu se vede retezatul
și reclama de la dedeman, câinele acela prost
cu o șapcă roșie. sunt iar în starea aia deplorabilă,
mă simt golit de orice înțeles.

poate că mi se trage din faptu’ că nu mai visez,
mă uit la televizor și-adorm în câteva minute.
baremi în visele vechi mă trezeam într-o groapă,
făceam rost de-o cazma și ieșeam afară.

poate că mi se trage din faptu’ că amândoi lucrăm
și tot nu ne-ajung banii și nopțile.
mi se ridică tensiunea gândindu-mă cât bănet
am vânturat pe apa sâmbetei, mobilă, haine și cărți.

știu că sunt șapte stele-n carul mare
dar le număr de fiecare dată când îl văd –
am nevoie de certitudinea certitudinilor,
am nevoie de consoarta mea bosumflată

care spală, calcă și gătește pentru o lichea 
metafizică.

da’ și Io plătesc cum pot – bag betoane și lopătez
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trecutu-n viitor – țin cu dinții de imaginea 
surâzătoare

a fostei noastre fericiri. câteodată m-ajută și 
plânsul.

XI

încă nu pot merge pe apă, n-a fost să fie până acum.
însă cred că aș putea străbate un lac-de-țuică,
da’ nu vreau să-l trezesc pe celălalt.
renunț la neuroleptice pentru o luciditate pură,

fără a fi neutru ca elveția-n fața muierii.
am săpat la viața mea niște galerii în zăpadă,
am strâns la piept deșertăciuni cu plete
și pe-atunci erau motive să mă fac mangă.

acu’ m-am liniștit. a venit iarna-dinăuntru cu-n ger
de-ți crapă ochelarii. dar mie-mi place frigul,
când mi-e frig sunt plin de emoții ca peștele de 

solzi.
frigul mi-amintește de primu’ sărut,
toate drumurile duceau într-un pat zgomotos.
apoi zăpada s-a topit, viitorul ne băltea la picioare
și nimeni nu a mers pe ape către celălalt.
abia aștept să vină și iarna-de-afară.

am să schiez pe munții dintre Noi până am să mă 
satur,

am să refac surpate galerii în zăpadă.
îți promit că nu te voi speria la miezul nopții.
voi fi silențios și nevăzut ca un ochi de cârtiță.

XII

am terminat betonul. ajuns acasă uit să mănânc,
stau pe scăunelu’ din balcon și nu-s acolo.
mă uit la nori ca la niște coapse-n rochie de 

mireasă.
mă opresc aici, zic, stop. și Ea continuă să tacă,

își adună hainele, of, atât de împrăștiate,
și mă privește cu un fel de reproș
al cărui motiv sunt gata a nu-l pricepe.
prima dată rupem patul în cap, restul sunt

banale repetiții care se soldează cu vizite

la medic pentru verificarea integrității
sarcinilor și chiar consultarea obsesivă
a dicționarului de prenume.

a doua oară e un fel de prima oară cu
îmbunătățiri tardive în raportul cauză-efect.
adică trăirea pe viu nu concordă cu aceea din minte
și viceversa. dar verigheta e deja pe deget.

și cu vârsta obișnuința e înlocuită de o iubire
fără seamăn, dacă nu intervine subit o listă
de cumpărături specifice unei ocazii rare precum
vântul îndrăgostit dubios de o moviliță.
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Chipuri şi privelişti

Silviu Gongonea,  
un poet foarte bun

Liviu ANTONESEI

Oricît încerc eu să mă țin la curent cu litera-
tura care vine nu reușesc întrutotul – sînt foarte mulți 
autori noi, editurile sînt aproape la fel de multe, iar di-
fuzarea de carte nu mi se pare că ar atinge culmile per-
fecțiunii. De pildă, pînă de curînd, despre autorul cra-
iovean Silviu Gongonea nu știam decît că este autorul 
unei excelente cărți dedicate marelui poet Gellu Naum. 
Carte pe care am reușit să mi-o procur grație amabilelor 
domnișoare de la Librarium din Iași. Știu cam tot ce s-a 
scris despre marele poet și nu am dubii, cartea lui SG va 
rămîne în bibliografia esențială a domeniului indiferent 
de cît va spori aceasta. În fapt, despre acest poet difi-
cil, mai știu două cărți, aparținînd doamnelor Simona 
Popescu și Isabel Vintilă. M-am străduit ca toate cele 
trei excelente exegeze naumiene să se afle în Biblioteca 
Românească de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia.

Nu știam însă că SG este și un foarte bun 
poet. Am aflat asta abia acum ceva mai mult de o lună 
la Festivalul de poezie Gellu Naum organizat de Simo-
na Popescu, Muzeul Național al Literaturii Române și 
Fundația Gellu Naum, prin inimoșii săi reprezentanți, 
poeții Sebastian Reichmann și Dan Stanciu. Festiva-
lul a cuprins și două ample recitaluri poetice, primul 
la muzeu, al doilea la Comana, cuprinzînd circa 30 
de poeți din toate generațiile și de ambe genuri, poeți 
foarte buni și recitaluri pe măsură. Și, totuși, din acest 
ansamblu aparent egal calitativ, am distins cîteva voci 
care m-au marcat în mod deosebit, 7 sau 8. N-o să le 
numesc ca să nu creez animozități! Între ele, a fost însă 
și cea a poetului Silviu Gogonea. Ajuns la Iași, am înce-
put să aștept cartea pe care autorul mi-o promisese. În 
puțină vreme, mi-a și sosit. Am citit-o o dată, am citit-o 
și a doua oară, m-am gîndit s-o semnalez aici și i-am 
cerut autorului coperta în format electronic, iar el mi-a 
trimis-o pe cînd eram în Creta, dar nu aveam și cartea la 
îndemînă. În această dimineață, am recitit-o în vederea 
acestui mic semnal. Este o carte foarte bună, dau repe-

rele ca s-o puteți căuta pentru că merită să faceți asta – 
Silviu Gongonea, A doua natură, Editura Aius, Craiova, 
2017. Cu o excelentă prefață a poetului Nicolae Coande. 
Cred că Nicolae reușește să surprindă excelent natura 
poeziei tînărului său confrate, dar cred că se înșeală 
într-un loc, atunci cînd îl „acuză/ suspectează” de ceea 
ce el numește „modestie”. În opinia mea, nici vorbă de 
așa ceva. Poeții cu adevărat puternici nu au nevoie să-
și exhibe forța, nici să-și înconjure opera cu recuzită și 
gesticulație histrionice, ei se arată așa de la sine, cu cal-
mul fenomenelor naturale. Sigur că acel calm ascunde 
în el și numeroase stihii, dar acesta este farmecul poezi-
ei! Nicolae are însă dreptate în altă privință – prea mulți 
autori tineri, după o primă carte promițătoare, intrați în 
hățișurile birocratizatei activități universitare, se pierd 
pe drum – și e excelent că acest lucru nu se petrece cu 
excelentul poet pe care vi-l propun aici. Ori că vrea ori 
că nu, Silviu Gongonea va avea un destin de polihistor, 
iar eu voi aștepta liniștit la „două capete”, deci și cărțile 
poetului, și pe cele ale exegetului. 

Voiam să nu citez, să vă las întreagă bucuria 
descoperirii unui poet adevărat, dar m-am răzgîndit 
dintr-un singur motiv. Pînă cînd nu am ajuns cu lectura 
la poemul care dă titlul volumului, nu am înțeles sensul 
acestuia oricît m-am străduit să-l intuiesc. Acolo, lucru-
rile mi-au devenit limpezi. Deci, A doua natură: „Une-
ori îl ducem în cap/ ca pe un vierme ce roade/ fiecare 
celulă,/ îți pune filmul său,/ zilnic te duce la plimbare/ 
spre podurile arcuite/ aub arborii inelați”. Ei, da, parcă se 
întrevede aici o artă poetică! Felicitări, Silviu Gogonea 
și, cum spuneam, rămîn în așteptare – la două capete! 
În rest, mi se pare interesant ce se întîmplă în ultimii 
ani la Craiova, poate și sub influența poetului Nicolae 
Coande. Pe lîngă el însuși, știu deja încă doi poeți foarte 
buni, cel comentat aici și Iulian Caragea, căruia îi aștept 
cu nerăbdare noua carte, aflată în proces editorial, dacă 
am înțeles bine.
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Adrian ALUI GHEORGHE

Zidul de hîrtie
 sau cum să fim 

Poetically correct (II)

Inspectă biblioteca și rămase neplăcut sur-
prins: erau numai cărţi proaste. După ce mai insistă 
pe rafturile înţesate își dădu seama că de fapt erau, 
în mare parte, cărţile despre care scrisese el de-a 
lungul anilor și pe care le răsese fără milă. Scoase 
una din zidul de hîrtie și citi titlul: „Catedrala de 
aur” de Mihai Mărculeț. Citi cîteva rînduri dintr-un 
text luat la întîmplare: „Nu e tren cum e iubirea/ 
Şine lungi ca fericirea ...”. Se cutremură ca și cum 
ar fi văzut un guzgan mort. Aruncă iute cartea. Luă 
din zidul de hîrtie altă carte, de data aceasta era un 
roman care avea un titlu imposibil: „Oxigenul fru-
mosului” de un oarecare Ion Ţăranu. Nu-l mai des-
chise, își aminti că scrisese cu ani în urmă despre 
acest roman și spusese despre autor că e imbecil. Se 
enervase. Și atunci dar și acum. Subiectele tîmpite 
dau cărţi tîmpite. De asta nu avea rost să detalieze. 
Aruncă scîrbit cartea. 

Două săptămîni ţigănosul veni doar dimi-
neaţa, îi aducea una, alta și pleca. Îl lăsa cu biblio-
teca. Uneori se uita la rafturile înțesate cu cărți, să 
vadă dacă erau mișcate, dacă divinul critic se îndu-
rase să acorde puţină atenţie opurilor înţesate de 
sentimentele obscure ale unui popor de poeţi arun-
caţi nemilos peste bordul literaturii de către spiritul 
său inflexibil. Nu observa nicio mișcare, ori criticul 
rezista, ori era așa de scrupulos că menţinea ordi-
nea iniţială. Posibil și asta. Oricum, ţigănosul nu îl 
întreba nimic, era un război al nervilor, un fel de 
care pe care.

Într-o seară, la aproape trei luni de cînd 
fusese răpit și închis, Ninel Postolache auzi gălăgie 
în ceea ce ar fi însemnat sufrageria casei, în care 
intrase la sosire. Distinse vreo zece voci, mai mul-
te?, urechea sa muzicală nu-l înșela. Luase ore de 

pian în copilărie, cîntase în corul școlii mai tîrziu, 
chiar solist, așa că își dezvoltase oarece aptitudini. 
Da, erau mai mulţi de zece. Poate douăzeci? Erau 
și cîteva femei, vocile lor erau mai mult rîsete, dacă 
rîsete se puteau numi zbieretele de alături. Sau ne-
chezaturile. Sau urletele isterice. Ciocneau pahare. 
Vorbeau în dodii. Și iar zbierau, ca la o comandă, pe 
douăzeci de voci. Vor fi fost mai mulţi? În creierul 
lui Ninel totul se reverbera ca hăhăiala unui regi-
ment de recruţi scăpaţi în depozitul cu spirtoase. 
Își înfundă urechile, dar parcă hărmălaia de alături 
se auzea și mai tare. Apoi chirăiala se mai domoli: 
începură să citească, ce?, poezie. Da, productele lor. 
Proaste. Proaste rău. În creierul lui Ninel versuri-
le se înfigeau ca niște cuţite boante. „Cu resemnare 
însoţit de o echilibrare adecvată/ am îmbrăţișat po-
ezia care nu mă trădează/ ca pe o capodoperă a ar-
tei/ sculptată într-un bloc de cristal de piatră...”. Nu-l 
ajuta nici să își înfunde urechile, parcă îi făceau o 
perfuzie cu poezie proastă și nu putea să se opună. 
Aplaudau după fiecare poezie zbierată sau spusă cu 
gîfîituri sau cu miorlăieli, iar aplauzele erau, parcă 
palme pe obrazul lui Ninel. 

Beau, spuneau poezii, se pupau după fi-
ecare moment. Scoteau ţipete ascuţite, de plăcere. 
Juisau. Mediocritatea îi gîdila în creștet, în tălpi, în 
creier, în stomac, în plex. Se amorezau în ritm de 
versuri proaste, poate se și acuplau, cine mai știe. 
Și Ninel avu în creier ideea tîmpită în felul ei - și el 
recunoscu asta – că din doi poeţi mediocri, bărbat 
și femeie, nu poate ieși decît un alt poet, tot medio-
cru. Deși putea ieși altceva, un inginer, de exemplu. 
Sau un acar. Sau un judecător. Sau un critic? Brrrr!

Apoi se făcu liniște. Discutau, negociau 
ceva, se auzeau aplauze răzleţe. Ninel ciuli urechile: 
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da, discutau dacă să îl scoată din captivitate pe el, 
pe Ninel, să se amuze pe seama lui, să îl scoată ca pe 
o maimuţică de la circ, să îl bată cu oase și coltuce 
de pîine, să îl scuipe eventual. Unii spuneau ferm că 
nu, nu vor să își strice bunătatea de chef. Că numai 
vederea figurii jalnice i-ar dezgusta...! Bleah! Alţii, 
dimpotrivă, că ar vrea să îl pună să citească din căr-
ţile lor, să îi vadă mutra. Femeile erau cel mai insis-
tente, voiau să pipăie un critic. Sau să fie pipăite de 
un critic, e unul din visele secrete, recunoscu una. 
Că nu-i chiar urît, spuse alta. Dacă îi scoţi cravata și 
surtucul tocit în coate, dai peste un bărbat cu care 
îţi poţi face treaba, spuse alta. După cum scrie, cred 
că are coaie cît pumnul, spuse un bărbat, de astă 
dată. Ăștia nevolnicii cică sunt dotaţi cu ... spuse 
alta. Ninel nu auzi cu ce sunt dotaţi, niște zbierete 
și niște hăhăituri eclipsaseră finalul propoziţiei. Dar 
bănui despre ce era vorba. Și simţi dezgustul. 

– Băi, cu criticii buni știu cum e, chițcăi o 
femeie. Vreau să încerc și cu unul rău ...!

– Ei, criticii buni sunt moleșiţi ca și orga-
nul lor critic! Le iei organul pe deget, faci colăcei 
cu el... 

– Organul critic, se înţelege, completă alta. 
Și ai observat că ăștia, criticii buni, sunt toţi bur-
toși... ? Slăninoși? Pe cînd ăștialalţi, cei răi și negri 
în cerul gurii, sunt slabi, au pielea verzuie de parcă 
mănîncă numai piuneze, au hemoroizi și au o con-
stipaţie cronică ...! Cînd scriu cronici acide, numai 
atunci parcă au și ei tranzit intestinal ...! 

Ha, ha, ha ...! se auziră voci de femei și băr-
baţi.

Ha, ha, ha ..., îngînă Ninel.          
Apoi auzi cum se deschide prima ușă, cea 

din metal. Apoi a doua. Era ţigănosul.
– Deranjez? Știi, sunt cu niște prieteni. Ne-

am întrunit la un mic club sau cenaclu, discutăm 
despre soarta tristă a poeţilor mediocri, ne smul-
gem părul din cap de grija poeziei proaste, cred 
că ne vom sinucide în grup, în final, ca să scăpăm 
omenirea de oroarea de a fi sub stassul critic. Ah, 
conștiinţa ta atunci va triumfa, omenirea va putea 
aspira, în sfîrșit, la perfecţiunea literară. Asta numai 
dacă nu vei decide, în final, să te sinucizi alături de 
noi, ca să îţi închei în triumf opera critică. Vînăto-
rul vînat, se zice, nu e așa? 

În spatele ţigănosului se mai iţiră niște ca-
pete. O femeie cu părul roșcat, o claie, cu ochii tul-
buri, probabil de la băutură. Apoi o alta, o scoabă, 
care icnea de rîs degeaba. Apoi un individ cu părul 
alb, cu niște smocuri de păr pe faţă, care își lărgise 
un rînjet pînă la urechi. Nu, nu îi cunoștea. Păreau 
figuri dintr-un tablou de Bosch, într-o pauză a unei 
orgii. Și se străduiau să se uite pe după ţigănos, de 

parcă ar fi avut de văzut un extraterestru în captivi-
tate și momentul era unul memorabil.

Dar nu prea aveau ce să vadă. Ninel se 
strînse în sine, se uita la ei ca un cîine speriat, că-
ruia nu îi mai rămăsese ca armă decît lătratul. Pe 
mușcătură nu mai putea miza, erau prea mulţi cei 
care trebuiau mușcaţi. 

– Hai, scoate-l de acolo!, strigă o voce fără 
chip, dar sigur de bădăran, după tonalitate. Dacă 
trebuie legat, leagă-l. Hai, să ne bucurăm și noi de 
spectacol. Că nu ai parte în fiecare zi de așa ceva, să 
vezi un maimuţoi de critic în lanţ...! 

– Vezi să nu muște, strigă altul. Ăștia dau 
turbare! Sau sifilis?

– Ca să aibă sifilis, ar trebui să li-l dea cine-
va, dar cine se apropie de ei? Că are și sifilisul dem-
nitatea lui ...!

Ţigănosul îi făcu semn lui Ninel să iasă 
din cameră, în salonul mare de la intrare, gestul era 
destul de ferm. Nu avea rost să se opună. Dar nu 
avea putere să se ridice. De asta părea că se opune, 
că rezistă. Lucrul îi contrarie pe cei de faţă care iz-
bucniră în aplauze: 

– Băi, se ţine tare ...! E dat dracului, mo-
șul!, icni o autoare. Care se și apropie de el. Ia să 
vedem, dacă îl gîdilăm poate că scoatem o reacție 
omenească de la el. Femeia, trupeșă, cu ochii con-
turaţi puternic cu negru, cu unghiile movulii spre 
albastru, se apropie de Ninel și după ce îi luă capul 
între palme, apăsîndu-le pe urechi, îl trase brusc în-
tre sînii proemineţi dar moi. Faţa lui Ninel dispăru 
fără nicio împotrivire, mîinile îi rămaseră fără vlagă 
pe lîngă trup.

– Bă, dar ăsta primește pe gratis și fără 
efort ceea ce eu încerc de jumătate de an!, protestă 
un tip cu cîţiva dinţi lipsă în faţă, cu un păr lung, 
rar, pieptănat cu degetele.

– Ei, nu-i chiar gratis, îi replică tipa. Dom-
nul critic este cel care a intuit rostul meu pe lumea 
asta, așa că acum doi ani a scris despre volumul meu 
de poezie că, citez sper cît de cît corect... Și femeia 
se apucă să recite, cu vocea ușor piţigăiată, apăsînd 
ritmic faţa lui Ninel între sîni, de parcă ar fi scandat 
în limba latină: „Opul semnat de Luminiţa Coloba-
nea este o demonstraţie perfectă a ce înseamnă să lași 
teritoriul onorabil al cratiţei și mopului și să te apuci 
să urîţești poezia cu versuri de un penibil care ar face 
și curcile să rîdă... Dacă ar exista un tribunal pentru 
cei care urîţesc limba și chinuie versul, cred că autoa-
rea opului Legături de taină cu stelele ar fi acuzată 
și condamnată pentru port ilegal de pix”. Domnule 
critic, recunoști această sentinţă? Din acel moment 
m-am închis în bucătărie, mi-am legat glezna cu un 
lanţ de cratiţă iar mopul mi l-am legat la cingătoare 
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și îl plimb necontenit prin casă. Am renunţat la po-
ezie, cînd vorbesc sunt atentă să nu spun vreo pros-
tie ca să nu fiu acuzată de folosirea abuzivă a limbii 
și condamnată la închisoare pe viaţă...! 

Ninel făcea semne cu mîinile, că se sufo-
că. Încerca să își scoată capul dintre sînii opulenţi 
ai femeii. Nu reușea, se moleșise de cînd era închis. 
Lasă, că nici înainte nu avea cine știe ce forţă. Feme-
ia îi simţi împotrivirea și îi smulse capul dintre sîni. 
Bărbatul era roșu-vineţiu la faţă, ochii îi ieșiseră din 
orbite, părea exoftalmic.

– Fericitule, îi strigă bărbatul știrb, un au-
tor și el, evident, dintre cei executaţi de Ninel. Bă, 
nefericitule, știi între sînii cui era să îţi dai sufletul? 
Luminiţa Colobanea, bă! Premiul naţional pentru 
poezie și sentiment dat de critici cu experienţă, bă! 
Critici care știu ce e o bucăţică bună și ce e o poezie 
bună, bă! 

Da, Ninel își amintea de cronica pe care 
o scrisese despre volumul „Legătura de taină cu 
stelele” semnat de Luminiţa Colobanea. Da, era o 
carte proastă pe care o executase fără milă. Cum să 
fii amabil cu ceea ce atentează la frumuseţea lumii? 

Niciodată. Da, auzise că opul fusese premiat de jurii 
obscure cu premii obscure care purtau, însă, nume 
pompoase. Că prostia dacă nu e împachetată în hîr-
tie aurită, nu e prostie îndeajuns, gîndi Ninel. 

Ajunsese deja în mijlocul salonului, putea 
să vadă, în sfîrșit, chipurile celor pe care îi auzise 
doar prin ușa dublă, care îi provocaseră o stare de 
greaţă dar și de panică. Adică era sechestrat într-un 
loc frecventat de atîta lume? Oare indivizii aceștia 
pricepeau că sunt toţi complici la o răpire de per-
soană? Că poţi face pușcărie azi, după cum e legea, 
pentru o asemenea faptă? Ah, dacă i-ar vedea pe 
toţi în pușcărie ...! Dar cu ce preţ? Pînă una, alta ei 
erau liberi, chefuiau, își băteau joc de el cu incon-
știenţa unor iresponsabili. Da, erau optîsprezecee 
persoane, dintre care șapte erau femei. Nu știa pe 
nimeni după chip, e posibil ca numele lor să îi spu-
nă ceva, după cum se comportau toţi erau dintre 
victimele exerciţiului său critic. Nu ţigănosul părea 
să fie șeful, ci altul, unul soios, burtos, cu un înce-
put de chelie, însemnat de vărsat pe faţă, care trăgea 
spornic dintr-o ţigară neaprinsă. Mima fumatul. 
Acesta i se adresă, de fapt, lui Ninel:

– Domnule Ninel Postola-
che, ne bucurăm să vă avem azi oaspe-
te la întrunirea noastră. Da, domnilor 
și doamnelor, criticul Ninel Postolache 
a coborît din sferele înalte, acolo unde 
se plămădește absolutul literaturii, între 
pălmașii cei mai de jos, între condeierii 
cei mai modești pentru care și termenul 
de mediocru este prea mult. Și a făcut-o 
cu condescendenţă, a făcut-o dintr-o 
pornire proprie, a vrut să vadă, proba-
bil, cum se plămădește poezia mediocră 
sau proastă, a vrut să aibă pulsul de la 
talpa ţării ...! Iertate să îmi fie cuvintele 
nepotrivite poate, dar emoţia e mai pu-
ternică decît mijloacele mele de comuni-
care. Știm cu toţii că domnul Postolache 
ne-a trecut în categoria neicanimeni în 
literatura de azi, e un capitol generos, 
foarte cuprinzător al literaturii noastre, 
așa că nu avem de ce să ne jenăm. Bine 
că suntem și noi undeva...! Și că suntem 
sănătoși. Cred că ar fi acum momentul 
să cerem noi iertare de la domnul Pos-
tolache pentru că prin cărţile noastre, 
prin opera noastră șchioapă, neizbutită 
i-am provocat ulcer, accese de furie, de-
presie, dischinezie biliară, calculi renali, 
hemoroizi, tuse, viermi intestinali, crize 
de astm, alergie...  Vă rog, domnule Pă-
sălău – și aici se adresă ţigănosului – să 
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vă asumaţi rolul de gazdă și să îl întîmpinăm cum 
se cuvine pe oaspetele nostru. Știţi – și aici se adresă 
din nou lui Ninel – domnul Păsălău a fost poliţist, 
nu e cine știe ce poet, aţi spus-o și dumneavoastră, 
dar să știţi că e o gazdă perfectă. Cu poezia e așa, ca 
să socializeze, să mai agaţe vreo poetesă în căutare 
de certitudini, să mai dea peste nas vreunui coleg 
din poliţie care are clase cîte are și trenul, să îi creas-
că stima de sine ... 

Între timp poetul poliţist ţigănos Păsălău 
adusese un pahar pe care i-l plantă în mînă lui Ni-
nel.

– Dar eu nu beau, protestă Ninel. Detest 
alcoolul. Vă rog, vă rog, vă rog ...! Am ulcer, alergie, 
dischinezie biliară, hemoroizi...! Nu suport alcoo-
lul. Fizic nu suport alcoolul. Nici...

Dar poetul poliţist ţigănos Păsălău nu era 
atent la văicărelile lui Ninel Postolache și îi umplu 
paharul cu vin negru. Apoi, pentru că Ninel părea 
să nu poată ţine drept paharul, care se apleca peri-
culos într-o parte, poetul poliţist îi conduse paharul 
la gură și aproape că i-l turnă pe gît. Ca într-o pîlnie. 
Ochii lui Ninel se bulbucară privind spre tavan. În 
acest timp poetul poliţist ţigănos Păsălău îi umplu 
din nou paharul. Ninel nu mai avea aer. Vechiul lui 
astm se reactivă parcă brusc. În acest timp aduna-
rea aceea pestriţă începu să aplaude. Și să cînte ceva 
care nu avea ritm sau logică. Un cîntec de beţie, 
probabil, dar pe care Ninel nu îl înţelegea. Cel care 
părea să fie șeful se apropie de Ninel cu paharul plin 
și îi ciocni paharul:

– Noroc, domnule Ninel Postolache. Bem 
în sănătatea dumneavoastră, pentru binele literatu-
rii noastre ... 

– Bem în sănătatea dumneavoastră ca să 
ne-o stricăm pe-a noastră, se amestecă în vorbă un 
poet cu părul cărunt, cu niște mustăţi negre, pleoș-
tite.       

– ...iar faptul că aţi acceptat invitaţia de a 
veni la întîlnirea noastră vă onorează calitatea de 
critic și ne încurajează pe noi, cei care luptăm în 
rîndul doi, trei al literaturii. Vă mulţumim...

– Dar eu nu am vrut ... Eu am fost răpit 
de... Eu sunt sechestrat în... de trei luni..., bîigui Ni-
nel, numai că celălalt nu îl luă în seamă.

– A, dar am uitat să mă prezint: mă nu-
mesc Emilian Negruţiu, sunt poet și eseist. E posi-
bil să vă mai amintiţi de mine, mi-aţi recenzat două 
cărţi. Două cărţi proaste, evident. Dar nu vă port 
pică pentru asta, nici pe departe, e numai vina mea. 
De asta vă rog să bem pentru concordie în literatu-
ră, în viaţa literară.

Da, Ninel își amintea de Emilian Negru-
ţiu: un grafoman penibil. Îl acuza de atentat la pă-

durile patriei, că strica hîrtia pe cărţi. La un tiraj 
de trei sute de exemplare ale unei cărţi se tăiau doi 
arbori. Pentru cele vreo treizeci de cărţi proaste ale 
lui Negruţiu fusese ras un hectar de pădure. Ninel 
ceruse intervenţia poliţiei, tribunalului, protecţiei 
mediului, parlamentului, președintelui republicii... 
ca să stopeze distrugerea codrilor neamului de 
dragul unor mofturi și a unor moftangii care mai 
stricau și literatura pe deasupra. Emilian Negruţiu 
îi ciocni paharul din mînă și i-l împinse spre gură. 
Apoi în timp ce Emilian Negruţiu își goli paharul, 
pînă la ultima picătură, Ninel se trezi că făcu și el 
același lucru.

De aici încolo lucrurile au devenit confu-
ze. Fiecare dintre cei de faţă simţi nevoia să închine 
și să bea cîte un pahar cu marele critic Ninel Posto-
lache. Care după fiecare pahar și după fiecare vor-
bitor devenea și mai mare. Poeta Mara Scobioară, 
rasă fără drept de apel de Ninel Postolache, îi măr-
turisi că după cronica lui nefericită a vrut, nici mai 
mult nici mai puţin decît să se sinucidă. Nu a fă-
cut-o pentru că i-a găsit mama ei punga cu pastilele 
pregătite pentru îngurgitare și i le-a aruncat. Mara a 
început să plîngă. Ninel a lăcrimat și el. Apoi Mara 
a scos textul cronicii lui demolatoare și a cerut în-
găduinţa să îl citească cu voce tare. A primit-o de 
la Ninel, care deveni brusc curios să vadă ce a scris. 
Oricum, ceilalţi vorbeau doi cîte trei, fiecare pe altă 
temă. Ninel a fost de acord că a fost prea nemilos. 
Apoi Mara a început să îi citească lui Ninel poezii 
din cartea demolată, pe care o avea în geantă. Ni-
nel nu a mai găsit versurile așa de proaste, lucru pe 
care l-a recunoscut în faţa tuturor. Au urmat apla-
uze atît pentru Mara Scobioară, cît și pentru Ninel 
Postolache. Mai mult, a citit el însuși un text din 
carte și îi arătă fetei cam cum se citește un poem, 
el, Ninel, spunîndu-le de la obraz poeţilor că habar 
nu au să își citească poeziile, că ar trebui ca el să le 
arate cum...

Un poet din mulţime, care își pierduse 
cam toţi interlocutorii pe drum din cauza pahare-
lor în plus, se apropie de divinul critic, care tocmai 
intona solemn un alt poem de-al Marei Scobioară și 
i se adresă destul de abrupt:

– Băi puţică, tu crezi că ești Dumnezeu? 
Bă, puţică, dar Dumnezeu nu iese în grădina raiu-
lui, în papuci de casă, în halat, molfăind o gogoașă 
cu rahat și să zică: floarea asta e urîtă, asta e carica-
tură, asta e...  

Ceilalţi l-au ţistuit și l-au scos din sală. 
Un poet a ţinut să afle, neapărat, opinia 

marelui critic despre literatura scrisă de homosexu-
ali. Era incoerent și probabil timid. Ninel nu înţe-
legea. 
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– Homosexual, adică poponar, îi explică o 
poetă cu părul vîlvoi, cu machiajul scurs pe obraz. 
Poetul Valeriu Opaina, pe care l-ai ras ca incoerent 
și vulgar, este poponar. Și te întreabă dacă a contat 
atunci cînd ai scris despre cartea lui acest lucru ....!

Ninel recunoscu că nu are nimic cu popo-
narii, că el este un spirit liber, că nu are prejudecăţi, 
de asta ţinu chiar să bea paharul pînă la fund pe 
chestia asta și să se pupe cu poetul Valeriu Opaina 
care îi strecură și limba în ureche.  

Apoi Loredana – Loredana și mai cum? – 
i-a dedicat un poem scris atunci, pe loc. Toată lu-
mea a fost de acord că era un poem genial. Ninel 
recunoscu și el acest lucru. Loredana („ ... poţi să-
mi spui Lori de acum, să știi că îmi ești drag de mor 
...!”) îi dărui poemul cu autograf: „Dragului meu 
Ninel, cu toată afecţiunea după această noapte a re-
velaţiilor ... Lori”.  

Au mai fost cîteva lucruri care s-au topit 
în întunericul nopţii transformîndu-l într-o mag-
mă negru-violet, culoarea oţelului topit: 

1. au dansat konga, primul din șir fi-
ind, aţi ghicit, Ninel Postolache, divinul critic; 

2. au scris un poem colectiv, în măsura 
în care mai aveau cuvinte și Ninel a fost de acord că 
a ieșit o capodoperă; supremul gest de recunoaștere 
a acestui lucru a fost faptul că Ninel a înghiţit hîrtia 
cu poemul și a constatat că și hîrtia era gustoasă; 

3. Ninel s-a sărutat pasional cu o poe-
tă, dar nu mai știa cu care ... 

*
A doua zi. A doua zi Ninel se trezi. A doua 

zi Ninel se trezi cu o sete puternică.  A doua zi Ninel 
se trezi cu o sete puternică care îi paraliza limba și 
gîtul.  A doua zi Ninel se trezi cu o sete puternică 
care îi paraliza limba și gîtul, cu capul greu ca un 
cap de cerb plin de coarne și cu două versuri care îi 
zumzăiau în cap:  „...în pădure de pe-o cracă, cade 
umbra și se crapă ... în pădure de pe-o cracă, cade 
umbra și se crapă... în pădure de pe-o cracă, cade 
umbra și se crapă... în pădure de pe-o cracă, cade 
umbra și se crapă ... în pădure de pe-o cracă, cade 
umbra și se crapă... wruuuuuum! ”. 

În primul rînd se întrebă dacă nu e, cum-
va, mort.

Nu, nu era mort, reuși să își bage un deget 
în ochi și simţi durere. Durerea e semnul sigur că 
un om este în viaţă.

Apoi se întrebă cine este el. Era o întrebare 
dificilă, destui poeţi și-au pus întrebarea aceasta și 
nu, nu aflaseră niciun răspuns. Nici el nu mai știa 
cine e. Oricum, poeții care și-au pus întrebarea asta 
în versurile lor au fost luaţi critic cu fulgi cu tot de 

Ninel Postolache, tema era derizorie, fumată, infan-
tilă. 

Apoi se întrebă unde e. Deschise ochii și 
văzu zidul de hîrtie. De cărţi. Se ridică. Era dez-
brăcat pînă la mijloc, rămăsese în chiloţi doar. Pe 
piept avea urme de ruj. Urme de ruj avea și pe chi-
loți. Ceva secvenţe se derulară în cap, fragmentare, 
șchioape, șterse. I se făcu silă de sine. Da, ajunsese 
la fundul gropii într-o secundă. O viaţă de rahat. 
O viaţă de ratat. Și apoi în minte același zumzăit; 
„...în pădure de pe-o cracă, cade umbra și se crapă... 
în pădure de pe-o cracă, cade umbra și se crapă... 
wruuuuuum! ”.

A venit ţigănosul și i-a adus un bax de apă 
minerală. Ţigănosul îl privi cu milă parcă. Sau i se 
păru? Apoi poetul poliţist ţigănos Păsălău rămase 
într-o așteptare întrebătoare, lîngă ușă. După ce se 
mai gîndi un pic, frămîntat de lucruri greu de dige-
reat, îl întrebă pe Ninel Postolache:

– Și primul text, pe cînd?
– Care text, întrebă Ninel Postolache, ca 

mușcat de șarpe.
– Păi, așa cum ai promis, că ai să scrii cîte 

un text despre fiecare poet pe care l-ai ras și de data 
asta vei scrie exact pe dos. Adică îl vei lăuda. Așa 
ai zis, fetele așteaptă. Că nu degeaba te pupau toate 
astă noapte ca pe Iisus pruncul. Voiau să își împartă 
chiloții tăi între ele, ca să își facă amulete ...!

Ninel Postolache rămase fără grai. 
Graiul lui Ninel se refugie de oroare nu se 

știe unde și nu mai apăru multă vreme.
Se uita la poetul poliţist ţigănos Păsălău ca 

la Colosul din Rodhos care prinsese brusc viaţă și 
voia să îl strîngă în braţe.

– Am eu soluția, nu te mai chinui, îi spuse 
ţigănosul oftînd din greu, ca și cum ar fi avut o ecu-
ație complicată de rezolvat. 

– Soluţie? Soluţie la ce ...?, bîigui Ninel
– Fiecare va scrie despre sine ceea ce crede 

de cuviință! Autocritică literară, da, așa să se nu-
mească procedeul. Că asta așteaptă oricare scriitor, 
să citească scris de altul ceea ce crede el despre sine. 
Dacă tot așteaptă asta, de ce nu ar scrie el însuși 
ceea ce vrea să audă?

– Dar pînă acum ce l-a împiedicat să o 
facă? Să scrie și gata.

– Ei, nu, nu e chiar așa de simplu. Ca tex-
tul să aibă credibilitate, trebuie semnat de altcineva. 
Te-ai prins? Vei semna cronicile de autocritică li-
terară, pe care le vor scrie autorii înșiși, cei cărora 
le-ai declarat iubire astă noapte. Iubire înfocată. Te 
trăgeau fetele așa cum era tras Ioan Vodă cel Cum-
plit de către cămile! Nu le poţi dezamăgi, că bărbaţi 
suntem, ce naiba!

Pe contrasens



Bucovina literară • 9 – 10 (319 – 320), septembrie – octombrie 201744

Graiul lui Ninel fugi din nou, și se ascun-
se naiba știe unde. De asta Ninel rămase iarăși fără 
grai.

– Uite, mai spuse ţigănosul, ţi-am adus aici 
primul text, eu l-am scris, despre cartea mea, publi-
cată acum. Am muncit trei zile, nu e ușor să scrii 
despre tine însuţi și să mai fii și mulţumit... Acum 
tu nu trebuie decît să o semnezi. Că de expediat, o 
expediem noi la revistă.

– La care revistă?, întrebă Ninel.
– La „Concordia literară și artistică”, evi-

dent. Acolo avem rubrică, nu e așa? Acolo ne-ai jig-

nit, acolo spălăm obrazul. Să fie clar...  
– Și dacă nu semnez?
– Pierd cheia la casă și mai trec pe aici pes-

te un an, să aerisesc camera asta cu gratii la ferestre. 
Ninel Postolache citi prima frază din pa-

gina pe care ţigănosul i-o băgă sub nas: „De la o 
carte la alta poezia lui Felix Păsălău se prezintă ca 
un itinerar printre simboluri ţintind spre piscurile 
cele mai înalte ale...” și își duse mîna la inimă. Cînd 
mai citi și poezia care ilustrase fraza, se ţinu de pe-
rete și se lăsă moale jos: „Orice iarbă,/ orice arbore,/ 
trebuiesc păscute, rumegate/ de animale transfigura-

te,/ să se poată hrăni:/ din sevele trase, traduse,/ ale 
subtilelor rîuri... ”. Complet golit de energie Ninel 
Postolache semnă textul băgat sub nas ca și cum ar 
fi apăsat pe trăgaciul pistolului lipit de tîmplă. Nu 
mai răspundea pentru urmări.

Revenirea lui Ninel Postolache în lumea li-
terară, cu o nouă serie de cronici, stîrni frisonul an-
ticipat. Războaiele de pe piaţa literară au farmecul 
lor, obligă lumea să se așeze deoparte sau de alta, de 
fiecare dată juma` - juma`. Cronica ultra-laudativă 
la cartea lui Felix Păsălău i-a contrariat pe mulți. 

Ninel Postolache de după pauză nu mai 

semăna cu Ninel Postolache de dinainte. 
L-o fi plătit?, se întrebară unii. 
Băi, vezi, tot omul are un preţ, totul e pînă 

îl afli, după aceea treaba merge strună. 
Uite la Ninel Postolache, completă altul, 

s-a vîndut și el. 
Bă, interveni altul, la Ninel vedem strate-

gie, adică razi totul, ridici cota, ca să crească și pre-
ţul! De acum, cine și ce îi va mai sta în cale?

Următoarea cronică a fost la Mara Scobi-
oară, poeta cu care Ninel s-a sărutat pasional și nu 
mai ţinuse minte. I-a amintit ea. Și i-a pus sub nas 
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cronica, adică autocritica literară. Nu făcea econo-
mie de epitete. Ninel a mai apăsat o dată pe trăga-
ciul pistolului lipit la tîmplă și a semnat.

Apoi a semnat autocritica literară scrisă 
„la propria carte” de Leonard Trepcea. Apoi și-a pus 
valoroasa semnătură la autocriticile literare semna-
te de Angela Sofronie, Mirabela Strechie, Laurian 
Soma, Walter Somndefier, Mihai Buiciuc... 

De aici înainte lucrurile ies de sub orice 
control. Din cel mai urît critic literar, Ninel Postola-
che a ajuns cel mai adulat. Pe adresa revistei „Con-
cordia literară și artistică” începură să sosească, pe 
numele lui Ninel Postolache, tone de cărţi de poe-
zie, proză, eseu, istorie, epigrame, memorii, jurnale, 
tratate de medicină, de apărare, cărţi de bucate, cărţi 
de muncă, cărţi pentru copii, enciclopedii, manu-
ale, dicţionare, ficţionare, cărţi de grădinărit, cărţi 
de strategie și apărare, cărţi de cosmetică, cărţi de 
la academicieni chiar etc. Directorul revistei, Tinel 
Smarandache, a închiriat două clădiri din margi-
nea orașului, foste depozite de cereale, în care stivui 
cărţile primite. Au fost angajaţi doisprezece tineri 
care să se ocupe cu inventarierea corespondenţei. 
Tirajul revistei crescu uluitor, de zece ori, iar revista 
deveni, pentru prima dată, de la fondarea ei, renta-
bilă. Redactorii și-au primit și salariile restante.    

Poetul ţigănos poliţist Felix Păsălău vizită 
din propria iniţiativă redacţia revistei „Concordia 
literară și artistică” și se întreţinu cu Tinel Smaran-
dache vreme de două ore. A negociat întoarcerea lui 
Ninel Postolache în lume din recluziunea pe care 
și-a impus-o în vremea din urmă. Era ca un nou 
Zamolxis retras să mediteze într-o peșteră. De unde 
să caute și să dea soluţii. Tinel Smarandache a recu-
noscut că Ninel Postolache a procedat la modul ge-
ni-al! Că e un ma-es-tru al loviturilor de imagine, că 
știe să își vîndă bine numele! Da, Ninel Postolache a 
schimbat faţa literaturii, va schimba canonul literar 
prin modul ma-gis-tral în care a acţionat. Dacă ar 
fi jucat la bursă, cu aceeași di-plo-ma-ţie, probabil 
că Ninel Postolache ar fi fost cel mai bogat om din 
ţară. Dar nu a jucat, Ninel Postolache are alte ambi-
ţii, alte orizonturi.

Ce cere Ninel Postolache ca să se întoarcă 
în lume?

Cere ca lumea literară, lumea artistică 
în general, să se schimbe, să accepte modul său 
de abordare, unul cu totul special. Trăim vremuri 
extrem de dinamice în care dacă nu te transformi 
rapid, dacă nu pricepi rapid ce se întîmplă, rămîi 
de căruţă. Asistăm la schimbarea canonului literar, 
asistăm la schimbarea structurală și iremediabilă a 
canonului uman. Da. Ninel Postolache cere ca fie-
care autor să își scrie, pe lîngă operă și textele critice 

pe care le așteaptă de la alţii. În felul acesta putem 
spune că un autor devine complex, devine conștient 
de ceea ce face, lucrul nu e nou, mulţi autori au fost 
și buni interpreţi ai operelor lor, au scris texte te-
oretice remarcabile: T. S. Eliot, Gheorghe Crăciun, 
Unamuno și alții. Asta demonstrează că fiecare au-
tor poate să scrie despre sine, să spună ce l-a îndem-
nat să o facă, unde vrea să ajungă. Prin scris, astfel, 
un autor ajunge mai repede la conștiinţă, la propria 
conștiinţă.  Ninel Postolache spune și susţine un 
lucru pe care îl mai susţin și alţii: „Cu cît o soci-
etate e mai bolnavă, cu atît naște mai mulţi poeţi. 
Poeţii sunt ca anticorpii unui organism în derivă. 
Sunt acolo pentru a înconjura partea bolnavă și a 
o neutraliza. Prezenţa lor e importantă, chiar dacă 
sunt citiţi doar de cinci oameni sau sunt cunoscuţi 
doar în blocul lor. Poezia e importantă și pentru cei 
care nu o citesc. Dacă mîine ar dispărea un popor, 
l-ai putea regăsi și cunoaște în toate poemele răma-
se în urma lui.” Ei, aici e mare Ninel Postolache, e 
vizionar.

Cine va semna cronicile, ca efect al auto-
criticii literare?

Ninel Postolache, desigur, numele lui e ca 
botezul, ca marca pe scrisoare, ca iniţiatorul unei 
noi religii. O semnătură de-a lui te trimite direct în 
panteonul literaturii. Și cine nu vrea să ajungă aco-
lo?

Tinel Smarandache a ieșit cu un editorial 
și a anunţat rezultatele negocierilor cu Ninel Posto-
lache, a vorbit de modificarea globală a literaturii, 
a enunţat dimensiunile noului canon profeţit de 
divinul critic. Și a îndemnat ca fiecare autor să își 
trimită textul critic, așa cum crede de cuviinţă că ar 
trebui să fie scris și că acesta va fi asumat de către 
Ninel Postolache.

După două săptămîni numărul de pagini 
al revistei „Concordia literară și artistică” ajunse la 
trei sute, cu scris mărunt, mărunt. Spiritul critic al 
revistei nu se dezminţi, textele critice (sau autocriti-
ce?) erau majoritare. Și toate erau semnate de către 
Ninel Postolache. S-a ajuns și la situaţii hilare, mai 
puţin obișnuite, au apărut cronici la cărți de zidărie, 
de creștere a iepurilor de casă, la manuale pentru 
școli de ucenici tăbăcari și chiar un eseu la cartea cu 
numere de telefon. Dar cine mai stătea să le verifi-
ce? Revista se vindea bine, autorii erau mulţumiţi, 
motoarele literaturii duduiau. Noua metodă critică 
cuceri literatura noastră, prinse și în culturile veci-
ne, în cîteva luni se împînzi în întreaga lume. Cine 
spusese că ţara noastră, ca să iasă în lume, trebuie să 
mizeze pe cultură, iată că avusese dreptate. 

Un zvon mai întîi, apoi o petiţie care circu-
lă pe internet în toată lumea, susţinea că Academia 
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Suedeză ar trebui să fie o-bli-ga-tă să-i dea lui Ninel 
Postolache Premiul Nobel. Și nu un premiu Nobel 
obișnuit, ci unul cu totul special care să fie numai al 
nostru, care să nu semene cu niciun alt premiu No-
bel risipit pînă acum. Și de ce nu? Umberto Eco l-a 
luat pentru mult mai puţin, sintagma opera aperta, 
inventată de italian, nu era, totuși, mare sfîrîială.

*
Întoarcerea în lume a divinului critic ar fi 

trebuit să fie una deosebit de spectaculoasă. Poetul 
Felix Păsălău, fostul polițist țigănos, o vedea ca pe 
o coborîre dintr-o sferă luminoasă, care să imite o 
navă extraterestră, așa cum apărea pe scenă Micha-
el Jackson ejectat dintr-un balon care mai scotea și 
mult fum sau abur colorat. Regia era totul. Numai 
că Ninel Postolache a refuzat hotărît orice partici-
pare la asemenea spectacol considerîndu-l un circ 
de prost gust, iar Felix Păsălău nu a mai insistat. I-a 
propus apoi o variantă mai firească, să intre pur și 
simplu în oraș, să adune presa în piaţa publică și 
să transmită de acolo esenţa meditaţiilor lui Ninel 
Postolache după retragerea lui în pustie, acolo unde 
a avut revelaţiile care i-au modificat atitudinea 
critică. Dar Ninel Postolache a refuzat și acest lu-
cru, nu mai avea ochi pentru o asemenea întîlnire, 
sentimentul ratării îl copleșea. Plus rușinea pentru 
compromisurile care i-au acoperit numele și care îi 
rodeau stima de sine. 

Întoarcerea a fost fixată pentru o zi de 
vineri, la ora 16, lucru care stîrni o curiozitate fi-
rească: Ninel Postolache devenise o valoare recu-
noscută peste hotare, în consecinţă putea fi luat în 
seamă și acasă. S-a adunat lumea ca la vizita lui Bill 
Clinton, cînd s-a mobilizat ca să vadă curcubeul 
trecut cu litere de o șchioapă în program. Toţi cei 
care scriau literatură pe ascuns sau pe faţă, care vi-
sau să ajungă autori celebri, au fost acolo, în stradă. 
Și în timp ce Ninel Postolache stătea chircit în ma-
șină, cu ochii goi de expresie, îngreţoșat de turnura 
pe care o luase realitatea literară și artistică, Felix 
Păsălău s-a urcat pe capota mașinii și a transmis ca 
un nou apostol esenţa gîndirii lui Ninel Postolache, 
după retragerea în pustie:     

Iubirea prin literatură, prin artă e totul.
Mari sau mici suntem egali în faţa marii 

literaturi care este uriașă, de necuprins.
Totul este să pornim pe calea literaturii, pe 

calea artei, rezultatul contează mai puţin, pentru că 
nu ţinta spune ceva despre tine, ci oboseala călăto-
riei.

Să ne iubim scriind. Să ne iubim pictînd. 
Să ne iubim cîntînd.

Fiecare carte este legămîntul oricărui au-
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tor, indiferent dacă are sau nu are talent, cu eterni-
tatea.

Nu contează cît de mare e cartea, cît de ta-
lentat autorul, în faţa eternităţii nici cel mare, nici 
cel mic nu au cine știe ce valoare, totul e aleatoriu.

Critica trebuie să fie de partea autorului, a 
artistului, indiferent dacă e mare sau mic !

Căci ce-i folosește unui autor că e mare? 
Viermii îl vor devora cu aceeași voluptate, peroră 
poetul poliţist ţigănos Felix Păsălău. Așa ne trans-
mite Ninel Postolache după perioada sa de recluzi-
une. Poţi să fii poet doctor, poet inginer, poet ma-
istru la fabrica de brice, poet sondor, poet turnător, 
poet agricultor, poet contabil, poet poliţist, poet po-
litician sau doar poet poet, sfîrșitul e același.

A devenit banal ca la maraton să alerge 
doar atleții.

A devenit banal ca muzica să o facă doar 
muzicienii.

A devenit banal ca poezia să o scrie (să o 
facă) doar poeţii.

Să nu discriminăm, astfel, pe cei care nu 
iubesc poezia.

Să nu discriminăm pe cei care nu înţeleg 
poezia.

Să nu discriminăm pe cei care se simt iri-
taţi de prezenţa poeziei în lume.

Să fim Poetically correct. 
Aplauze, aplauze, aplauze! 
Ninel Postolache vedea chipurile schimo-

nosite de fericire ale artiștilor care luptau pentru 
„corectitudinea poetică”, care simţiseră că le venise 
vremea, care se converteau parcă oficial la o nouă 
religie și care se manifestau în fel și chip: urlau, 
scandau, fluierau, behăiau, chiuiau ...! 

Alţii se îmbrăţișau și ţopăiau. 
O bătaie cu flori acoperi mașina de pe care 

Felix Păsălău încerca niște flexări ale picioarelor, si-
mulînd un dans. 

Apoi ridică pumnul drept în aer, ex-
primînd hotărîrea de nezdruncinat iar degetele de 
la mîna stîngă arătau semnul victoriei. Mulţimea îl 
imita. 

În acest timp Ninel Postolache se strecu-
ră din mașină și se pierdu neobservat în mulţime. 
De cîteva luni nu mai simţise aerul tare al libertăţii. 
Dar, care libertate? Depăși perimetrul pieţei, depă-
și un parc și intră într-un cartier aproape amorţit, 
exact cînd în urmă mulţimea începuse să scandeze 
ritmic:

– Sfîn-tu-le-ţul ! 

Piatra Neamţ,
17 martie 2017
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Valoarea imaginii  
la Gaston Bachelard

Niadi-Corina CERNICA

Gaston Bachelard, filosoful științei și vi-
sătorul care a consacrat aerului, apei, focului și 
pământului frumoase poetici ale imaginarului, a 
presărat în aceste poetici meditații asupra imagi-
nii. În capitolul „Cristalele. Reveria cristalină” din 
volumul „Pământul și reveriile voinței”, filosofia 
imaginii la Gaston Bachelard capătă coerență, în 
ciuda prezentării ei mozaicate.

De la început Gaston Bachelard prezintă 
reveria cristalină ca pe un cumul de reverii, crista-
lele fiind materia privilegiată a visării: „în legătură 
cu cristalele și cu gemele care sunt corpurile solide 
cele mai naturale, cele mai bine definite, corpurile 
solide care au o duritate într-un anume sens vizi-
bilă, putem face dovada uimitoarei colcăiri a ima-
ginilor celor mai variate. Toate tipurile de imagi-
nar își găsesc aici imaginile esențiale. Focul, apa, 
pământul, aerul însuși visează în piatra cristalină.” 
Pentru Gaston Bachelard cristalele oferă „o psi-
hologie generală a imaginației materiei”, sunt linii 
de imagini care fac trecerea de la o materie la alta, 
dând astfel o măsură cu privire la „mobilitățile ex-
treme ale imaginației”.

Astfel, visarea filosofului, pe linii ale ima-
ginației și prezentării imaginilor literare legate de 
reveria cristalină, se continuă prin filosofia asupra 
imaginii și imaginației.

Imaginea este sintetică; ea nu cuprinde o 
singură calitate sau o singură referință. Imaginea 
cristalului la Mallarmé duce la o exclamație „Ce 
piatră prețioasă, cer fluid!”, comentată prin sinteza 
variată pe care o reușește de către Gaston Bache-

lard: „Patru planuri ale visului sunt reunite în aces-
te cuvinte: piatra, cerul, nemișcarea și fluiditatea. 
Un logician poate să critice această construcție, dar 
un poet nu o poate decât admira.” Dacă, spune fi-
losoful, conceptul înaintează prudent, în schimb, 
imaginația sare peste diferențe. Conceptului îi tre-
buie un referent, imaginii îi sunt necesare sinteze, 
dar nu de referenți, ci de valori de orice tip și de 
calități variate. Gema cuprinde la Mallarmé, în 
imaginar, soliditatea, fluidul, nemișcarea și nelimi-
tatul. La Crollius, într-un pasaj de un impresionant 
imaginar științific, lumina cristalelor și soliditatea 
acestora este asociată stelelor și metalelor. El spu-
ne, citat de Gaston Bachelard, în „Regala chimie”, 
printr-un proces de asociere a calităților (valoarea 
stelelor, metalelor și gemelor, duritatea și luminozi-
tatea lor), cuvinte de o deosebită frumusețe a ima-
ginației: „Pietrele prețioase sunt stelele elementare. 
Pietrele prețioase își iau culoarea, forma și textura 
din metale prin formarea aștrilor”, la care Alphon-
se Barba (1751), citat și el, adaugă o altă calitate 
– durata lor. Toate asocierile bazate pe calități dau 
imaginii capacitate de a sintetiza, de a crea visare, 
trăiri afective și dinamism (visarea nu este statică, 
ci dinamică). Ca exemplu: duritatea, puritatea, re-
zistența la lovitură și pătare se asociază sintetic în 
imaginea cristalului la Victor Hugo: „Cristalul, nici 
dacă ar vrea să se păteze, nu ar putea”, „Cristalul 
este gheață sublimată... și diamantul este cristal su-
blimat; se știe că gheața devine cristal într-o mie 
de ani și că cristalul devine diamant într-o mie de 
secole.” Imaginea nu are referent; ea se formează 
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prin asocieri de valori și calități, visătorul urmân-
du-și propria rețea de asocieri, care, împreună, for-
mează sinteza imaginii. Asocierile pornesc de la o 
calitate, de la un atribut, de la un adjectiv (în cazul 
de față: limpede, luminos, solid sau culoarea). Ima-
ginea este sintetică, dar asocierile nu formează o 
unitate. Sinteza imaginii adună, pornind de la unul 
sau două atribute, calități, valori, corespondențe, 
care nu se unifică. Sinteza rămâne multiplă, ceea 
ce determină un dinamism al imaginației, al visă-
rii, reverii nesfârșite. Bogăția unei imagini constă 
chiar în acest dinamism, iar nu în cumulul de co-
respondențe, de asocieri. După cum spune Gaston 
Bachelard, în cazul gemelor, „feericul, cu viața-i 

monstruoasă, domină și sfidează imaginația. El se 
impune prin bogății risipite cu dărnicie. În fața fee-
riei, nu există centru de contemplare, deci nu există 
contemplator. Feeria, prin esența ei, întrece orice 
intuiție. Ea deplasează întruna admirația. Ea obo-
sește însăși imaginația.”

Imaginea pornește, în asocieri, de la ad-
jective (în acest sens am spus că imaginea, spre 

deosebire de concept, nu are referent). Gaston 
Bachelard afirmă acest principiu legat de imagi-
nea materială, ca imagine a elementelor: „Adezi-
unea imaginară la o materie cere mai întâi de la 
imaginație o afirmare oarecum tautologică, care să 
lege nemijlocit substantivul cu adjectivul. Trebuie 
ca substanța să-și realizeze calitatea, să ne facă să 
trăim posesiunea propriei sale bogății.” Un cristal e 
mai puternic imaginar, cu cât mai intense sunt pro-
priile atribute – cu cât este mai luminos, mai clar, 
mai colorat sau mai limpede, mai solid. Imaginea 
cristalului presupune, mai puternic decât orice altă 
imagine, nemijlocirea, identitatea dintre substan-
tiv și adjectiv.

Faptul că sinteza asocierilor (prin valori și 
calități) nu este o unitate și distanța dintre imagine 
și referent este necesară, sunt afirmate de Gaston 
Bachelard într-un fragment din „Cristalele. Reveria 
cristalină” despre imaginea literară: „Am întâlnit, 
de mai multe ori, în această carte și într-o lucra-
re precedentă, noțiunea de imagine literară pură. 
Să spunem încă o dată că înțelegem prin aceasta o 
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imagine care își primește întreaga viață de la lite-
ratură, sau cel puțin o imagine care rămîne inertă 
dacă nu dobândește o exprimare prolixă. (...) Ar fi 
atunci interesant să surprindem această realitate 
literară în raporturile sale cu o realitate materială 
bine definită. Ni se pare că piatra prețioasă permite 
tocmai studierea acestor raporturi dintre o mate-
rie reală și o materie imaginată. Putem lua pietrele 
cele mai obiectiv sigure de calitățile lor, rubinele 
și diamantele, ele vor fi pe dată prinse în rețeaua 
metaforelor care le vor multiplica semnificațiile în 
asemenea măsură, încât primele semne nu vor mai 
avea nici un sens.” Imaginea își multiplică semni-
ficațiile prin acțiunea visării. Cumulul de calități și 
valori duce la multiplicări ale semnificațiilor, une-
le păstrate în imaginația științifică a cărților vechi. 
Vom arăta cum gema fațetată geometric trimite, 
printr-o tradiție veche, la astronomie, astrologie 
și geometria cerului. După cum spune Gaston 
Bachelard, Porta scria în secolul al XVI-lea: „Pie-
trele capătă și își păstrează cea mai mare virtute a 
lor din cer, dacă sunt tăiate la timp și la anumite 
ceasuri... căci atunci ele se însuflețesc și mai mult, 
iar acțiunile lor devin și mai viguroase, figurile aș-
trilor exprimându-se totodată în ele cu mai mul-
tă naivitate.” După cum spune Gaston Bachelard, 
„matematica fațetelor și matematica constelațiilor 
vin astfel să «simbolizeze» și să unească așa cum 
uneau deja materia unei planete cu materia unei 
pietre.”

Într-o zonă psihologică intermediară, în-
tre experiență și imaginație, reveriile științifice și 
filosofice dau imaginea forței psihice a imaginaru-
lui, a capacității sale de a sintetiza și crea corespon-
dențe. Filosoful îl citează pe Hegel: „Este adevărat 
că corpul individual este mai întâi obscur, pentru 
că, în general, aceasta este determinarea abstrac-
tă, materia care este pentru sine. Dar în materia 
lucrată și prin urmare individualizată prin formă, 
vedem cum dispare această obscuritate” – materia 
informă este obscură, materia în formă este crista-
lină, este „un mediu pentru lumină”. Apoi pe Remi 
Belleau, care versifică lupta dintre Magnet, care 
atrage fierul, și Diamant, care împiedică magne-
tul să atragă fierul. „Iată-ne într-un centru în care 
ideile visează și imaginile meditează”. Meditația se 
sprijină pe imagine, imaginea este abstractizată. 
Abstractizarea morală sau științifică a imaginii (ca 

în cazul purității morale a cristalelor) este finalul 
unei aventuri a imaginii, până devine element al 
gândirii și al argumentării. Imaginea abstractiza-
tă se apropie de concept și simbol, capătă o unică 
semnificație, își pierde dinamismul, plasticitatea și 
multiplicitatea semnificațiilor.

Cumulul de calități și adjective ucide ima-
ginația, iar imaginea abstractizată moare, ajungând 
un simplu simbol moral sau un element al unei ex-
plicații științifice.

Imaginea, după cum arată Gaston Bache-
lard, este la antipodul conceptului, dar și la antipo-
dul simbolului, care este o valoare abstractă con-
cretizată. Imaginea este concretă și nu are asociații 
și corespondențe abstracte, ci doar concrete. Sim-
bolul are o singură semnificație, imaginea își mul-
tiplică semnificațiile (imaginea literară este inertă, 
dacă nu este prolixă). Deși simbolul este asociat 
imaginii și imaginarului de unii gânditori ai ima-
ginarului, pentru Gaston Bachelard, în înțelegerea 
generală a operei sale, e opus imaginii și, poate, 
mai apropiat de concept.

Dar, mai mult decât orice, cristalele sunt 
frumoase. Dacă stânca este agresivă, dacă pămân-
tul este pământiu, dacă apele pot fi moarte sau 
negre, dacă aerul este miasmă uneori, iar focul 
carbonizează, gema este întotdeauna frumoasă. 
Frumusețea cristalelor nu este asociată nicioda-
tă neliniștii, morții, durerii, obscurului, bătrâne-
ții, stingerii. Cristalele, unice sau în grămezi care 
strălucesc, sunt legate de frumusețe la superlativ. 
Théophile Gautier e citat de Gaston Bachelard: 
„Există cuvinte diamant, safir, rubin, smarald, al-
tele care lucesc precum fosforul când sunt șlefuite 
și e o muncă grea să le alegi”. Cuvintele însele au 
frumusețea cristalelor.

Sub acest semn, al frumuseții, Gaston 
Bachelard a scris capitolul „Cristalele. Reveria cris-
talină” din volumul „Pământul și reveriile voinței”. 
O parte valoroasă din filosofia sa cu privire la ima-
gine, prezentată mozaicat, în comentarii ale unor 
imagini și reverii literare, este prezentă în acest 
capitol. Filosofia imaginii la Gaston Bachelard nu 
poate fi despărțită de reveriile lui în marginea unor 
fragmente literare, subsumate focului, aerului, apei 
și pământului. Filosofia și visările sale despre ima-
gine sunt aproape inseparabile. 
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George BODEA

No venimos del latin (?)

Titlul de mai sus este de fapt al cărţii cer-
cetătoarei spaniole Carme Jiménez Huertas, apă-
rută la Sevilla, în 2013, ediţia revăzută și adăugită 
pentru publicarea în limba română, ceea ce s-a și 
petrecut în anul 2016, când a văzut lumina tiparu-
lui la editura „Geto-Dacii” din București. Aș adă-
uga doar la orgolioasa aserţiune, între paranteze, 
semnul întrebării lângă care și-ar putea găsi locul 
și semnul mirării.

Despre autoarea studiului aflăm unele, 
prea puţine, informaţii din nota ce însoţește pagina 
de titlu și care se repetă pe coperta a IV-a: „a ab-
solvit Facultatea de filozofie și litere de la Universi-
tatea din Barcelona și Facultatea de filologie Cata-
lană a UOC, specializându-se în lingvistică și teh-
nologia limbajului. Este scriitoare și cercetătoare 
[…]. Ţine prelegeri și moderează ateliere de lucru 
dedicate limbajului, proceselor cognitive, modele-
lor de comportament și gestionării emoţiilor. Una 
dintre pasiunile sale o reprezintă limba și cultura 
iberică.” Evident, o carte de vizită promiţătoare. În 
mare măsură, lucrarea atestă o autentică stăpânire 
a tehnicilor demersului știinţific în domeniul ling-
visticii, și asta se vede chiar dacă premisele, argu-
mentele și concluziile nu sunt întotdeauna cele pe 
care le-am considera acceptabile.

În legătură cu problemele discutate în 
cartea Nu venim din latină, se adoptă constant o 
atitudine polemică, fapt asupra căruia ni se atra-
ge atenţia: „Și totuși lucrurile nu stau așa. De fapt 

stau chiar pe dos” (în ceea ce privește limba latină 
ca „mama limbilor romanice”). Dintru început ne 
provoacă titlul. Cele peste două sute de pagini ale 
cărţii constituie apoi o succesiune de răspunsuri 
la o serie de întrebări începând cu cea esenţială, 
pe care ești tentat să o repeţi neliniștit: și totuși de 
unde venim? Autoarea este conștientă însă că și-a 
asumat un risc major: „Prea multe întrebări! Din 
păcate trebuie să încheiem lucrarea de faţă cu mai 
multe întrebări decât răspunsuri.”

Totuși o certitudine s-a constatat: „Lim-
bile romanice nu vin de nicăieri. Ele erau aici. Erau 
graiurile locale […] E clar că nu au aceeași origine, 
o limbă mamă, care nu este latina! Latina este o soră 
sau mai degrabă o verișoară a limbilor romanice.” Nu 
întâmplător, domnul Daniel Roxin, semnatarul „cu-
vântului înainte” la ediţia românească este entuziast: 
„… este o apariţie editorială providenţială pentru 
români, deoarece vine să întărească noua viziune 
asupra istoriei noastre.” (Este vorba despre acea „vi-
ziune” pe care își propune să o demonstreze Dan 
Alexa în opul său la fel de greu încadrabil ca specie 
– precum însuși autorul –, Dacopatia și alte rătăciri 
românești, Humanitas, 2015) De observat că la ai 
noștri e și mai accentuată tendinţa protocroniistă: 
dacii au vorbit limba latinilor înaintea …latinilor. 

Ei bine, cu acești „cercetători” a luat le-
gătura cercetătoarea hispană, de fapt așa-zisa spa-
niolă, pentru că limba numită astfel lipsește din 
enumerarea „așa-ziselor” limbi romanice „citate 
în ordine alfabetică, castiliana, catalana, franceza, 
galiciana, italiana, occitana, retoromana, româna și 
sarda”, pe care o aflăm în „nota la ediţia întâi”.

Care sunt oamenii de știinţă români avuţi 
în vedere? Îi aflăm în partea de „mulţumiri” și din 
cuprinsul lucrării, inclusiv din notele de subsol. Lis-
ta începe cu „anonimul Fast Man, care a tradus în 
română interviul publicat pe Youtube” și continuă 
cu Dumitru Șonea, Laur Ionescu, Daniel Roxin, la 
care se alătură pentru autoritate deplină și genera-
lul Mircea Chelaru. Dintre precursorii dacismului 
nu e pomenit nici unul, nici măcar Nicolae Den-
sușianu cu a sa Dacia preistorică din 1912 sau Iosif 
Constantin Drăgan cu mai recenta Noi, tracii, cel 
puţin la fel de înaripate ca mai noile contribuţii. 
Nici un cuvânt despre renumiţii filologi și lingviști 
care și-au dedicat întreaga viaţă studierii „proble-
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mei fundamentale” a formării limbii și poporului 
român. Deci nimic despre: Philippide, O. Densusi-
anu, Dimitrie Onciul, Liviu Onu, Al. Rosetti ș. a. În 
general se știe că atunci când combaţi ceva trebuie 
să cunoști foarte bine acel fapt pentru a demonta 
în deplină cunoștinţă de cauză argumentele adver-
sarului. Polemistul, ca într-un duel, trebuie să-și 
cunoască foarte bine arma și tehnica adversarului 
pe care îl are în faţă. Chestia asta n-a admis-o un 
inspector din epoca adevărului unic. Era cel ce răs-
pundea de educaţia materialist-dialectică și, între 
altele, de ateism. În cuvântul subsemnatului, par-
ticipant mai puţin docil la o instruire, am vorbit 
despre necesitatea de a citi mai întâi cu multă aten-
ţia Biblia. Cu mare greutate am scăpat de… conse-
cinţe. Mă gândesc acum că mi se poate întâmpla 
același lucru, mai ales dacă m-aș referi ceva mai pe 
larg la faptul că roadele noii orientări au început să 
se vadă. Mi s-ar putea spune că nici lui Eminescu 
nu-i era străină o anume fascinaţie dacică. Nici 
lui Hasdeu. Ce să mai zicem de mai apropiaţii Ion 
Gheorghe sau Pavel Coruţiu…? Nume totuși cam 
greu de alăturat și se înţelege de ce.

M-aș referi aici încă la un scriitor căruia 
i-am citit cu interes cartea postumă Apusul misticii 

populare, Paralela 45, Pitești, 2016. Este vorba des-
pre bucovineanul Vasile Andru care scrie de aceas-
tă dată despre decântece, vrăji, legări și dezlegări, 
exorcizări, isihasm și New Age, cu o preocupare 
constantă pentru ceea ce ar însemna „redescoperi-
rea cuvintelor”. Între altele, autorul, referindu-se la 
„terapia tradiţională carpatică”, zei și sfinţi „repe-
de vindecători”, identifică „denumiri cu rezonan-
ţă medicală, din fondul lexical dacic: a vătăma, a 
ameţi, a lepăda, a leșina, strănut, a răbda, a între-
ma”, precizând în continuare că „Zamolxis, via Pla-
ton, figurează în toate manualele de sofrologie, ca 
precursor daco-get al sofrologiei, adică al știinţei 
mântuirii nivelurilor de conștiinţă, întru restaura-
rea armoniei minţii”. Numai că etimologia cuvin-
telor enumerate este latină și nu dacică: a a vătăma 
‹ victimare; a ameţi ‹ mattus (beat), a lepăda ‹ la-
pidare, a leșina ‹ loesionare, strănut ‹ sternutare, a 
întrema ‹ inter+arma. Doar a răbda pune probleme 
întrucât dicţionarele îi dau originea necunoscută. 
Afirmaţia lui Vasile Andru ar fi valabilă – „din fon-
dul lexical dacic” – dacă admitem că dacii au vor-
bit latina înaintea romanilor, ceea ce e cam greu de 
crezut că a și fost încredinţat cu adevărat cel ce a 
scris interesantul roman Noaptea împăratului. Iată 
un exemplu de… „gândire pozitivă”.

Dacă pentru Carme Jiménez Huertas afir-
maţia din finalul cărţii No venimos del latin: „Lim-
ba iberică este marea noastră speranţă. Va trebui să 
așteptăm publicarea de noi studii care să ne ajute să 
înaintăm în descifrarea scrierii iberice” este pe de-
plin îndreptăţită, în cazul daciștilor noștri relicvele 
de la Tărtăria nu le-ar fi de prea mare folos pentru 
că ele aparţin unei populaţii ce a vieţuit aici înain-
tea celei din care ne revendicăm. Dar din alineatul 
penultim al aceleiași cărţi de o constatate-îndemn 
ar trebui numaidecât să ţinem cont: „…studiile fi-
lologice actuale ar trebui regândite. Pentru că nu 
putem avansa ignorând cultura și limba anterioare 
procesului de romanizare, substratul aflat la baza 
tuturor schimbărilor posterioare.” 

Așa că întrebarea lui Hasdeu „Pierit-au 
dacii?” rămâne pe mai departe în așteptarea unui 
răspuns argumentat.

August 2017
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Cristina IRIMIA

Vești de la Iași!

Cu bucurie semnalăm faptul că, la Editu-
ra Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași se derulează 
de cîţiva ani – la iniţiativa domnului Profesor An-
drei Corbea-Hoișie, directorul dăruit și cu viziune 
al instituţiei – publicarea seriei de autor Opere – 
Dumitru Irimia, o întreprindere cumva singulară, 
foarte îndrăzneaţă în peisajul editorial românesc 
actual.

Seria de lucrări a fost deschisă în anul 
2012, odată cu re-editarea volumului Limbajul po-
etic eminescian, 345 p. (publicat pentru prima dată 
în 1979, la Editura Junimea), care se deschide cu 
o consistentă prefaţă a Profesorului Mihai Zamfir: 
„o carte «istorică», o monografie ce a făcut dată și 
ale cărei dimensiuni reale pot fi apreciate obiectiv 
abia astăzi, după scurgerea a trei decenii. Apărută 
în 1979 [...] cartea semnată de Dumitru Irimia a 
marcat, alături de alte cîteva lucrări, intrarea exe-
gezei eminesciene într-o nouă fază. Ieșea la lumină 
faptul că, după mulţi ani de examinare impresio-
nistă și anecdotică a poeziei lui Eminescu, trebuia 
să urmeze altceva [...] abordarea stilistică a operei 
eminesciene plutea în aer; ea lua însă pentru prima 
oară formă monografică sub pana lui Dumitru Iri-
mia. [...] Cartea lui Dumitru Irimia rămîne în con-
text un reper inconturnabil; este cel mai sistematic 
și mai complet manual de poetică eminesciană, 
purtător de adevăruri pe care cercetarea ulterioară 
le-a nuanţat, dar nu le-a contrazis.” 

 A urmat, în anul 2014, al doilea volum al 
seriei, Studii eminesciene, 524 p., îngrijit de dis-
cipolii apropiaţi autorului, tinerii profesori Ioan 
Milică și Ilie Moisuc, de la Universitatea ieșeană. 

În excelenta prefaţă a acestui al doilea volum – in-
titulată Citindu-l pe Eminescu – Ioan Milică face 
subtila observaţie că „ceea ce caracterizează iden-
titatea scrierilor lui Dumitru Irimia este organici-
tatea. Fiecare dintre articolele adunate în prezenta 
lucrare înfăţișează, din unghiuri distincte, cristali-
zarea și evoluţia unor convingeri și tehnici de lucru 
știinţific sau, așa cum este cazul contribuţiilor de 
vîrf, capacitatea de sinteză și de esenţializare, acu-
rateţea și rigoarea expunerii și profunzimea inter-
pretărilor propuse textelor eminesciene.” 

În afara seriei de Opere, aceeași Editură 
a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași, prin efortu-
rile unei echipe editoriale competente și dăruite, a 
republicat, în anul 2011, în colecţia Logos (fonda-
tă de Dumitru Irimia și continuată, după 2009, de 
Ana-Maria Minuţ și Ioan Milică), Cursul de ling-
vistică generală, îngrijit, ca și volumul precedent, 
de Ioan Milică. În Cuvîntul înainte pe care îl sem-
nează, editorul punctează trăsăturile esenţiale ale 
Cursului: actualitatea, noutatea, perspectiva ori-
ginală a abordărilor, iar Postfaţa elaborată de Ilie 
Moisuc explică „modul în care reflecţia lingvisti-
că a Profesorului Dumitru Irimia se împletește cu 
ideile sale despre stilistică și poetică, în încercarea 
de a demonstra că în spatele proiectului știinţific al 
Profesorului se ascunde un proiect existenţial co-
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erent, în centrul căruia se află Omul («știinţa fără 
omenie e un non-sens», D. I.), ca fiinţă simbolică. 
Acesta creează limba în aceeași măsură în care se 
lasă creat de ea.”

Tot în afara seriei de Opere se înscrie 
re-editarea, la sfîrșitul anului 2016, în colaborare 
cu Memorialul Ipotești – Centrul de Naţional de 
Studii „Mihai Eminescu” – antologiei Mihai Emi-
nescu. Despre limbă, cultură, teatru, 277 p., o lu-
crare dragă profesorului Irimia.

Nota asupra ediţiei, redactată de Mihaela 
Aniţului, cercetător la Ipotești, reamintește că actu-
alul volum reprezintă versiunea, mult îmbogăţită, a 
antologiei Mihai Eminescu. Despre cultură şi artă 
(apărută la Junimea, în 1970 – cînd Perpessicius nu 
publicase decît 6 din cele 16 masive volume care 
aveau să apară pînă în anul 1989 ...), „care conţinea 
texte inedite extrase direct din manuscrisele poetu-
lui sau din publicistica vremii și propunea, coerent, 
o lectură a scrierilor lui Eminescu dintr-o perspec-
tivă mai puţin explorată pînă atunci, cea a comen-
tariului și meditaţiei pe teme culturale și artistice. 
Dar această întreprindere iniţială rămăsese fatal-
mente incompletă, dat fiind accesul limitat și difi-
cil în epocă la sursele bibliografice; treizeci de ani 
mai tîrziu, autorul volumului din 1970 se întorcea 
la proiectul de tinereţe, structurînd, pe baza prime-
lor texte și a unor izvoare de această dată mult mai 
generoase, o nouă lucrare. Timp de cinci ani, în 
intervalul 1999-2004, profesorul Dumitru Irimia a 
făcut, cu acribia care-l caracteriza, o altă selecţie a 
articolelor, dintr-o bază mult mai amplă, dorind să 
ofere un corpus integral al acestora, bine organizat, 
relevant pentru viziunea creatorului și gînditorului 
Mihai Eminescu despre cultură și artă.”  

Predate Editurii se află acum, în martie 
2017, volumele III și IV ale seriei: Studii de ling-
vistică şi limba română, 425 p., îngrijit de Dinu 
Moscal, tînăr cercetător la Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide” din Iași și Studii de stilis-
tică şi poetică - 880 p. (o lucrare de mare comple-
xitate, prin tematica și – nu mai puţin – dimensiu-
nile sale, ce a implicat eforturi deosebite din partea 
îngrijitorilor), coordonat de la fel de tînăra cerce-
tătoare Adina Hulubaș, de la același institut, volu-
me care, împreună, vor ilustra cele trei dimensiuni 
reprezentative ale operei lui Dumitru Irimia: emi-
nescologia, stilistica și limba română privită atît în 
plan intern, cît și în cadrul general al lingvisticii, 
precum și în context cultural-istoric.
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Daniela PETROȘEL

Domoleni.  
O lume sub semnul  

umorului și al nostalgiei

Carnete critice

Apariția celui de-al doilea volum Domoleni 
(editura PIM, Iași, 2017) al profesorului Gheorghe 
Moldoveanu este tonicul semn că lumea de altădată 
refuză să stea cuminte sub praful anilor; ea se cere 
adusă într-un prezent care capătă identitate și sub-
stanță tocmai pentru că nu se rupe cu ingratitudine 
de trecut. De altfel, deloc întîmplătoare cuvintele ce 
mediază intrarea noastră în carte: ,,Unde sînt cei care 
nu mai sînt?” (Nichifor Crainic) Cît mai sîntem, încă 
sînt! Tulburătoare întrebare, ce rupe omul din solitu-
dinea eu-lui și îl pune în legătură cu generații cunos-
cute fragmentar sau chiar total neștiute. O intero-
gație ce sfîșie autosuficiența prezentului, arătîndu-i 
fragilitatea funciară. Căci reașezarea individului în 
rețeaua protectoare a generațiilor și a familiilor este 
un binevenit exercițiu ce consolidează sinele, împie-
dicând destructurarea. În egală măsură, tulburător 
răspunsul la întrebarea lui Crainic, un răspuns ce 
marchează pregnant conștiința continuității gene-
rațiilor și a datoriei pe care prezentul o are în fața 
trecutului. Căci destinele individuale au relevanță și 
pentru că sînt concretizări ale celor colective. Din 
multele fire ce duc la biografia unui individ, majori-
tatea sînt nevăzute, dar asta nu înseamnă că sînt cele 
mai puțin importante. 

O carte despre lumea de altădată este, în 
primul rând, o carte de atmosferă. Și așa și este acest 
volum al doilea al Domolenilor. Reconstituirea nos-
talgică a vieții și oamenilor de altădată (un altădată 
deloc anistoric, ci echivalent cu perioada din urmă 
cu 50-60 de ani) devine prilej pentru a insera eveni-
mente semnificative ce configurează nu doar istorii 
personale; ele contribuie și la tabloul mai amplu al 
istoriei naționale. Nu cea oficială a manualelor, ci cea 

neoficială, autentică, construită din fărîme și amin-
tiri sau drame ale familiilor: război, colectivizare 
etc. Trăind complicate vremuri istorice, țărășenii se 
văd prinși între două lumi: nu mai sunt nici țăranii 
interbelicului lăsați de istorie să-și cultive în liniște 
ogoarele, dar nici orășeni autentici. Ei sînt cum este 
o țară întreagă, pusă pe drumul construirii unui so-
cialism pe care nimeni nu îl înțelege și de care mai 
toți se tem. Căci el vine cu teroarea închisorilor poli-
tice, cu politruci zeloși cu supra de măsură, dar și cu 
presiunea permanentă pe familiile neînregimentați-
lor. În acest context trebuie interpretate și dilemele 
morale ale lui Codin, prins între rigorile oficiale ale 
serviciului și înțelegerea profundă a nevoilor consă-
tenilor lui. 

Și totuși, în pofida unui climat politic apă-
sător, viața continuă cu ale ei amestecate și eterne, 
cu nunți, botezuri, cumetrii și morți, căci nicicînd 
șuvoiul gîlgîitor al vieții nu poate fi stăvilit de vreun 
regim politic. La fel și moartea, căci nu mai contează 
dacă ai murit luptînd pe front sau împotriva partiza-
nilor: ,,Regula era ca un militar român să vorbească 
despre comportamentul eroic al militarilor români 
în general și al celui ce urma să fie îngropat în speci-
al, dar aspectul politic nu interesa pe nimeni în acele 
clipe.” Este o lume care știe că sînt relativ puține mis-
terele existenței umane, iar politica nu va fi nicicînd 
unul dintre ele. De aceea o și lasă să zacă în câmpul 
secundariatului. 

Schimbările pe care politica le aduce în lu-
mea satului sînt abil surprinse în carte; nu prin de-
clarații frontale, ci prin molcoma înregistare a dis-
pariției unui mod de viață. E o resemnare domoală, 
ce-și asumă inevitabilul: ,,Doar cîntecele de seară 
începeau deja să amuțească. Nu prea mai erau mo-
tive ca lumea să se adunea seara. Clacă la depănușat 
păpușoi nu mai era, păpușoii erau plecați la geace; 
clăcile pentru scărmănat ori tors lînă dispăruseră o 
dată cu oile, iar de împletit nu mai era ce. Lumea 
începea să se astîmpere o dată cu găinile; se închidea 
devreme în casă și în sine.” Oamenii se rup de oa-
meni și pentru că un climat al suspiciunii descuraje-
ză solidaritatea de altădată. Regimurile se schimbă, 
dar acestea nu afectează la modul profund caracte-
rele oamenilor: pământurile sînt luate de stat, dar 
sînt lucrate tot de chiaburii satului, căci doar ei nu 
au inima să-și lase ogoarele de izbeliște. 

Rămâne umorul, complex mecanism de 
apărare în fața unei realități greu traductibile. Este, 
de altfel, și una dintre dimensiunile substanțiale și 
bine realizate ale cărții; un spațiu este reconstruit nu 
doar prin muncile istovitoare sau prin schimbările 
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sociale, ci și prin specificul raportării individului la 
propria existență. O raportare care poate lua forma 
unui comic sănătos ce face realitatea suportabilă: 
,,Dar pe cîmp încă se cînta, se mai spuneau glume, 
lumea simțea nevoia să rîdă, iar cînd cineva nu avea 
de cine rîde rîdea de sine, se lua în rîs, adică, prin rîs, 
se scotea din realitatea urîtă și se transporta într-o 
altă lume, în care să nu-i fie la fel de urît să trăiască.” 
Este o imagine echilibrată și veridică a lumii satului 
ce îmbină tragicul (faptul că un copil își pierde un 
ochi, împuns fiind de vacă) cu un comic nespecta-
culos, tocmai de aceea autentic. În care orașul e un 
spațiu de dincolo, plin de forme ale răului; de ace-
ea și blestemul frecvent în sat: ,,Dare-ar Dumnezeu 
să ajungi pe scîndurile spitalului.” De la glumele 
cu Stalin ‒ explicându-i-se unei bătrâne că Stalin 
este cel care a scăpat românii de nemți, ea vine cu 
o replică genială : ,,Ajuta-i-ar Dumnezeu, maică, să 
ne scape și de ruși”! ‒ la cele ale oamenilor muncii 
obosiți după nesfîrșitele ședințe de partid, Domoleni 
II este un model pentru ceea ce înseamnă comicul 
sănătos al țăranului român. Care trece de la Dum-
nezeu la dracul chiar în aceeași propoziție; savuroa-
se secvențele cu preoții ce merg cu Ajunul sau cu 
Boboteaza pe la casele oamenilor, însoțiți fiind de 
necredincioșii de câini: ,,Din cauza manifestărilor 
câinești, rugăciunea devenea Nașterea Ta, Hristoase, 
marș, javra dracului, tus…Dumnezeul nostru…sau 
În Iordan botezîndu-Te Tu, Doamne, marș dracului, 
de unde-ai apărut, potaie, tus… Închinarea Treimii 
s-au arătat…”. La fel, parodiile după Tatăl Nostru și 
Crez, adecvate obiceiurilor producătorilor de vin și 
țuică: ,,Cred într-un cazan, tatăl atotțiitorul și atotfă-
cătorul rachiului și al țuicii…; aștept ieșirea genun-

chilor prin pantaloni, a tălpilor prin bocanci și a pă-
rului prin căciulă, Amin.” Volumul trebuie apreciat 
și pentru această debarasare de clișeele reprezentării 
vieții la țară, conform cărora țăranul ar trăi în zodia 
unei sacralități metafizice și nu ar îndrăzni vreodată 
să se raporteze altfel decît cu evlavie la cele sfinte. 

Dincolo de dimensiunea aceasta anecdo-
tică, comicul își relevă autentica amplitudine abia 
când maschează realități crunte, copii și copilării 
chinuite, foamea sau sărăcia; dacă pîinea pe cartelă 
nu era cumva suficientă, se rezolva ușor, căci ,,suc 
de limbă se găsește întotdeauna”. La fel și cu încălță-
mintea: după nenumărate reparații și repingiluiri fă-
cute de moș Nică Condrea, verdictul este foarte clar, 
la fel și vinovații: ,,băieții trebuie să fie mai atenți 
cum calcă”. Dar maniera rememorării nu plasează 
evenimentul în categoria gravului sau a tristeții, căci 
peste toate planează starea de normalitate. Semn că 
naratorul rămîne în lumea și vîrstele descrise, nu le 
interoghează lucid de pe pozițiile neimplicate ale ac-
tualității. 

Finalul textului rezumă într-o frază întrea-
ga substanță a cărții, dar, mai ales, modalitățile ei 
de construcție: ,,Ghiță își prezintă raportul și, pri-
vind peste mulțimea de cruci, mai vechi și mai noi, 
amestecă prezentul cu trecutul. Nici nu ar putea fi 
altfel; aici e și tot ce nu mai e. Prezentul devine și 
el amintire, contururile devin părelnice.” Rigoarea 
evenimențială pierde teren în fața atmosferei, iar 
melancolia învăluie oameni și locuri. Poveștile celor 
vii se întretaie cu istoriile morților, speranța iposta-
ziază regretul, iar suspinele abia stăpînite acoperă o 
dramatică împletire de destine și generații, de pre-
zent și trecut, de datorie și nostalgie. 
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Dan PERȘA

O carte  
pentru inimă şi minte

Am pornit spre casă cu intenţia mărturisită 
de a scrie câteva rânduri despre recenta carte semnată 
de Carmen Mihalache, „Teatru la filtru” (Editura Juni-
mea, Iași, 2017). M-am rușinat însă de ce aș putea scrie 
îndată ce am citit cuvântul înainte, în care Carmen Mi-
halache își mărturisește cu atâta căldură o profesiune 
de credinţă ca teatrolog, încât te emoţionează profund. 
Cum ai putea tu să mai însăilezi după aceea o cronică, 
o cronichetă, fără să-i aduci cărţii mai degrabă un de-
serviciu, diluând, prin exerciţiul critic, tocmai ceea ce 
o face specială, emoţia. Căci în întregul ei această carte 
este urmarea unor emoţii, a emoţiilor unui teatrolog 
așezat în sala de spectacol în faţa scenei și urmărind o 
transpunere regizorală și arta actorilor și arta spectaco-
lului și substanţa unei dramaturgii. „Teatru la filtru” e 
ca un nerv viu. Oriunde l-ai atinge, el îţi răspunde cu 
o senzaţie, cu o pulsaţie, cu un tremur, cu o înfiorare. 
Sau cu o idee. 

Este o carte din care o cunoști mai bine pe 
Carmen Mihalache. Teatrolog, director al revistei 
„Ateneu” din Bacău și publicist – sunt doar câteva 
dintre înfăţișările ei pe scena lumii. Ceea ce nu spune 
nimic despre ea ca om. Poate că în economia unei cro-
nici la o carte nu ar trebui să intre mărturia că este o 
colegă minunată. Dar mi-a venit acest gând și nu pot 
să nu îl spun. Însă pot vorbi despre calităţile care au 
consacrat-o. inteligenţa vie, simţul umorului, acesta 
bine cumpănit cu simţul ironiei, entuziasmul și buna 
dispoziţie, ce îi asigură o permanentă vervă. Latura ei 
sensibilă, deși vizibilă în societate, își dă măsura abia în 
cărţile despre teatru. Pentru că în faţa scenei, rezonanţa 
scriitoarei este maximă și îi mobilizează toate energiile. 
Și apoi, când scrie despre ce a văzut pe scenă, își mobi-
lizează toate atuurile. Cartea aceasta este ea însăși un 
spectacol. Un spectacol al spectacolelor, un spectacol al 
viziunilor regizorale, un spectacol al „ideilor”, desigur, 
al ideilor dramaturgice. 

Alături de volumul din anul 2000, „Unora 
le place teatrul”, „Teatru la filtru” este o carte specială. 
Celelalte cărţi ale scriitoarei sunt cu precădere de pu-
blicistică, dar are și unele legate de lumea artelor plas-
tice, cum ar fi „Magia amintirii – Convorbiri cu Ilie 
Boca”, „Dialoguri în atelier” și „Carte cu Ilie Boca”. În 
toate aceste cărţi o recunoști pe Carmen Mihalache, 
recunoști un mod unic de a gândi și a scrie, recunoști 
o pecete, dar în cărţile despre teatru o regăsești cu toate 
disponibilităţile intelectuale și afective turate la maxim. 
„Merg la teatru din plăcere, recunosc, sunt hedonistă, 
caut bucuria. Iar când o găsesc, vreau să o transmit mai 
departe, să o împart cu mai mulţi oameni, să-i conta-
minez de iubirea mea pentru teatru, care mi-a împlinit 
și mi-a colorat viaţa”. Astfel, „Teatru la filtru” este o car-
te pentru inimă. Dar vocaţia critică, logica impecabilă, 
enorma zestre culturală a autoarei, capacitatea analitică 
și de sinteză, o face și o carte pentru minte. 

Dacă există cineva care nu găsește rostul unui 
teatrolog dincolo de exerciţiul lucid, critic, Carmen 
Mihalache îi oferă cel mai frumos argument, printr-o 
mărturisire: „a da efemerului o șansă la memorie”, 
„să prelungesc... frumuseţea clipei”! Căci, nu-i așa, un 
spectacol, o montare scenică sunt întreprinderi artisti-
ce efemere. Totul se petrece în timpul a circa două ore 
pe o scenă, timp în care se transmite spectatorilor acea 
stare unică și irepetabilă, ce îi îmbogăţește sufletește. 
Dar în sală sunt o sută, două de oameni. Iar când cade 
cortina, treptat, spectacolul este uitat. Dar iată-l rămâ-
nând viu printr-o cronică de spectacol, în care se spune 
tot ce a transmis el. 

Carmen Mihalache se declară critic impresi-
onist. Cred că din câte locuri este utilizată critica im-
presionistă, nicăieri nu e mai potrivită ca în teatru. Căci 
aici, a transmite doar date tehnice și a emite judecăţi de 
valoare, n-ar însemna mare lucru, dacă pierzi „starea”, 
liantul, legătura sensibilă, sentimentală, dintre scenă 
și spectator. Teatrologul Carmen Mihalache este, din-
colo de luciditatea critică, un degustător de teatru. Nu 
merge la teatru pentru a exercita o meserie, ci pentru a 
capta, cu antenele sensibilităţii, fluidul artistic transmis 
de pe scenă. Pentru a participa  la un act unic de recep-
tivitate. Cu tot ce se investește în această relaţie regizor 
– spectator, actori - spectator.

Cartea are mai multe capitole, fiecare dedicat 
unui oraș. Desigur, Bacăul are partea leului și Carmen 
Mihalache spune de ce: „scopul meu principal a fost 
acela de a mă concentra asupra teatrului din orașul în 
care trăiesc, Teatrul „Bacovia”, și pe „Gala recitalurilor 
dramatice”, festivalul care se desfășoară la Bacău”. Dar 
prezente sunt și orașele: Botoșani, Buzău, București, 
Iași, Piatra Neamţ... Toate acestea arată traseele unui 
teatrolog în căutare de teatru. În căutarea satisfacerii 
unei profesiuni ce trece dincolo de actul critic într-o 
pasiune, într-o dimensiune artistică,  totul născut din-
tr-o vocaţie ce îi umple paginile de o afecţiune ce se 
transmite cititorului, pentru a-i da și lui acea înflăcăra-
re de care, cu siguranţă, și inima lui are nevoie. 
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Doina CERNICA

La București,  
cu memoria,  

Doamna „Memoriei”  
și „Memoria” 100

„Ce ai luat atât de greu cu tine?” o întreb 
pe Maria Toacă, ajutând-o să urce în trenul Sucea-
va-București. Maria Toacă este cunoscuta ziaristă 
de la Cernăuți. De câte ori suntem împreună și-i fac 
cunoștință cu cineva, spun că ea este cea mai bună 
ziaristă din nordul Bucovinei și eu din sudul ei. Apoi 
avem un suspin geamăn, de o viață, și pare pe viață, 
pentru Bucovina întreagă despicată. În bagajul su-
mar, mergem doar pentru două zile în Capitala Ro-
mâniei, cea mai mare greutate aparține unei cărți, 
„Durerea memoriei”, volumul II, de Octavian Bivo-
laru, în fapt o masivă antologie a articolelor publica-
te în „Zorile Bucovinei” Cernăuți, ziarul românilor 
din Ucraina, condus de Nicolae Toma, în almanahul 
„Țara Fagilor”, realizat de Dumitru Covalciuc, și în 
alte publicații despre martirii români despărțiți de 
Țară de sârma ghimpată: cei executați încercând să-i 
treacă granița, cei deportați în Siberii, cei aruncați în 
închisori, deținuți politici, antologie alcătuită de pre-
ședintele Societății ,,Golgota” din Cernăuți, cu spri-
jinul financiar, citez din semnalul publicat de Maria 
Toacă la apariția primului volum, „al unui român 
din Elveţia – dl Corneliu Constantinescu. Născut la 
Buzău, el a emigrat în 1971 în Occident, dragostea și 
apartenenţa la neam exprimându-le prin contribuţii 
concrete la înveșnicirea memoriei martirilor români 
din nordul Bucovinei. Iată, deci, un om care trăiește 
nu numai pentru bunăstarea proprie, dar poate să 
răspundă la întrebarea poetului «Cu noi cum rămâ-
ne?» La fel putem spune și despre Octavian Bivolaru, 
și despre alţi activiști ai Societăţii «Golgota» – de la 
temerarii care au stat la temelia fondării ei și până la 
cei din timpul de faţă. Or, nu întotdeauna a fost ușor 
și simplu să se înfăptuiască, s-ar părea, cele mai paș-
nice, mai loiale, mai creștinești fapte, cum sunt înăl-

ţarea semnelor comemorative, a monumentelor fu-
nerare, oficierea parastaselor în memoria martirilor 
români. Deși în Ucraina independentă victimele re-
gimului sovietic totalitar au fost reabilitate prin lege, 
iar unii lideri naţionaliști și ai Armatei Ucrainene 
de Răsculaţi sunt ridicaţi la rangul de eroi naţionali, 
când e vorba de români apar suspectări și etichetări 
dintre cele mai sfidătoare. E suficient să amintesc de 
emoţiile și gâlcevile iscate în jurul Complexului me-
morial al militarilor și martirilor români din fostul 
cimitir militar din centrul istoric al Cernăuţiului, 
neoficializat de autorităţi nici până astăzi”. Da, îmi 
aduc aminte, amândouă am însoțit-o și în acel cimi-
tir cernăuțean pe scriitoarea Micaela Ghițescu, pre-
ședinta Fundației Culturale Memoria și director al 
publicației (fără pereche, și la propriu, și la figurat) 
„Memoria – revista gândirii arestate”, care apare sub 
egida Uniunii Scriitorilor din România.

Deși buletinele meteo anunțaseră vreme 
urâtă pentru 4 octombrie 2017 în București, dimi-
neața începe în splendoarea unei lumini dulci, de 
toamnă în Bucovina. Nu simțim nimic din oboseala 
zilei de ieri, oboseală în primul rând a Mariei, ieși-
tă la ora 5,00 din locuința sa, aflată pe strada școlii 
lui Eminescu, în imediata vecinătate a Consulatului 
General al României la Cernăuți, vecinătate și profe-
sie (de ziaristă de la absolvirea facultății la Chișinău) 
care au făcut-o să înregistreze, să scrie și apoi să-mi 
povestească în tren, cu mai multe amănunte decât în 
articol, despre pichetarea sediului misiunii noastre 
diplomatice de către ultranaționaliștii ucraineni în 
apărarea legii care ne distruge limba și contra celor 
care au protestat împotriva ei. Au fost de față, alături 
de ea, demni, de neclintit, ca să se știe că în nicio 
împrejurare Limba Română nu rămâne singură, și 
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bărbații corului „Dragoș Vodă”.
Ce vrea să vadă sau să revadă în București? 

Știu răspunsul chiar fără să rostesc întrebarea. Ori-
unde ar pleca, un cernăuțean merge în primul rând 
la o întâlnire cu Eminescu, „Cea mai curate lacri-
mă a noastră”, cum îl numește în titlul cărții pe care 
i-a dedicate-o prozatorul Grigore Crigan. Așa că o 
luăm pe lângă Cișmigiu, pe drumul pe care am mers 
cinci ani de zile la facultate, dar nu ajungem la ea, 
în dreptul Cercului Național Militar, a cărui fațadă 
este acoperită de schelele și perdelele unor lucrări 
de restaurare, o luăm la stânga pe Calea Victoriei. 
Nu înainte de a ne bucura de jocul soarelui în ploa-
ia fântânii arteziene, din fața acestui celebru palat, 
„desenat” de arhitectul Dimitrie Maimarolu și ri-
dicat din banii ofițerilor armatei române, la a cărui 
fastuoasă inaugurare, în 1923, a luat parte și cuplul 
regal Ferdinand și Maria. Mă gândesc la splendoa-
rea sălilor, la spectacolele pe care am avut norocul să 
le văd când se numea Casa Centrală a Armatei și la 
expozițiile vizionate aici după 1990, când și-a reluat 
vechea denumire, între care și ale unor apreciați pic-
tori bucovineni: Octavian Vișan, Ion Grigore, Lucia 
Grigore, Costin Neamțu. La fiecare pas este ceva de 
văzut, ceva de povestit. Dar întârziem în fața Bibli-
otecii Centrale Universitare ,,Carol I”, cu o mare de 
vizitatori care se ordonează în grupuri în preajma 
statuii ecvestre a regelui, ca să-i spun Mariei că aici, 
în aula fostului Palat al Fundației Universitare Carol 
I, sediul Fundațiilor Regale, am asistat în vara anu-
lui 2015 la clipa în care Doamna Micaela Ghițescu a 
devenit Mare Ofițer al Ordinului Infante Dom Hen-
rique, decorație decernată personal de Președintele 
Portugaliei. Scriitoarea i-a mărturisit atunci preșe-
dintelui lusitan că trăiește cea mai mare minune din 
viața sa. O viață plină de dramatism, povestită cu 
o simplitate și o sinceritate zguduitoare în ceea ce 
autoarea a numit „singura mea carte”, „Între uitare 
și memorie”, Humanitas, 2012. Arestată în celebrul 
„lot francez” și condamnată la 4 ani de detenție po-
litică, cu diplomă universitară și vorbitoare de limbi 
străine, Micaela Ghițescu, căreia i se luase dreptul 
de a lucra în învățământ, și-a însușit singură portu-
gheza, limbă din care editurile noastre nu aveau tra-
ducători și pentru care nu i-au refuzat colaborarea, 
astfel că în momentul decorației avea în urmă peste 
80 de titluri transpuse din literaturile de expresie 
portugheză. Altele, cred că urcând până la 100, fiind 
din spaniolă, franceză, germană și engleză. Cea mai 
recentă, pe care Doamna Micaela Ghițescu o con-
sideră „cartea mea de suflet”, a apărut în anul 2016, 
la Humanitas și este jurnalul de război (noiembrie 
1916-aprilie 1918) al lui Marcel Fontaine, membru 
al Misiunii Militare Franceze. Rămas de pe frontul 

românesc atașat de România, căsătorit chiar cu o 
româncă, Marcel Fontaine a ajuns apoi directorul 
Liceului Francez din București. Reîntors în Fran-
ța după Al Doilea Război Mondial va purta cores-
pondență cu câteva dintre fostele cadre didactice și 
eleve de la acest liceu, care vor plăti cu închisoarea 
îndrăzneala acestei nevinovate corespondențe. Între 
fostele eleve, așa cum am amintit deja, s-a numărat 
și Micaela Ghițescu. 

Cu ochii încă la Biblioteca decernării deco-
rației, nu pot să nu-i alătur și celelalte recunoașteri 
de care, veritabil ambasador cultural al României, a 
avut parte, scriitoarea Micaela Ghițescu fiind și Ca-
valer al Ordinului Național „Serviciul credincios” și 
Ofițer al ordinelor braziliene „Rio Branco” și „Cru-
zeiro do Sul”. 

Apoi privirea se întoarce și traversează Ca-
lea Victoriei, numită în această zonă, în memoria 
evenimentelor, schimbătoare de vieți, din decem-
brie 1989, Piața Revoluției, cum ne amintește și mo-
numentul sculptorului Alexandru Ghilduș, și, mai 
ales, bustul lui Corneliu Coposu, realizat de sculp-
torul bucovinean Mihai Buculei. Privirea noastră 
traversează acest spațiu central și de inimă al Capi-
talei, ca să aleagă punctul din care să păstrăm cât 
mai cuprinzător într-o imagine foto Palatul Regal, 
astăzi Muzeul Național de Artă al României, și ca 
să-i spun Mariei că în istoria sa se află cu litere mari 
numele universitarului și arhitectului Nicolae Nen-
ciulescu, cel care a primit de la Carol II-lea misiu-
nea refacerii edificiului și îndeosebi a Sălii Tronului, 
acolo unde avea să depună jurământul în 1940 Re-
gele Mihai. Țin la această mențiune nu numai fiind-
că în casa Doamnei Micaela Ghițescu se află la loc 
de cinste portretul Majestății Sale, nu numai pentru 
că povestește cu emoție despre audiența pe care i-a 
acordat-o, ci și pentru că fiul cunoscutului architect 
este tatăl talentatei și originalei sculptorițe Daniela 
Nenciulescu, cu expoziții cu răsunet în țara în care 
trăiește de la vârsta de 16 ani, Italia, dar nu de mult și 
în București, la Muzeul Țăranului Român („Umbra 
coaselor și Steaua Polară”, cu lucrări care au ilustrat 
și un număr al revistei „Bucovina literară”), și la Se-
neca Anticafe, unde a însoțit o evocare a valorosu-
lui cărturar Cezar Papacostea. Or, Daniela Nenciu-
lescu este pe linie maternă o Papacostea, nepoată a 
Doamnei Micaela Ghițescu. 

Dar, iată-ne și la cel dintâi Eminescu al că-
lătoriei noastre, monumentul lui Gheorghe D. An-
ghel în grădina din fața Ateneului Român, conce-
put de sculptor la Mănăstirea Pasărea și inaugurat 
în 1963. Timpul i-a cernit făptura de bronz și i-a 
adâncit aerul meditativ, acel „Optezeci de ani îmi 
pare c-am trăit, / Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei 
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fi murit. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri…”, 
accentuat cu siguranță și de lucrările expuse tempo-
rar în același spațiu al grădinii de Alexandra Nechi-
ta, cândva Micuța Picasso, azi o artistă faimoasă, ai 
cărei părinți, persecutați politic, au părăsit România, 
stabilindu-se în Statele Unite, înainte 1989. 

Eminescu, cel pe care îl vom întâlni în con-
tinuare, ne așteaptă în holul de marmură al Univer-
sității căreia i-a fost studentă și Doamna Ghițescu. 
O studenție întreruptă crud de detenție și nu ușor 
reluată, așa cum știm amândouă, pentru că și Ma-
ria Toacă se numără printre miile de cititori ai cărții 
„Între uitare și memorie”. Nu ne putem apropia însă 
de Poet fără să stingherim mulțimea tinerilor de la 
Facultatea de Litere, care adunați lângă soclul bus-
tului completează cu râvnă formulare, notează pe 
carnete orarul. Ne mulțumim cu privirea sa priete-
noasă peste creștetele lor și înainte de a ieși în strada 
Edgar Quinet, îi răspundem la fel și zâmbim citind 
înscrisul de lângă ușă „Numele mari se formează cu 
litere”.

Trecem prin Pasajul Universității la Spi-
talul Colțea. Ne gândim la tot ce povestește, ce su-
gerează informația plăcii comemorative de pe zidul 
său, ctitorirea aici în 1704 de către spătarul Mihai 
Cantacuzino, a primului așezământ de asistență 
medical din Țara Românească, dar și la zguduitoa-
rea amintire a medicului chirurg 
Nicolae Constantinescu, redactor 
coordonator al revistei „Memo-
ria”: „La Revoluţie, Spitalul Col-
ţea avea șapte săli de operaţie, în 
condiţiile în care ne-au venit zeci 
de bolnavi. Eu am operat fără în-
trerupere începând de joi seară și 
până în noaptea de sâmbătă spre 
duminică. Fără întrerupere! Du-
minică dimineaţă m-am culcat și 
am domit până luni seara, păzit de 
studenţi”. În același timp, instituția 
ni-l evocă pe chirurgul Constantin 
Ghițescu, care a profesat și în acest 
spital, și care – deși om puternic, 
înzestrat cu tăria cerută de condi-
ția de medic și dată de o experien-
ță de viață bogată, care includea 
și înrolarea sa ca voluntar de pe 
băncile liceului în Războiul Reîn-
tregirii – nu a putut să treacă peste închisoarea fiicei. 
Astfel că într-un lung interviu acordat pentru atât 
de urmărita emisiune a Eugeniei Vodă, la întrebarea 
realizatoarei „Dacă ar fi să alegem cea mai dureroa-
să amintire, pe care ați da orice să vi-o smulgeți din 
creier, să nu o mai aveți, care ar fi?”, Doamna Mica-

ela Ghițescu a răspuns: „Cea mai dureroasă aminti-
re a fost în momentul când am fost eliberată după 
trei ani de închisoare și am aflat pe peronul gării că 
în timpul celor trei ani au murit tatăl meu și fratele 
meu. Nu știusem absolut nimic din ce s-a întâmplat 
acasă, nu am avut niciun fel de legături cu familia, 
și atunci am aflat. Ieșeam din închisoare, eram… li-
beră, să spunem, nu mai eram după gratii. E.V.: Câți 
ani aveați? M.G.: 24. Și în momentul acela am simțit 
într-adevăr cea mai mare durere cu gândul la ai mei 
pe care nu aveam să-i mai văd și la mama care rămă-
sese singură”.

Mai târziu, când i-am povestit că am fost 
la Cimitirul Bellu și Doamna Micaela Ghițescu ne-a 
spus unde se afla mormântul soțului ei, ne-a părut 
rău că nu am știut, să-i fi aprins o lumânare. Dar, cu 
siguranță, continuă să o facă foști studenți, colabo-
ratorii săi mai tineri, deoarece Prof. Petre Ionescu 
Stoian – iniţiatorul farmacovigilenţei pe plan mon-
dial, membru corespondent al Academiei de Farma-
cie din Paris și al Academiei Regale de Farmacie din 
Spania, rămâne unul din reprezentanții de seamă ai 
farmaciei românești.

La Bellu am ajuns pentru Eminescu, cu 
flori și lumini. De când în Ucraina a fost legiferată 
distrugerea limbii române, Maria Toacă, aproape 
numai despre asta vorbește și scrie. Aici simte un 

moment de liniște și alinare. Și o solidaritate de din-
colo de veac. În vecinătatea locului de odihnă a lui 
Eminescu sunt scriitori de primă mărime ai litera-
turii române și ai limbii române. Trece pioasă, și o 
urmez cu inima strânsă, pe lângă toți. Și se oprește 
la toți.
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Mergând spre Cișmigiu pentru un ritu-
al obligatoriu, o sorbitură de apă de la Izvorul lui 
Eminescu, ne întâlnim cu pictorul și universitarul 
Horea Paștina. Îi spun că suntem invitate la „Me-
moria” 100, că Maria Toacă a venit de la Cernăuți 
și că așteptăm și o invitată de la Chișinău, pentru o 
Românie întreagă la eveniment. La Cernăuți, Horea 
Paștina a fost la sfârșitul lui august, apoi a urcat pe 
Rarău. Ne invită la expoziția sa de la Chișinău. Câți 
kilometri sunt de la Suceava la Cernăuți? 90. Dar de 
la Suceava la Chișinău? 300. Ce 
distanțe mici și uriașe, totodată!, 
ne gândim. Expoziția este des-
chisă până la sfârșitul lui octom-
brie, la Muzeul Național de Artă 
al Moldovei. Se cheamă ,,Lumină 
lină lini lumini”. Îi sunt tăcut re-
cunoscătoare artistului: versul lui 
Ioan Alexandru leagă subtil și in-
distructibil memoria de „Memo-
ria”, acum când intrăm pe tărâmul 
ei de suflet și hârtie. „Lumină lină 
lini lumini /Răsai din codrii mari 
de crini /I-atâta noapte și uitare / 
Şi lumile-au pierit în zare / Au mai 
rămas din veghea lor / Luminile 
luminilor…” 

Deși eram după o zi de 
colindat prin București, am sim-
țit nevoia să mergem tot pe jos la 
Ateneul Român, pe lângă respi-
rația lacului și frunzele galbene plutind legănat în 
aer sau înstelând gazonul verde, încă tânăr. Maria 
poartă pantofi incomozi, dar deosebit de eleganți, în 
ton cu întreaga sa ținută: va trece pentru prima data 
pragul Ateneului. Înăuntru, rezistăm cu greu tenta-
ției de a păși cu capul lăsat pe spate, dar și oamenii 
merită văzuți! O salutăm și o îmbrățișăm întâi pe 
Doamna Micaela Ghițescu, mulțumindu-i din nou 
pentru invitație și felicitând-o pentru eveniment. 
Arată minunat și reușește cu distincție și căldură 
să schimbe două cuvinte cu toată lumea, să accepte 
fotografii, să se bucure de flori. Printr-o asociere că-
reia nu am vreme să-i caut explicația, dar care poate 
să țină de un anume rafinament coloristic, îmi apare 
în memorie volumul bilingv (român-portughez) cu 
poezii de Eminescu, cu prefață și postfață de Mir-
cea Eliade, de a cărui editare Micaela Ghițescu s-a 
ocupat în anul 2000. Un volum cu o copertă de cati-
fea vișinie, cu titlul, numele și efigia Poetului în aur. 
Lângă Domnia Sa, Oana Ichim, secretar general de 
redacție, în ie, surâzătoare, calmă și eficientă. Nu am 
mai văzut-o de când aștepta venirea pe lume a pri-
mului băiețel, acum are doi. Octavian și Matei, sunt 

la vârsta solicitantă a grădiniței, dar de câte ori am 
vrut să o cruț de un plus de oboseală, mi-a răspuns 
cu sinceritate dezarmantă: „Eu sunt la foc conti-
nuu!” Sau: „Am o viață plină de energie!” 

Sigură că vor veni aici, întâlnirea cu poeta 
Ana Blandiana și cu istoricul Ioana Boca are totuși 
ceva din farmecul surprizei. Ana Blandiana se bucu-
ră să se reîntâlnească sub cupola Ateneului cu Buco-
vina (mai devreme se îmbrățișase cu măicuțele de 
la Sf. Mănăstire Voroneț, al căror oaspete fusese cu 

puțin timp în urmă), iar Maria Toacă le înmânează 
protestul corului „Dragoș Vodă” Cernăuți, față de 
Legea Învățământului din Ucraina care lovește în 
ceea ce au românii mai scump – limba lor. Limba 
Română. În ce mă privește, mă regăsesc cu amân-
două, și cu Micaela Ghițescu, și cu medicul Nicolae 
Constantinescu, și cu profesoarele Angela Bilcea și 
Valentina Bilcea, și cu Oana Ichim, și cu prea de-
vreme plecatul Romulus Rusan, într-o amintire care 
ne cuprinde pe toți, parte a proiectului consacrat 
„Memoriei deportaților din România” realizat de 
Fundația Academia Civică – Memorialul Victimelor 
Comunismului și al Rezistenței Sighet – Centrul In-
ternațional de Studii asupra Comunismului, împre-
ună cu Fundația Culturală Memoria. Îmi amintesc 
că atunci (era în decembrie 2010), numărul 72-73 al 
revistei „Memoria”, care aducea în paginile sale epi-
soade din epopeea sfâșietoare a deportărilor, a fost 
lansat în Sala Oglinzilor de la Uniunea Scriitorilor. 
Un loc de cinste, firește, dar ce ar putea rivaliza cu 
Ateneul Român? În România, pentru că iată, numă-
rul 100 al revistei fixează pe coperta 2 instantanee 
de la sărbătorirea revistei, cu un număr special, la 
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20 de ani de la apariție, și în Franța, la Versailles. Pe 
coperta 2, deoarece cu recunoștință, omagial și cu 
mult drag, Doamna Micaela Ghițescu a ales pentru 
coperta 1 patru imagini în care apare fondatorul 
publicației, Banu Rădulescu, cel care avea mai apoi 
să-i încredințeze nobila misiune a asigurării conti-
nuității acesteia. Aspecte dintr-o activitate bogată, 
a Fundației și a Revistei, sunt reînviate pe ultima 
copertă, în vreme ce pe coperta 3 sunt prezenta-
te, față în față cu numele realizatorilor, distincțiile 
care le-au recunoscut valoarea: diplomă și medalie 
de la Președintele României Emil Constantinescu, 
„în semn de recunoaștere pentru meritele deosebite 
avute în lupta pentru promovarea democrației și a 
societății de drept în România”, Înscris de Onoare de 
la Ministerul de Interne (ministru Constantin Dudu 
Ionescu), medalia comemorativă ,,Un deceniu de 
luptă pentru democrație” (Piața Universității, 13-15 
iunie 1990-2000), titlul de Revista Anului 2009 de la 
Asociația Imprimeriilor și Editurilor Literare (pre-
ședintele juriului – Nicolae Manolescu) și Premiul 
Special 2015 de la PEN România, președintă, Magda 
Cârneci. Și în vreme ce în hol, lumea răsfoiește cu 
interes acest număr 100, să reținem și numele reali-
zatorilor care încă nu au fost pomenite pe parcursul 
acestor rânduri: Daniela Nenciulescu, consultant ar-
tistic, Loredana Martin, Andrada Neacșu – tehnore-
dactare computerizată, Ecaterina Ionescu – corectu-
ră, precum și componența Consiliului consultativ: 
Ana Blandiana, Mircea Carp, Mircia Dumitrescu, 
Ilie Popa, Romulus Rusan (în chenar îndoliat), Dana 
Țăranu, Alexandru Zub. Și iată-ne la prima pagină, 
care reia înscrisul de pe copertă, Memoria – revista 
gândirii arestate, Editată de Fundația Culturală Me-
moria sub egida Uniunii Scriitorilor din România, 
Fondator Banu Rădulescu, Nr. 100 (3/2017), cu por-
tretul lui Banu Rădulescu văzut de Mircia Dumi-
trescu și cu mențiunea „Acest număr face parte din 
proiectul Arhiva Memoria 100 – realizat împreună 
cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismu-
lui și Memoria Exilului Românesc (IICCMER).

Tot în ie (pentru străvechimea și frumu-
sețea căreia i se ceruse voie la Fălticeni să fie foto-
grafiată de un cunoscător al folclorului), dr. Roxana 
Cristian, un nume asociat lui Vasile Lovinescu și 
creației acestuia, se bucură să ne reîntâlnim și aici. 
Iar Maria Toacă și cu mine, încercăm din plin acest 
sentiment la revederea cu monahiile dr. Gabriela 
Platon și Elena Simionovici de la Sfânta Mănăstire 
Voroneț, și cu apropiata lor, universitara Carmen 
Cornelia Balan. Suntem în aceeași lojă de onoare, 
în care ia loc și dr. Viorica Olaru-Cemârtan, după 
un drum contra cronometru de la Varșovia, Bălți, 
Chișinău, București. O prezint participantelor din 

Bucovina în ipostaza de universitară și de autoare a 
unei trilogii despre deportările din Basarabia, mo-
nahia Gabriela Platon o recunoaște și ca autoare în 
ediția enciclopedică despre mănăstirile și schiturile 
din Basarabia, în care, îmi spune, a beneficiat și de 
sprijinul soțului, Romeo Cemârtan, doctor în Teo-
logie, sprijin reciproc în general în activitatea știin-
țifică și care se regăsește binecuvântat și în creșterea 
celor trei copii ai lor. La rându-i, Viorica Olaru-Ce-
mârtan ne-o prezintă pe colega sa, Ludmila Cojo-
caru. Maria Toacă nu obosește să admire Ateneul, 
construcție de desăvârșită frumusețe, a cărui piatră 
de temelie a fost pusă în 1886, căruia cu puțin timp 
în urmă un alt apropiat al Sf. Mănăstiri Voroneț, Ni-
colae Noica, fostul ministru și specialistul de recu-
noscută autoritate în domeniu, i-a dedicat o cuprin-
zătoare carte-album. Conf. univ. dr. Carmen Corne-
lia Balan, mă întreabă dacă a reținut bine, că Arsenie 
Boca, s-ar fi aflat pe schela frescei de la Ateneu. Nu 
am știut să-i răspund atunci, dar reîntoarsă acasă am 
căutat și am găsit răspunsul: între cei care l-au ajutat 
pe Costin Petrescu la înfaptuirea impresionantei lu-
crări – istoria poporului român surprinsă în aproa-
pe cercul acestei capodopere, lungi de 75 de metri 
și late de trei, s-a aflat și studentul său, Zian Boca, 
pe care artistul l-a implicat în realizarea scenei care 
îl reprezintă pe Mihai Viteazul intrând biruitor în 
Alba Iulia. Cu acest prilej, am mai aflat un amănunt 
pe care nu îl știam: în 1940, Mareșalul Antonescu 
i-a cerut lui Costin Petrescu să-l scoată din frescă pe 
Carol al II-lea. Maestrul l-a înlocuit atunci cu scena 
țărăncilor reprezentând provinciile României Mari: 
Vechiul Regat, Transilvania, Basarabia și Bucovina. 
Fiind o scenă cu mai multe personaje, autoritățile 
comuniste nu au renunțat la Bucovina și Basarabia, 
deși nordul Bucovinei și Basarabia nu mai erau între 
granițele României. 

Îmi caut ochelarii, ca să văd mai bine to-
tul, și simt pe neașteptate durerea unei mărturisiri a 
Doamnei Micaela Ghițescu din perioada detenției: 
mioapă, a fost lipsită de ochelari, confiscați de cum 
a intrat în închisoare, timp de 13 luni, pe perioada 
anchetei. 

Sala este plină. 800 de persoane la lansa-
rea numărului unei reviste! Nu. Corect este 800 de 
persoane la lansarea numărului 100 al publicației 
unicat „Memoria – revista gândirii arestate”, o re-
vistă care de 27 de ani, „evocând universul concen-
traționar din România și de pretutindeni” ilustrează 
„dorința de a menține trează imaginea ororilor și 
suferințelor din anii totalitarismului comunist”, cum 
se spune în comunicatul de presă al IICCMER, di-
rector executiv Radu Preda, și al Fundației Culturale 
Memoria, președintă Micaela Ghițescu, organizato-
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rii evenimentului – cu sprijinul Filarmonicii „Geor-
ge Enescu”, director Andrei Dimitriu, și al Teatrului 
Național „I. L. Caragiale”, director Ion Caramitru.

Pe scenă, un gard subțire de sârmă ghim-
pată, sugestie și a cununii de spini a Mântuitorului. 
Intră Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, 
impresionant și ca apariție – uniforme negre, parti-
turi în coperte vișinii, care întoarse de cei peste 50 de 
interpreți în exact aceeași secundă, desenează o iz-
bucnire, o desfacere și o închidere de aripi albe. Sunt 
cântece ale detenției, cu versuri cunoscute din poe-
ții închiși în temnițele comuniste. Dar vocile bărbă-
tești, puternice și grave, au în memoria mea ecoul 
glasului trist și dulce al Doamnei Ghițescu rememo-

rând în convorbirea cu Eugenia Vodă versurile din 
Radu Gyr învățate în urmă cu peste 50 de ani: „«Azi 
noapte Iisus mi-a intrat în celulă, /Ce înalt și ce trist 
părea Crist! / Luna a intrat după El în celulă /Și-L fă-
cea mai înalt și mai trist.» E.V.: În pușcărie ați învățat 
poezia? M.G.: Da, bineînțeles. În închisoare e foarte 
greu să reziști. Trebuie să speri în ceva și atunci ru-
găciunea te ajută să speri”. „Ne vom întoarce într-o 
zi, /Ne vom întoarce neapărat. / Vor fi apusuri aurii, / 
Cum au mai fost când am plecat. / (...) Și-n lacrimi 
ori în mângâieri, /Tot noi vom curge, zi de zi, / în 
tot ce mâine, ca și ieri, / Va sângera sau va iubi”, 
sună puternic și înalt finalul concertului. Interpre-
ții ies unul după altul de pe scenă, iar ropotele de 
aplauze nu contenesc nici când pleacă cel din urmă. 
Suntem cinci, monahiile dr. Gabriela Platon, Elena 
Simionovici, universitara Carmen-Cornelia Balan, 
Maria Toacă și cu mine, care îl chemăm în gând pe 
prozatorul Radu Mareș cu romanul său, „Când ne 
vom întoarce”, primul roman postbelic al Bucovi-

nei întregi, și chemăm și ziua împreună, șase și cu 
Doamna Micaela Ghițescu, prima din toți, șapte, 
ziua cu „Memoria”, „Când ne vom întoarce”, Albas-
trul de Voroneț, la Cernăuți, la Societatea pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu”, condusă de 
Vasile Bâcu, într-o întâlnire memorabilă cu istoria 
și cu amintiri ale urmașilor victimelor deportărilor 
și apoi în cimitirele fostei Capitale a Bucovinei, în 
cimitirul marilor noștri cărturari, începând cu Aron 
Pumnul, și, așa cum am amintit deja, în Complexul 
memorial al militarilor și martirilor români. 

Din partea gazdelor manifestării, Andrei 
Dimitriu propune întâi un moment de reculegere 
pentru cei care nu mai sunt și aplauze pentru foștii 

deținuți politici aflați 
în sală. După care in-
criminează prezența pe 
scena țării a unor figuri 
precare, inculte, vino-
văția mass-media, in-
diferența părții tinere 
a societății românești, 
care „are probleme în 
a-și omologa valorile”, 
pasivitatea societății 
civile. Eroii autentici 
ai României, a spus în 
încheiere, merită oma-
gierea în sanctuarele 
țării, cum este Atene-
ul Român, sanctuar 
al spiritualității româ-
nești. Invitându-l la 
microfon pe Președin-

tele Emil Constantinescu, Micaela Ghițescu menți-
onează că „este singurul din președinții României 
care a observat existența revistei «Memoria» și ne-a 
urmărit. Îi mulțumim!” Dl Emil Constantinescu își 
exprimă convingerea că numai „memoria consoli-
dată prin adevăr poate crea conștiințe”, că „este im-
portant să ai repere morale” și că rezistența morală 
la impostură se consolidează numai prin respectul 
de sine și prin credința în Dumnezeu”: „Această re-
vistă trebuie să continue!” Octavian Bjoza, președin-
tele Asociației Foștilor Deținuți Politici din Româ-
nia și Subsecretar de Stat în cadrul Secretariatului 
de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România 
în perioada 1945-1989, vede în „Memoria” „o revis-
tă care între coperțile sale adună suferința neamu-
lui românesc, adună sânge, demnitate și moralitate, 
poate de aceea de atâtea ori n-am avut fonduri să 
apară la termen”, cere „un muzeu al crimelor comu-
nismului” înainte ca să dispară „ultimul dintre noi” 
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care ar putea fi „consultantul acestui muzeu” și nu 
renunță la credința că iubirea și iertarea ne fac mai 
puternici.

Doamna Micaela Ghițescu își deschide 
concisul și penetrantul cuvânt cu un citat din Ana 
Blandiana, „când justiția întârzie, memoria trebuie 
să-i ia locul” și vorbește despre miracolul ajungerii la 
acest număr 100, amintindu-l pe Regele Mihai, care 
în interviul acordat „Europei libere” în decembrie 
1989 spunea că miracolul nu vine dacă nu credem 
în el, dacă nu luptăm pentru el. După care mulțu-
mește pentru prezență unor participanți deosebiți, 
începând cu Măicuțele de la Sfânta Mănăstire Voro-
neț, dr. Gabriela Platon și Elena Simionovici, care cu 
binecuvântarea Stareței, Stavrofora Irina Pântescu, 
s-au desprins de treburile obștii ca să-i fie alături. 
Cunosc adâncul acestei gratitudini, din aceeași con-
vorbire cu Eugenia Vodă: „E. V.: Ați fost o femeie 
puternică. M.G.: În general, m-a ajutat rugăciunea 
tot timpul. În toată viața. Și în închisoare, și după 
aceea, întotdeauna”. Mulțumiri adresează, de aseme-
nea, fiicelor lui Banu Rădulescu, și mai ales „Corinei, 
venită din Germania”. Și ziaristei Maria Toacă, din 
Cernăuți, și istoricului Viorica Olaru-Cemârtan, de 
la Chișinău, care au dat sărbătorii sentimentul pre-
zenței României întregi, sentiment și nume salutate 
de cei 800 de participanți cu aplauze pline de căl-
dură. Și exprimă de asemenea gratitudine pentru 
solidaritate față de Academia Civică, Filarmonică, 
Teatrul Național și Tronos. După care dă citire ce-
lor două mesaje aparte venite din străinătate, de la 
Munchen din partea cunoscutului om de radio de 
la „Vocea Americii” și „Europa liberă”, Mircea Carp, 
încheiat cu celebrul său salut, „Să auzim numai de 
bine!” Și de la Tel-Aviv, de la Rabinul Rafael Shaffer, 
care din cauza Sărbătorii Corturilor nu a putut să 
ajungă acum la București, dar speră să participe la 
următorul eveniment al „Memoriei”.

În continuare, Nicolae Constantinescu, 
se adresează publicului cu „Dragi colegi de luptă 
pentru o Românie normală”, vede în „«Memoria» 
100 o îmbinare de litere și cifre pe care cu greu o 
puteam imagina în anii 90” și acuză mass-media 
românească de „informații incorecte, derutante, 
răuvoitoare” care în ultimă instanță duc la decizii 
eronate. Spre deosebire de mai toate celelalte mij-
loace de presă, spune, „Memoria” va continua să 
scrie despre „suferințe și torționari”, va veni „cu o 
informare corectă, primul pas spre o decizie corec-
tă”. În încheierea luărilor la cuvânt, Radu Preda, di-
rectorul executiv al IICCMER, care nu a făcut de-
tenție politică „și sper să n-o fac”, spune în conclu-
zie că „memoria trebuie să hrănească sentimentul 
pro libertate. Nu vom înlocui o ideologie cu alta, 

ci vrem să înlocuim lipsa libertății cu abundența 
acesteia. Nu cred că există lecție mai bună pentru 
cei care trăim astăzi decât să vizităm memorialele 
Sighet sau Pitești pentru a vedea unde duce lipsa 
libertății. Atunci când scoți libertatea din viața 
omului apare bestialitatea. Mesajul meu de final 
este unul scurt: iubiți libertatea cu gelozie, nu lăsați 
pe nimeni, nici măcar statul, sau mai ales acesta, să 
v-o răpească. Doar conștiința trebuie să dicteze în 
această sferă. Libertatea are nevoie de memorie și 
memoria este ingredientul fără de care viitorul nu 
poate fi conceput”.

Manifestarea se încheie cu zguduitorul 
monolog dramatic „20 de ani în Siberia” (după 
cartea „20 de ani în Siberia. Amintiri din viață” de 
Anița Nandriș-Cudla), interpretat de Amalia Cio-
lan, regizor Sorin Misirianțu. Altceva nu e de zis 
decât că prezentat în așezarea Aniței, la Mahala, 
și la Cernăuți, spectacolul a ținut-o cu sufletul la 
gură, „ca și cum nu l-aș mai fi văzut niciodată”, pe 
Maria Toacă, iar mie mi-a dat simțământul că mai 
mult decât a fost Amalia Ciolan alt om din această 
lume, Anița Nandriș-Cudla, nimeni nu poate să o 
facă. 

Cumva încă în transă, în foaier, nu-i pot 
spune acestei mari Doamne a presei culturale ro-
mânești care este Teodora Stanciu, cât mă bucur 
că evenimentul va avea în Domnia Sa condeiul 
de elită pe care îl merită un eveniment de elită. În 
schimb, ușor mai dezmeticită, sunt încântată să 
mă salut cu foștii colegi de facultate, diplomații și 
scriitorii Florina Nicolae și Ștefan Nicolae. Și să mă 
îmbrățișez cu nepoatele Doamnei Micaela Ghi-
țescu, Luana Săvescu din București, Daniela Nen-
ciulescu din Italia și Pia Danielopolu din Franța, în 
ordinea în care apar în imaginea foto împreună cu 
extraordinara, admirabila lor mătușă. Cât despre 
Doamna Micaela Ghițescu, ce pot să spun? Doar 
atât, că sper ca mărturisirea făcută de traducătoare 
Președintelui Portugaliei la primirea decorației, să 
și-o facă sieși, în ipostaza de realizatoare a revis-
tei gândirii arestate după manifestarea „Memoria” 
100 trăită împreună cu 800 din cititorii ei la Ate-
neul Român. Este o nădejde care s-a limpezit când 
doi tineri necunoscuți i-au înmânat un trandafir, 
simbol al respectului și recunoștinței lor.

*
În noaptea de joi spre vineri, Maria Toacă 

a străbătut pe jos granița dintre România și Ucrai-
na. Avea aripi la umeri, crescute de când numele 
său îi fusese rostit sub cupola Ateneului Român, și 
picioarele însângerate de trecerea pe pământul în-
străinat, în care Limba Română fusese de curând 
osândită la detenția memoriei. Și la speranța ei.
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Ioan ȚICALO

 Cine-ar fi crezut?...

– Galanton, noi doi am făcut afaceri împreu-
nă, am câștigat destui marafeți, să ne scăldăm în pisci-
nele cele mai sexy din lume, ne-am înțeles de minune 
și tu, obligat, trebuie să-mi fii cavaler de onoare. Mă, 
tu ești fratele meu de succes, amână deplasarea pro-
gramată, am să te despăgubesc eu pentru pierdere. Ce 
zici?

– Ce să zic, Gore, până la urmă am să aplic 
vorba românească „prietenul la nevoie se cunoaște” și-
am să rămân. Pot eu să nu-ți fac hatârul?

– Așa te vreau, amice! Hai noroc!
– Noroc și casă de piatră cu gard de beton!
Discuția aceasta s-a petrecut într-un ungher 

al restaurantului „Gloria”, unde cei doi erau clienți per-
manenți, la masa lor nu se așeza nimeni, iar când apă-
reau ei acolo, chelnerii își rupeau șalele, la propriu și 
la figurat, cărându-le toate bunătățile și încercând din 
răsputeri să le intre în grații, pentru ca, în final, să se 
bucure de un bacșiș gras.

– Și cum îi mireasa? e curios Galanton, sor-
bind cu sete din șampanie.

– E o adevărată zână, frate. De câte ori mă uit 
la ea, stau și mă minunez cum de a putut crea natura 
așa o minunăție. Pe legea mea, dacă nu eram îndră-
gostit până peste vârful urechilor, ceea ce mie nu mi 
s-a întâmplat până acum, o răpeam și o vindeam pe o 
grămadă de euroi. E belissimă!... O delicatesă!...

– Și-o să ai tu răbdare să stai lângă o singură 
femeie, după ce-ai cutreierat atâtea? Parcă nu te văd…, 
își exprimă îndoiala prietenul de afaceri.

– Mă, tu ești un sfânt pe lângă mine și e nor-
mal să-mi pui o astfel de întrebare, râde Gore. Rămâne 
de văzut, dacă mă satur într-o zi de ea, îi fac figura și-
am să te fac iar cavaler de onoare. Deocamdată îs pră-
pădit cu totul după ea, mai ales că s-a ținut tare și n-am 
reușit s-o trântesc pe jos. Dar nu mai e mult și-am să 

văd câte parale face…
– E și păcat, Gore, până la nuntă, dar ce-ți 

bleștesc eu de asemenea lucruri, s-ar putea să te jig-
nesc și nu vreau asta…, zâmbește Galanton.

– Tu să mă jignești? îi întoarce zâmbetul 
Gore. Ar însemna c-a venit sfârșitul lumii. Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! În afară de money… Stai 
așa, înainte de a pleca, să stabilim un lucru: eu în tine 
am cea mai mare încredere și tu ai să-mi furi mireasa 
la miezul nopții. Până atunci eu am s-o țin lipită de 
mine și când am să-i dau drumul, tu să fii pregătit, să 
nu ți-o ia altul înainte. O pui în mașină și faci turul 
orașului. Eu o să mă agit puțin, așa, pentru atmosferă. 
Ajungi aici, la colț de stradă, o bagi la „Arcașul” și-mi 
dai un bip. Eu apar acolo, ne întoarcem împreună, fa-
cem apoi teatru, știi tu, un fel de negociere și, vorba 
aia, „totul e bine când se termină cu bine”. De-acord?

– Cum să nu, e un plan strălucit. O să-l ur-
mez întocmai. Să bem pentru asta!

Peste o săptămână, când a intrat Galanton 
în sala unde trebuia să se oficieze căsătoria, a rămas 
țeapăn și nu s-a putut urni până n-a venit la el mirele, 
înfoiat ca un păun.

– Bine ai venit, amice! l-a întâmpinat Gore. 
Vino să-mi cunoști jumătatea mai mică, nu-i așa că-i 
superbă?

– Cuvintele pălesc…, reușește să îngaime ca-
valerul de onoare. Lasă-mă aici, vin să vă felicit după 
cununie, după obicei.

Rămas singur, fără să cunoască pe cei din 
jurul său, Galanton și-a adus aminte că a avut și el o 
tentativă de căsătorie. Văzând-o cu viitoarea mireasă, 
o fătucă ațoasă și bine făcută, un văr de-al lui i-a spus 
direct:

– Tu n-ai mai găsit în orașul ăsta o bucovi-
neancă de rasă, pe otreapa asta ți-ai pus ochii?
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– De ce vorbești așa? Fata e cumințică, abia 
dacă ridică ochii să se uite la mine, i-a replicat nemul-
țumit Galanton.

– Mă, eu cu un prost ca tine n-am chef să 
stau de vorbă, s-a supărat vărul. Du-te învârtindu-te 
cu tot cu pițipoanca ta!

În aceeași seară, stând el cu dragostea lui în 
parcul din centrul orașului, au vorbit, s-au giugiulit, iar 
Galanton nu s-a ridicat de pe bancă până ce n-a auzit 
orologiul bisericii catolice bătând de douăsprezece ori. 
Atunci și-a luat el inima în dinți și, amețit de parfumul 
florilor de tei, a rostit cât s-a priceput el de solemn:

– Coculică, vrei să fii soția mea?...
Fata a rămas mută câteva momente, după 

care s-a ridicat și ea, s-a făcut lipitoare pe lângă iubitul 
ei, șoptindu-i cu o respirație sacadată:

– Vreau…, cum să nu vreau…
Acum amețeala lui s-a transformat într-un 

vârtej pecetluit cu un lung sărut care a ținut un veac. 
Prăbușit înapoi pe bancă, a putut să audă iarăși vocea 
suavă a viitoarei mirese:

– Știi…, se întâmplă atâtea astăzi…, lucruri 
care mă înfricoșează… Ar fi bine ca jumătate din bani 
să-i treci pe numele meu… Să mă simt și eu egală cu 
tine, iar iubirea noastră să dureze o veșnicie… Promit 
să-ți fiu sclavă credincioasă până dincolo de viață…

A fost rândul lui Galanton să amuțească și să 
se miște, de parcă l-ar fi năpădit o grămadă de furnici. 
Într-un târziu, i-a răspuns lipitoarei:

– Da, cum să nu… O să mă interesez care-i 
modalitatea și o rezolvăm, iubirea mea.

Lipitoarea Coculica, așezată comod pe ge-
nunchii lui, l-a strâns, să-l sufoce, l-a sărutat, de parcă 
și-ar fi pus în gând să-i sugă toată vlaga și, dacă ar fi 
fost după ea, ar fi rămas peste noapte agățată de gâ-
tul lui, iar dimineața s-ar fi dus direct la bancă. Până 
la urmă, a fost nevoită să se mulțumească totuși cu o 
fermă promisiune că în curând va deveni proprietară 
de cont bancar.

Ros de îndoială, a doua zi Galanton l-a că-
utat pe vărul său și i-a povestit cele petrecute în parc.

– Uite ce, i-a zis acesta, știi bine, vorba multă 
sărăcia omului. Valabil pentru mine. Eu îți demon-
strez în doi timpi și trei mișcări că fătuca asta, cum îți 
place să-i spui, e o cocotă. Dă-i astăzi întâlnire la ora 
cinci unde vrei tu și lasă-mă să merg eu în locul tău. Pe 
tine te sun să vii mai tîrziu.

Zis și făcut. Coculica a descins din mașina 
unui belfer cu cinci minute înainte în fața hotelului 
„Balada”. Îmbujorată, rimelată și, desigur, mulată. N-a 
trecut un minut și s-a prezentat Bujor, vesel, cu o bluză 
înflorată și un ghiul cât toate zilele.

– Domniță, mata trebuie să fii prietena lui 
Galanton. Eu sunt vărul lui și prin mine, umilul și ne-
vrednicul, îți transmite mii de scuze că a intervenit o 

afacere urgentă și nu poate veni la întâlnire. De aseme-
nea, ca să fie iertat, mi-a poruncit să te tratez din par-
tea lui cu ceva select în acest restaurant. Sper să nu fiu 
refuzat, iar Gala să se simtă jignit. A, să nu uit, a trimis 
vorbă că se rezolvă ce ați convenit aseară.

Au intrat, au ciugulit ceva și au băut vin ne-
gru, a solicitat ea, clipind șiret din ochi, puterea ursu-
lui. Într-o vreme, Bujor a încercat să arunce o nadă:

– O altă sticlă de asta s-ar putea servi într-un 
loc mai intim și cu ceva mai puțină lumină, să ne tic-
nească la amândoi… Sărbătorim cum se cuvine întâl-
nirea și poate o să ne cunoaștem mai bine…

– Și Gala ce-ar zice? face ochii mici femeia.
– Și tu, doar n-ai de gând să suni goarna, cât 

despre mine…, îți dai seama…
– Să văd atunci ce-mi pui aici, îl provoacă, 

arătându-i cu un deget locul unde se îmbină sânii.
Bujor se execută. Scoate o bancnotă verzulie 

și i-a îndeasă în locul arătat, în timp ce ei îi strălucesc 
ochii precum la o mâță în călduri. Bărbatul se duce la 
recepție, stă acolo preț de un minut, apoi o ia de după 
umăr, în mâna cealaltă purtând ca pe un trofeu, sticla 
aferentă de puterea ursului. În cameră, cu storurile tra-
se, e un aer de mister și răcoare. Bujor lasă recipientul 
pe o noptieră, o cuprinde zdravăn și o sărută sălbatic. 
Femeia, scăpată din strânsoarea de taur a lui Bujor, își 
pune poșeta lângă sticlă, spunându-i languros:

– Poate-mi mai pui ceva în plus, că eu nu mă 
grăbesc…

– De ce nu? Am toată disponibilitatea…, o 
anunță bărbatul, descheindu-i rochia.

– Ce-ar fi bem câte un pahar? îl provoacă, 
rămasă în sutien.

– De acord.
Ciocnesc și golesc paharele deja încolăciți. E 

rândul bărbatului să întrebe:
– Pe pat sau alături, pe jos?
– Unde vrei tu…, i se lasă în voie, primind 

altă hârtie, în vreme ce îi zboară și ultimele rămășite 
de pe corp.

– Ești bună? o încearcă deocamdată cu vor-
ba, pregătindu-se, fără grabă, de treabă.

– Ai să vezi îndată, îl trage ea exact când ușa 
se dă în lături și în cameră năvălește Galanton. Omul, 
văzându-și iubita goală și întinsă pe jos, rămâne per-
plex, în vreme ce vărul, cu o nedisimulată satisfacție, 
declamă teatral:

– Quod erat demonstrandum!... Eu, dragă 
domniță, i se adresează femeii, o să-mi permit  să-mi 
iau banii înapoi, că doar, vezi, nu s-a întâmplat nimic 
între noi…, ceea ce de bună seamă ar fi putut să se în-
tâmple de nu ne găsea gogomanul ăsta de văru-meu… 
Mi-a părut bine de cunoștință…

– Ce-i, mă, cu tine, pe ce lume ești? îl abor-
dează Gore, cu aceeași împăunare. Dă-i florile miresei 
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și să bem pentru evenimentul ăsta, deocamdată unic. 
Uite ce vin am adus, puterea ursului, ca să fac față cu 
brio când am s-o strâng în brațe.

Trezit din visare, Gala își dă seama că oficie-
rea căsătoriei s-a terminat, iar el n-a văzut și n-a auzit 
nimic. I-a dat florile miresei, i-a sărutat mâna, ea l-a 
privit cum s-ar uita un naufragiat la căpitanul vaporu-
lui, apoi s-a retras într-un colț. N-a stat mult nici aco-
lo. Gore n-avea timp de el cu atâția invitați pe cap. A 
ciocnit cu fiecare, s-a zbenguit printre oameni și, când 
au ieșit afară, pe treptele primăriei, cineva a vrut o fo-
tografie de grup și altcineva a strigat, ca unul ce era 
gata să se-nece:

– Să se pupe mirii!...
Cei buimăciți de băutură au reluat în cor, iar 

mirele, curcan cu coada răsfirată, altceva n-a așteptat.
– Nu vreau, mi-i rușine, s-a eschivat Doro-

thea.
– Tu-ți papucii mă-tii, îi scrâșnește la ureche, 

acum îmi ești nevastă! Nu mă face să mătur scările as-
tea cu tine, ori să te spintec ca pe o știucă!

I-a luat forțat capul și a sărutat-o de i-a venit 
rău.

– Emoții și o strânge corsetul, apoi căldura, o 
caină o cucoană.

– Lasă că-i dă căldură sufletească nepo-
tu-meu, unde nu mă țocăie și pe mine unul așa, să te 
facă să uiți de tine, suspină mătușa mirelui. Al meu, 
Dumnezeu să-l ierte, dacă nu aveam eu inițiativă, ră-
mâneam fată mare până la adânci bătrâneți… Ăsta 
bărbat, nu motroina cu care am trăit. Când se culca, 
nu știa decât de somn nătărăul, în vreme ce eu mă per-
peleam…, până mi-am găsit unul pe potriva mea și 
l-am lăsat să mâie porcii la jir la spatele meu cel dră-
gălaș…

– Tu, dacă trăiai la țară, unde te-ai născut, 
săreai gardurile până la al șaptelea vecin, nu așteptai 
să vină ei la tine, râde cea cu emoțiile, înainte de a se 
urca în mașină. Acum ești o hoașcă și abia-ți târâi pi-
cioarele. Te-a tăvăli cel cu coarne de aici înainte, după 
câte ai făcut…

Ușile s-au trântit cu zgomot, cumetrele au 
intrat în mașini diferite și au pornit spre biserică, unde 
s-au bulucit două valuri: nuntașii, cu vorbe aruncate-n 
vânt, după spusa nunului „bate șaua să priceapă iapa” 
și chicoteli înfundate și o mulțime de sărăntoci care 
s-au așezat strategic, așteptând bomboanele ori buzu-
narele neatente și barosane ale nuntașilor.

Gore, știindu-le apucăturile, s-a dus la unul 
din ei și l-a avertizat în gura mare, întinzându-i o 
bancnotă:

– Îți iei șleahta de aici și în zece secunde să 
fiți afară, altfel ai de a face cu mine!

– Sărut mâna, boierule, am plecat. Casă de 
piatră!

Din slujbă, Gore n-a priceput nimic, doar că 
a trebuit să pupe mâinile nașilor și să bea dintr-un pa-
har întins de popă. Cineva i-a împins capul cam tare, 
o parte din vin s-a vărsat pe jos, iar preotul s-a supărat, 
chemându-i pe nuntași la seriozitate. Predica l-a plic-
tisit și ar fi ieșit mai degrabă afară, să țopăie cu mireasa 
în jurul bisericii. Prezența în preajma lui a Dorotheei 
îl făcea să fornăie, fiind surescitat ca o animală și, când 
s-a văzut alături de ea în mașină, a cuprins-o și a tras-o 
lângă el, cât pe ce s-o frângă. Ar fi siluit-o acolo, pe loc, 
dacă ar fi fost singuri, așa s-a mulțumit doar s-o muște 
de gât până la sânge, făcând-o să țipe. Tatăl său, aflat 
lângă șofer, a ridicat cârja, să-l liniștească:

– Feciorule, toate la vremea lor, să nu mă faci 
să te cotonogesc și să fii în seara asta un mire șontorog!

În restaurant, chelnerițele îl cunoșteau ca pe 
un cal breaz. I-au adus la mare viteză să se-ndoape și 
să se-adape. Spre deosebire de altădată dată, acum nu 
le-a mai pișcat prin cele părți sensibile, însă bacșișul 
obișnuit tot l-au primit, ca arvună pentru pișcăturile 
viitoare. Apoi, șarpe boa, s-a făcut ventuză pe lângă 
Dorothea și n-a slăbit-o nici măcar câteva secunde. La 
miezul nopții, a scos-o afară, a lăsat-o pe mâinile sigu-
re ale lui Galanton, ca să se întoarcă în sală și să se facă 
a întreba pe unde-o fi mireasa. Era clar, fusese furată.

În timpul acesta, Gala a așezat-o lângă el, a 
rugat-o să-și pună centura și a plecat în trombă, să facă 
turul orașului. Nici după un minut, mireasa a întors 
capul către el, cu ochii în lacrimi, rugându-l:

– Scapă-mă, omule! Scapă-mă de animalul 
ăsta!... Gala, oprește mașina, că sar cu ghearele pe tine 
și murim amândoi!

Tânărul a scos imediat din viteză și a tras pe 
dreapta, întrebând, gâtuit de emoție:

– Ce-i cu tine? Ce se întâmplă?
– Ascultă și nu mă întrerupe, i-a spus Doro-

thea, oftând dintr-un adânc neștiut de nimeni. Sper să 
ai un pic de inimă și să mă înțelegi. Tatăl meu a învârtit 
de-o bucată de vreme niște afaceri cu Gore. Îi vedeam 
întâlnindu-se și sfătuind în taină. N-am aflat niciodată 
ce era între ei. Atât l-am auzit într-o vreme: „Cocerha-
ne, fătuca asta o să fie a mea”, iar tata a replicat cam cu 
jumătate de gură: „Mă Gore, tu te-ai bălăcărit în câte 
hărdaie ți-au fost la îndemână. Lasă-mi copila în pace, 
nu vezi că-i ca o floare? Cu tine s-ar ofili într-o săptă-
mână.” Eu m-am înfricoșat, gândind că soarta mea-i 
pecetluită, fiindcă javra a spus tatălui pe nume, de par-
că ar fi fost sclavul lui. Unde până atunci i se adresa 
cu „stimate domnule” și „prea iubite domnule”, din-
tr-odată vorbea în casa noastră ca un stăpân. Am avut 
dreptate, căci în altă zi a fost evident că suntem în mâi-
nile lui. „Eu te arunc mâine în stradă, potaie, și te fac 
boschetar, iar pe floarea asta a ta să-ngroașe haremul 
unui turc. Acolo o să-i fie cel mai bine!...”

Tata a venit la mine peste o jumătate de oră 
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și a început munca de lămurire: „Fată dragă, mi-a zis, 
uitându-se în jos, cred că a venit timpul să-ți faci un 
cuib al tău.Ca orice bătrân, aș vrea să te văd la casa ta 
și poate să am parte, până închid ochii, și de un ne-
pot. Te cere de soție Gore. Cu el ai s-o duci ca-n sânul 
lui Avram, îi cel mai bogat din oraș…” L-am oprit. Nu 
suportam să-l aud cum se chinuie să găsească vorbe 
meșteșugite. Atât i-am spus: „Nu mă cere, tată, să nu 
ne mințim. Te obligă să mă dai, adică să mă sacrifici, 
și n-am să ajung unde nici mata  nu crezi, ci în gura 
spurcată a unui căpcăun.” Îți dai seama, Gala, că până 
la urmă îs vândută și merg în haremul lui Gore cel vi-
teaz. Până și chelnerițele din restaurant sunt ale lui, s-a 
văzut în seara asta. De fapt, nu merg, m-am hotărât 
astăzi. Tu pari un om bun, chiar dacă sunteți prieteni 
la cataramă.

– Aparențele câteodată înșeală, deschide 
gura bărbatul. Cu câțiva ani în urmă, l-am salvat din 
gheara unui clan. Ăștia voiau să-l linșeze. Mi s-a făcut 
milă și i-am plătit datoria. Am stat în aceeași bancă 
în liceu. L-am luat pe lângă mine ca pe un frate, i-am 
destăinuit din secrete și, la un moment dat, mi-am dat 
seama că mă lucrează pe la spate. A negat, s-a jurat și 
mi-a declarat că rămâne cel mai credincios prieten.

– Și l-ai crezut?
– Cât pe ce, dacă nu descopeream niște hâr-

tii. Între timp, și-a făcut o gașcă și taie și spânzură în 
oraș, de aceea nu mă mir de ce v-a făcut. Acum eu îs 
pun într-o situație delicată… Gore ne găsește și-n gau-
ră de șarpe și ne omoară pe amândoi.

– Atunci du-mă pe malul Sucevei, mai bine 
mă arunc în apă și mă înec, decât să ajung în brațele 
scârboase ale lui. Azi am avut impresia că m-am mări-
tat cu o reptilă și n-am de gând să stau nici o secundă 
cu el. Pornește mașina!

Galanton ajunge pe picioarele lui, împleti-
cindu-se, la restaurantul de unde a plecat. Se prăbușeș-
te abia suflând chiar în brațele lui Gore, nervos peste 
măsură, aproape turbat.

– Ce-i, mă, cu tine? îl scutură pe Gala, încer-
când să-l țină pe picioare.

Cavalerul de onoare, cu hainele sfâșiate și o 
vânătaie sub ochiul drept, abia reușește să vorbească:

– M-au oprit la rondul dinspre Fălticeni niște 
derbedei… au zis că au nevoie de ajutor… au luat-o 
pe mireasă… am încercat s-o apăr… uite ce mi-au fă-
cut…

– Adică tu mi-ai stricat nunta, neisprăvitule? 
Eu care aveam încredere în tine? 

Îl împinge cu putere pe Gala, care se pră-
bușește lângă un strat cu flori, rămânând pe moment 
lungit. Mirele își strânge gașca la repezeală și pornește 
către marginea orașului. Trece fulgerător pe lângă un 
echipaj de poliție care se ia după el. E somat să opreas-
că. Gore trage o înjurătură birjărească și apasă pe ac-

celerație.
– Tablagiii s-a luat după mine, le bag eu câte 

o țepușă unde trebuie! se laudă către amici, trecând 
pe roșu.

În secundele următoare s-a înfipt într-un 
camion și acolo a rămas până ce au venit cei de la des-
carcerare.

Nuntașii, chefuiți bine și puși pe glume de-
ocheate și neștiind nimic din cele întâmplate, îi aș-
teptau acum pe miri să coboare din camera închiri-
ată, să-i vadă fericiți și să-i mai tragă un guleai de cel 
obraznic. Când acolo, a venit o veste ca un trăsnet: 
mirele, nu se știe ce căuta la marginea orașului, s-a 
izbit de o mașină mare și a pierit pe loc.

– Dar mireasa? a reușit să întrebe socrul cel 
mic, înainte de a leșina.

Nunta s-a spart și a rămas o enigmă faptul 
că mireasa a dispărut cu desăvârșire. A venit totuși 
la înmormântare, să-l conducă pe Gore pe ultimul 
drum.

– Unde-ai fost, curvă, până acum? a întâm-
pinat-o soacra cu o mutră acră.

– Am fost răpită de niște derbedei care au 
vrut să ceară o răscumpărare, așa că nu te grăbi să 
mă califici, după obiceiul tău cel drăgălaș. Auzind că 
Gore a murit, mi-au dat drumul, fără să se atingă vre-
unul de mine. Și nu te gândi, că n-am nevoie de nici 
un bănuț din averea feciorului.

– În cazul ăsta ești o bomboană de copilă, își 
îndulcește glasul femeia.

La înmormântare, lumea de pe lume, fieca-
re cu regretele lui. La sfârșit, omenirea s-a grăbit la 
praznic. Doar Dorothea a rămas în cimitir, ca să înge-
nuncheze în fața mormântului:

– Bogdaproste că te-ai gândit să mă lași în 
pace, dihanie urâcioasă,! a vorbit ca pentru sine. Se 
vede că Dumnezeu nu doarme. Rugăciunile maicilor 
de la Dragomirna și lacrimile mele…

– Ce faci, Dorothea, îți plângi bărbatul? 
aude în spatele ei.

Se întoarce mirată și îl vede pe Gala, pe buze 
înflorindu-i un zâmbet de sărbătoare.

– Am auzit că ți-ai jucat bine rolul, îl laudă.
– Păi, nu acesta a fost planul? se uită Gala 

visător la fosta mireasă. Acum am venit să…
– Taci, Gala, îi oprește avântul fata, acum 

suntem în doliu… O să vină vremea și pentru alte-
le… Nu merită să avem puțină răbdare?...

– Ba da, vine răspunsul. Totuși dă-mi voie să 
te conduc până acasă. Măcar atât…

– De ce nu? Poți să mă iei chiar și de braț, 
ca pe-o văduvă care, de bună seamă, are nevoie de un 
sprijin pe măsură…, mai ales că drumurile noastre 
au început să se intersecteze încă dinaintea erei noas-
tre… Cine-ar fi crezut?...
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Blanca TRANDAFIR

Poeme

Am primit aceste poezii într-un plic (nu 
prin e-mail, ci prin curier). Numele autoarei este 
(mi-a mărturisit aceasta) un pseudonim: Tranda-
fir  i se va fi spus, în cristelniţă, unuia dintre bu-
nici, – Blanca numindu-se copila din flori dintr-un 
poem de Eminescu, menită a-i fi mireasă lui Hristos 
(poem din care autoarea, în vârstă, pe atunci, de șase 
ani, nu pricepea, firește, mai-nimic.) N-am să fac ni-
ciun comentariu critic la adresa versurilor doamnei 
Blanca Trandafir, – căci, de un „șapou” inaugural 
fiind, în ocurenţă, vorba, mai toţi autorii de „șapo-
uri” suprasolicită sau fac rabat, ceea ce este de natură 
să-l vexeze, printr-un efect pervers al laudei nătângi, 
pe autorul însuși, mai întâi (și, uneori, să-i facă de 
rușine pe… pălărierii generos-nesinceri și irespon-
sabili). Astfel încât mă mulţumesc, aici, să-i propun, 
ca pe o simplă poliţă în alb, revistei „Bucovina li-
terară”, poemele de mai la vale ale doamnei Blanca 
Trandafir. – Sit fausta quae labitur. (Şerban Foarţă)   

I. Credeam
că Te uitasem
în casa bunicilor,
trist pironit
într-un cui.

Nu vedeam că de-acum
drumul ce-l luai era unul
și numai unul: 
al cuielor!

Al lor Ţi-era drumul…
Amin!

II. Să-ţi întorc mângâierea?
Dar cum?
Lacrima-mi, doar, Te spală de sânge,
dar rana-Ţi adânce’
de-acum!

Să-Ţi sărut mâna?
Sărutu-mi 
Ţi-e cui! 
Să-mi ridic braţele-a rugă?
Nu mai știu cui 
să mă rog.
 
Într-adevăr
îs o biată femeie:
n-am decât carne
și unghii și păr...

Numai că păru-mi
când Îţi usucă 
glezna, prea scurt e,
iar mirul – pe ducă.
 
Cum să fac? Ce să fac?
Mi-aprind o ţigară:
nu am tămâie! 
Mi-e frig, deși-i vară.

Mâinile-mi rupte
nu pot să mângâie;
nu am niciun leac…

Uită-Te: tremur, tremur de-un ceas, 
un ceas sau un veac...

III. Zdrobitoare intuiție a Luminii:
Sânt Ioan s-a născut.

Cum mai cântă cocoșii!
Cum mai latră câinii 
a necunoscut!

Dintr-o tresărire a întunericului
ce-și poartă în pântece
sămânţa flăcării veșnice,
Sânt Ioan s-a născut.

Dintr-un hău
cu început și sfâșit, 
Nesfârșitul
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se va fi născut.

S-a născut
ca să-Și culce 
pe tipsii capul
ca pe un fruct de măr
dulce
cules în Paradis,
și oferit, în răspăr,
întru-nceputul
cel ce va fi să vină.

Sânt’ Ioane, 
Sânt’ Ioane, 
de Tine mi-i frică, 
de Tine mi-i tină, –

iară nu de El!

IV. Nu mai pot, Îngere, 
să-ţi duc cratimele tremele tildele 
și câte alte semne 
de punctuaţie!

Am o strângere
de inimă, o frică
și când uit o virgulă mică!

Nu mai pot, Îngere,
să duc
cui cu cui
toate săruturile Lui
care-mi fac gramatica să sângere...

V. M-au năpădit și corbii și îngerii 
laolaltă... 
Nu știu care din ei, 
aprig mă ceartă;
 
Tot ce știu e doar că 
lumea mea colorată 
a devenit dintr-odată 
jumătate albă-jumătate neagră.
 
Tu nu mă chemi 
și mi-e frig: 
amar zac 
într-un Yin fără Yang.

VI. Ieșită din mare 
cu marea lipită de mine 
Te strig.
Am aripi de muscă: ard 
și mi-e frig!

O meduză sunt și cu 
doar un sărut livid
(ca mine) mă divid
din propriu-mi Tu.

VII. Trosnesc pietrele și
se-aprind
precum uriași licurici 
de argint.

Privighetoarea
nu se-aude
de-orăcăitul broaștelor
nude.

Zadarnic tind
ca din vârtejul lor,
al ielelor,
să mă desprind!
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Lacul nins
cu fulgi mari de gheaţă  
mi-a topit 
picioarele-n ceaţă.

N-am aripi, dar zbor
sau zborul nu-mi este decât
ameţitor cânt,
nesfâșită bulboană...

Cum să Te aflu?
Mi-am uitat toate rugile!

Nu-i nimeni să-mi prindă mâinile:
horesc singură...
hohotesc singură...
Și mă uit...
ascunsă sub rasă.

Cum ai ghicit?
Răsărit,
prin pâcla groasă,
pe drumul de lună,
Domnul îmi mână
Ielele-acasă...

VIII. Azi 
nu mi-am mai lăsat caii  
să pască  
porumb maci rostopască 
deavalma pe câmp!
 
Azi 
te văzui plecând!
 
Nu ţipam 
(n-aveam glas), 
nu plângeam 
(n-aveam plâns)!
 
Îţi ţineam numai gleznele 
strâns 
și-ţi sărutam tălpile, 
una câte una, 

Debut

pe rând,  
cum se ridicau 
de la pământ.
 
Iar Tu mergeai șleampăt  
și șchiopătând,  
cu mine agăţată  
de gleznele-ţi ca niște  
lanţuri de plumb.
 
Mergeai mai departe  
mai acana
mai anapoda
tot mai afund 
cu mine lipită de tălpile tale.

Și inima, 
inima îţi șchiopăta...
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„Procontra”

Magda URSACHE

Uzez de vocabula lui Ion Creangă ca să 
„proftoresc“, tot cu voroava humuleşteanului, cîte 
ceva despre impostori şi imposturi. Adrian Alui 
Gheorghe m-a întrebat care a fost cel mai neonest 
atac la persoană pe care l-am înregistrat în ce mă 
privește și i-am răspuns că al Creţului. Intrat en 
colère pentru că i-am adus aminte (când scriam 
despre eseul lui Gabriel Mardare, ELPI, Editura 
Junimea, 2016), că și-a folosit pixul pentru a scrie 
note informative. Petru spunea gunoaielor ăsto-
ra „urechile Universităţii”, Alui Gheorghe vorbea, 
într-o nuvelă excelentă, că turnătorii ar fi trebuit 
„amendaţi pentru port ilegal de pix”. 

Dar, mai întâi, aș vrea să precizez care mi 
s-a părut cel mai nedrept atac din toată presa post-
socialistă: acuza de stalinist, formulată de Mircea 
Iorgulescu contra lui Gheorghe Grigurcu. Iorgu-
lescu pleda pentru echidistanţă, care i-ar fi căzut 
greu la stomah criticului exersând „exerciţii de 
adevăr”. Ce-a scris Shaul Carmel la adresa mea (an-
tisemită, naţionalistă și-alta și-alta din același set 
de acuze) sau Boris Marian Mehr („prea pătimașă”, 
uitând că una dintre regulile nescrise ale dialogului 
polemic este: a se evita referinţele la temperament) 
e nimica toată faţă de epitetul stalinist, aplicat unu-
ia dintre „scriitorii de respect” (sintagma lui Paul 
Goma), a căror reală opoziţie intră în uitare voită. 

Pe adevăraţii oponenţi, inși nesubordo-
naţi, imprevizibili, insurgenţi, ca Grigurcu, Da-
niel Turcea, Aurel Dumitrașcu, Marcel Petrișor, 
Dorin Tudoran, Florin Constantin Pavlovici, Luca 
Piţu, Liviu Ioan Stoiciu, Vasile Gogea, Viorel Padi-
na, Bujor Nedelcovici, Sorin Titel, Mihai Ursachi, 
Radu Ulmeanu, Dan Culcer, Liviu Antonesei, Emil 

Brumaru îi tăcem. N-am spaţiu cât să-i numesc pe 
toţi și m-am referit doar la scriitori. 

Unul dintre paradoxurile postsocialiste 
este acela că rechizitoriul comunismului l-au făcut 
tocmai agitpropii moscoviţi și odraslele lor, foștii 
panegiriști ai lui Dej-Pauker, dar și ai Cârmaciului. 
Silviu Brucan a coborât de pe meterezele „Scân-
teii”, să urce pe meterezele GDS, ca profet moral. 
Dacă vocabula ar veni de la profitor, atunci, da, a 
fost profetolog, bun de zăpăcit capetele tinerilor 
care-l considerau „profesor de democraţie”, cu stu-
dii staliniste la bază. Cameleonismul e una dintre 
cauzele blamării anticomunismului. Şi de ce ar fi 
blamabilă atitudinea anticomunistă? Răspunsul 
detractorilor: pentru că ar asigura suiş în carieră 
politică, universitară, jurnalism etc. Dar i-a asi-
gurat ceva celui mai vajnic opozant al sistemului, 
Paul Goma? Ca să nu mai spun că i-a „asigurat” 
arest și pușcărizare. Petru Ursache scria în Omul 
din Calidor: „bătut cu două zile înainte de a ieși 
din închisoare, a fost trimis apoi în Bărăgan, ca tot 
Omul (aici, majusculă! nota mea, Magda Ursache), 
cu domiciliu obligatoriu la Lătești”. Şi iată-l ajuns 
în al 40-lea an de refugiu politic. Aceeași atitudi-
ne i-a „asigurat” lui Gh. Grigurcu exilul în Amarul 
Târg. N-are dreptate să afirme în „Argeș”, an 2017, 
că „mlaștina bolșevismului n-a secat pe plaiurile 
mioritice”? Ba bine că nu. 

Boala conformismului e boală grea, cu 
mari costuri și morale, şi estetice. Scrie Adrian Dinu 
Rachieru, şi sunt în acord cu el: „Exemplaritatea 
morală nu înlocuieşte valoarea estetică”. Numai că 
Opera nu scuză păcatele morale. Eu tot repet că bi-
ografia se creează la fel de greu ca bibliografia și 
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că directivarea ideologică a dăunat în special ce-
lor mari. Pigmeii săltaţi de PCR spre premieri nu 
intră în discuţie, tot prost ar fi scris, dar cei mari, 
cedând jalnic, au știrbit ce au creat, scrisul le-a fost 
afectat de compromisuri. Un exemplu din sociolo-
gie? Traian Herseni, personalitate depersonalizată 
de dresajul ideologic, şi-a încheiat tratatul Socio-
logia literaturii, cartea sa din urmă, cu Literatura 
în socialism, citând copios din lucrările Plenare-
lor și Congreselor, din Rapoartele PCR, ba chiar 
din Organizaţia de partid și literatura de partid a 
lui Lenin. Iar volumul și l-a deschis cu un citat din 
„Comandantul suprem” Ceaușescu. Ideologia co-
munistă i-a făcut un lucru cumplit lui Herseni: l-a 
împins să se mânjească. 

Dar câte biografii, spre comparaţie, n-am 
putea analiza! Mă opresc la Steinhardt: a fost scos 
din redacţia „Revistei Fundaţiilor Regale”, ca evreu, 
dar a semnat, după ’44, nu în „Lupta de clasă”, ci în 
„Viaţa Românească”. 

Așadar se putea și altfel. Un exemplu din 
mica mea familie: când directorul editurii Junimea, 
A. Andrieș i-a cerut lui Petru Ursache să pună un 
motto din Ceaușescu la T. Maiorescu esteticianul, 
Studiu hermeneutic, autorul a replicat: „Dacă îmi 
spui unde a scris Ceaușescu despre Maiorescu, îl 
pun”. Şi eseul a apărut în 1987 fără motto-ul cerut. 
Însă cartea n-a luat Premiul Academiei, nici măcar 
Premiul Filialei Iași a USR, ceea ce l-a împiedicat pe 
Petru Ursache să obţină acea indemnizaţie de merit, 
de care se bucură atâţia propagandiști PCR și care 
devalorizează acum atitudinea anticomunistă. 

Da, cred cu tărie că un proces al comu-
nismului literar (măcar literatura să fie lustrată), 
cu exigenţă estetică, dar și etică, trebuie făcut. Cu 
acribia sa recunoscută, Adrian Dinu Rachieru a 
deschis un șantier (complex, nu glumă!), pentru 
a analiza operele „orfelinilor”, iar studiile sale sunt 
cazuri complicate: Călinescu, Labiș, Noica, Ion D. 
Sîrbu, Marino... 

Gary a fost pușcărizat pentru „omisiune 
de denunţ” (a refuzat să-i toarne pe Augustin Doi-
naș, pe Marcel Petrișor) și, notează ADR, pe cale 
de consecinţă, e „un scriitor cu cel mai bogat sertar” 
Aşa că Preda a putut să-i pună în personajul Petrini 
şi pe Gary Sârbu, şi pe Traian Chelariu. A avut de 
unde alege. Cedarea, chiar dacă în cazul Marino se 
numește „supravieţuire activă”, nu-i de admirat la 
fel ca „eroismul spectaculos”: Goma, scrie Petru 
Ursache, a refuzat sfatul lui Sami Damian de a scrie 
publicabil, adică autocenzurat. Şi-i încă rejectat, 
încă sub embargo, dar urma alege. Vorba sa: „nu 

poţi scrie doar cu talent”. În alte cuvinte, a nu face 
apel la biografie seamănă cu învăţătura: Nu fă ce 
face popa, fă ce zice el. 

„Scriitorul se apără singur și numai prin 
operă”, afirmă A. D. Rachieru. Îi dau dreptate pe 
unde lungi, nu și pe unde scurte, câtă vreme trăim 
o altă dictatură a non-valorii, câtă vreme trăim alte 
inegalităţi (de castă azi, de clasă socială ieri), câtă 
vreme trișeria piaristică, pe care ADR o numește 
critică publicitară, proliferează, i-i mai greu operei 
să se apere singură. Au apărut alte tipuri de cenzu-
ră. Dulăii lui Dulea au revenit ca elitocraţi corect 
politici. 

Cenzura etică e necesară atâta timp cât 
vechii organizatori ai cenzurii își caută alibiuri 
morale și le tipăresc în jurnale. Dumitru Popescu, 
care a jucat ca cenzor rolul lui Dumnezeu, reiese 
la suprafaţă ca să-și înălbească CV-ul. Sorin Toma 
se consideră „virgin moral” (vezi „Adevărul literar 
și artistic” din 27 februarie 2001). Ca orice prolet-
cultist, nu are dubiu privind opţiunile: „au fost cele 
juste”, zice anti- „putrefactul Arghezi”, perseverând 
pervers în ideea că l-a lichidat pe dreptate pe ma-
rele poet: aveai autoritate PCR, aveai și dreptate, şi 
drepturi, unul fiind acela de a demola. 

Convingerea mea? Dogmatismul e intra-
tabil: și ieri, şi azi, dogmaticii, şi de ieri, şi de azi, 
sunt intratabili. Ca Ovid S. Crohmălniceanu ori S. 
Damian. Pavel Ţugui se prezintă apărător Blaga, 
iar Ileana Vrancea se voia lovinesciană, după ce s-a 
străduit să demonstreze, în „Lupta de clasă”, că Ma-
cedonski e minor faţă de Neculuţă, poetul cizmar. 

Dar câţi falşi disidenţi nu ies în agora ca 
eroi culturalizatori! Cameleonii intră mereu în re-
laţia cu Puterea. Ieri, la fel ca azi. Așa că o istorie li-
terară a neputinţelor noastre scriitoricești ar fi mai 
mult decât necesară, de vreme ce erorile și ororile 
nu contenesc, iar instinctele ca patima pentru Pu-
tere, rapacitatea, ipocrizia s-au păstrat. 

Stângiștii intratabili din spaţiul non-vestic 
îl așază în exergă pe Malraux și metafora lui proco-
munism, văzut ca „aventura civică a secolului”, nu 
crimă continuă. Iar noi, românii, am așteptat multă 
vreme ca o comisie să se pronunţe de ce a fost co-
munismul mașină de ucis. Fără urmări penale. Şi-i 
posibil să se ucidă din nou dacă tineri goșiști se lasă 
amăgiţi de utopia rea, a doctrinei egalităţii. Ştiu cei 
născuţi în ‹00, ‚01, ‚02, ‚03 ce înseamnă MSV și DO, 
în traducere, condamnare la Muncă silnică pe viaţă 
și Domiciliu obligatoriu ? Nu, un real proces al co-
munismului nu-i tardiv câtă vreme se aplică dubla 
măsură, unii fiind scuzaţi, alţii înfundaţi. 
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Cazul Labiș, de pildă. A murit la 21 de 
ani şi a fost negat ca oportunist comunist, când 
– se știe – un număr din „Iașul nou” a fost topit 
de redactorul șef Dumitru Ignea din pricina poe-
mului său, inconformist cu directivele. Labiș a dat 
vamă doctrinei, ce-i drept („trăim în miezul unui 
ev aprins”), dar era dumirit la 20 de ani. Şi da, are 
dreptate Tudor Cristea: moartea sa a fost izbăvi-
toare. Așadar, Labiș e blamat și scos din manual, 
dar activiștii superiori și secreţii serviciilor secrete, 
noo, ei sunt de apreciat și de repus în scaune. Iar 
oficialităţile comuniste moarte odihnesc în crema-
toriul „Cenușa”, la păstrare. Aflu de pe adevărul.ro 
că, la intrare, lângă statuia Durerea, flutură steagul 
UE. Cealaltă statuie, Nădejdea, a rămas fără steag. 
Cenușa celor 43 de cadavre furate din morga spita-
lului judeţean Timișoara a fost zvârlită la canal, în 
Popeşti-Leordeni, dar urna temutului cenzor (între 
’71 și ’73) Iosif Ardeleanu se păstrează lângă Liuba 
Chişinevschi, fană Pauker, soţia lui Ioșka Chiși-
nevschi, care reforma cultura română fără să știe 
românește; tot acolo, Ofelia Manole, care avea ce 
avea cu „Ieminescu”, adjuncta tov. Leonea Răutu la 
Secţia propagandă. Şi câţi alţii: tov. Dumitru Colin 
(Colev), care a epurat armata română, Simion Ba-
benco, instructat KGB pentru a spiona România, în 
anii ‹30, ajuns apoi șeful Gospodăriei de partid... În 
2008, Academia a cerut demolarea crematoriului 
poluant. În 2011, l-au declarat monument istoric. 
Ne permitem luxul indiferenţei, sintagma lui Dorin 
Tudoran? Da, ni-l permitem. „Clar-obscurul pol-
covnic Turcescu”, așa cum îi spune tot Dorin Tudo-
ran, s-a aburcat în parlament cu ajutorul epoleţilor. 
Şi mai falnici, şi mai mândri, după desecretizare, se 
arată informatorii, persoanele de sprijin Secu. 

Dar să revin la N. Creţu, şi mai poluant 
decât Crematoriul, care, ca și „Cenușa”, n-are nici 
un filtru. Las la o parte faptul că pe mine mă con-
sideră „o ratată”. Nu-mi pasă. Cred că ratarea nu 
înseamnă lipsa succesului social. Alvanitul și-a 
gestionat condiţia de informator Secu. A fost nu-
mit director al „Junimii”, pe care a și falimentat-o 
(n-a făcut bine Cezar Ivănescu atunci când, consta-
tând falimentul, l-a trimis în pântecele matern, cu 
martori?), apoi șef de catedră, fiind numai confe-
renţiar, fără cărţile necesare promovării la profesor. 
În „Al. I. Cuza”, ante annum ‚81, alt cadru didactic 
cu umeri grei, Richard Valter, fusese avansat doar 
pentru o recenzie în „Flacăra Iașului”. 

Cu toate astea, Creţu, bietul de el, crede 
că-i cineva, nefiind nimic. Altă etichetare? Că aș fi 
„o frustrată”. Ei, şi? Şerban Cioculescu constata că G. 

Călinescu se vedea ca un mare frustrat. Dar pentru 
asta trebuie să ai personalitate, fie ea proteică. 

N. Creţu, care se dă profesor universitar, 
deși nu deţine titlul (impostură, numele tău e Cre-
ţu) se uită în jur și se vede chiar pe el. E un fum 
gros în jur: al orgoliului, al mândriei deșarte, că, de 
atâta fum, nu-și mai vede lungul nasului. Le detest 
pe aceste aborigenii ieșene. N-au nici o măsură în 
nemăsuratul lor orgoliu. Dar ce face, de la tinere-
ţe pân` la bătrâneţe, informatorul altceva decât să 
dez-informeze şi să compromită? Pe Creţu nu l-a 
dus nici mintea, nici caracterul când l-a comentat pe 
Petru Ursache ca… simpatizant al Vetrei româneşti 
(în alte vremi, o acuză ca simpatizant al Gărzii de 
Fier te trimitea în temniţă). A mai scris, negru pe 
alb, că Petru ar fi racolat băieţi albaştri (din Iaşi?) 
pentru Vatră. Blasfemie, desigur. Iar oprirea acestor 
blasfemieri n-ar fi o măsură prea aspră. Numai că 
sunt destui şefi de reviste care le acceptă. 

Alergic la turnători, la propriu şi la figu-
rat, Petru a părăsit Catedra de literatură şi a fon-
dat, împreună cu Ioan Constantinescu, Catedra 
de literatură comparată. Nu fusese destul că N. 
Creţu îi furase postul de lector în SUA, trebuia să 
fie mânjit şi postum. Postsocialist, Petru a crezut 
în povestea de adormit bătrânii că vor păţi ceva cei 
care i-au ruinat cariera, că vor fi pedepsiţi. Dimpo-
trivă, securiştii şi informatorii lor au fost scuzaţi în 
varii chipuri. Promisiunea liberală a rectorului D. 
Oprea, că va curăţa Universitatea de turnători, nu 
s-a împlinit. Mai abitir s-au re-înarmat. 

Am citit într-o revistă care nu se prea re-
spectă o motivaţie a lor, dându-se o lungă listă de 
nume mari, implicate în culegere şi transmitere 
de informaţii, de la Voltaire, Montesquieu, Defoe, 
Leibniz, Maugham, Galsworthy, Kipling, Conrad, 
Hemingway, Ilya Ehrenburg, Graham Greene, 
până la Ian Fleming; de la scriitori şi filosofi impor-
tanţi, la actori ca Marlene Dietrich, Greta Garbo, 
Errol Flynn; la noi, de la spătarul Milescu, stolnicul 
Constantin Cantacuzino, până la Neagu Djuvara, 
Mihnea Gheorghiu, Constantin Virgil Gheorghiu, 
Mihai Berza…

Securist? Nu se egzistă! Doar ins în ser-
vicii. Dacă şi Vico Toriani ori Maria Tănase au lu-
crat, de ce n-ar face-o şi universitarii cuzişti, care 
l-au transformat în obiectiv pe Luca Piţu? 

Bătrânul Goethe a spus că: „a ierta în-
seamnă a-i oferi celuilalt ocazia de a mai greşi o 
dată”. Mărturisesc: a-i ierta pe aceia care i-au făcut 
rău Bătrânului e prea dificil pentru mine. Nu mă 
răzbun pe ei, dar nu-i uit şi nu-i tac. 
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Petru URSACHE

Maiorescu  
și cultura europeană

Titu Maiorescu ne-a arătat cum să „rein-
trăm” și să ne menţinem în Europa, cu demnitate, cu 
gravă răspundere, prin noi înșine. Este cea mai înal-
tă lecţie de crez rămasă de la marele cărturar și om 
politic din a doua jumătate a veacului XIX. Această 
dimensiune a activităţii sale se conturează energic 
și concertat în toate activităţile desfășurate neobosit, 
mai bine de jumătate de secol, la catedră, în presă 
ori în Cameră. Și niciodată nu a apărut mai clară 
această direcţie decât astăzi, când momentul pe care 
îl trăim, epoca pe care am parcurs-o prezintă ase-
mănări frapante, chiar paralelisme, cu cele petrecute 
sub ochii lui. Vechea și cunoscuta formulă „Înapoi 
la Maiorescu !” poate fi din nou, cu succes, invocată, 
cu condiţia să acordăm cuvântului întoarcere, ca în 
mitul resurecţiei, sensul necesar creator și nu repeti-
tiv pur și simplu.

Firește, Titu Maiorescu nu trebuie privit 
izolat. Sunt și alţi cărturari, chiar numeroși, care l-au 
precedat sau urmat în pledoaria integrării români-
lor în spaţiul spiritual european. Diferă modalităţile 
de lucru, de stil, de viziune. Patruzecioptiștii erau 
familiarizaţi cu viaţa culturală și politică a Apusu-
lui, făceau parte din asociaţii știinţifice, colaborau la 
diferite publicaţii, tratau cu colegii lor, adesea mari 
personalităţi, probleme ale vieţii contemporane, fără 
complexe, ca de la egal la egal. Generaţia lui Alec-
sandri se arăta încântată de marile capitale, elogia 
moravurile și instituţiile publice. Multă energie s-a 
consumat pentru a fi introduse la noi. În epocă, se 
manifesta cultul instituţiei, privită ca o binefacere 
pentru societatea luată în totalitate. Individul repre-
zenta, deocamdată, o cantitate neglijabilă. El era che-
mat să venereze instituţia ca pe o realitate preexis-

tentă și suprafirească și nu ca pe un instrument, un 
bun comun pentru propria-i dezvoltare. Credinţa că 
instituţiile sunt daruri divine nu se întemeia numai 
pe o metaforă poetică. „V-am dat teatru, vi-l păziţi 
ca pe-un locaș de muze”, se spunea într-un celebru 
Prolog scris în pragul acestor vremuri; cât despre ge-
neza limbii, a ordinii sociale etc., ele își aveau legen-
dele lor și treceau drept creaţii întemeiate încă din 
epoca mitică a omenirii.

De aceea Titu Maiorescu a respins vechea 
concepţie privind caracterul oarecum decorativ al 
formelor moderne introduse de patruzecioptiști, 
deși este greu de crezut că în locul lor nu ar fi pro-
cedat la fel. Să nu uităm că ei veneau după o lungă 
noapte fanariotă, după o dramatică pulverizare a tu-
turor forţelor creatoare autohtone, când ţările româ-
ne s-au aflat sub influenţa orientului turco-fanariot, 
străin sensibilităţii și tendinţelor noastre naturale de 
dezvoltare. Așa cum pe timpul lui Heliade era su-
ficient îndemnul „Scrieţi!” ca să apară literatura, și 
la mijlocul secolului a copia un sistem instituţional, 
gata elaborat în altă parte, echivala cu actul cultural 
însuși. Greșeală? Greu de precizat. Astăzi, la sfârșit 
de mileniu, știm sigur – și, din păcate, din proprie 
experienţă – că instituţiile pot forma, dar și distruge 
spiritul unei naţiuni. La începutul funcţionării nu 
apare nimănui limpede dacă ele însele urmează să 
se adapteze ori dacă materialul uman e chemat să 
beneficieze datorită activităţii lor. De aceea Maio-
rescu recomandă prudenţă conaţionalilor în selec-
tarea formelor gata elaborate. Nici patruzecioptiștii 
nu credeau altfel. În orice caz, nu trebuie să-i jude-
căm în bloc. Și mai știm sigur că structurile, odată 
instaurate, nu rămân nici pe departe „forme goale”, 
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ci mecanisme intens productive.
Dar spuneam că timpul lui Maiorescu se 

aseamănă cu al nostru. Și el a venit după o revoluţie 
care nu a radicalizat viaţa socială, politică și cultu-
rală a ţărilor române; s-au menţionat contradicţii, 
forme de opoziţie mai mult sau numai puţin violen-
te, ce nu erau destinate să ducă la stabilizarea vieţii 
interne; după prima etapă de avânt revoluţionar de 
la mijlocul secolului XIX a urmat alta, de marasm și 
de sterilitate în planul creaţiei, de unde și neîncre-
derea faţă de instituţiile moștenite. S-a născut astfel 
teoria culturală a „formelor fără fond”, care prezintă 
unele asemănări cu ceea ce numim astăzi „limba de 
lemn”. Nu întâmplător a fost lărgit câmpul de apli-
caţie al teoriei „formelor fără fond”, de la instituţiile 
care, contrar primelor începuturi -ne referim la anii 
'40; teatrul naţional, școala, presa etc.- funcţionau 
după o logică aparte, la creaţia poetică (O cercetare 
critică…), la presa curentă (Limba română în jur-
nalele din Austria, Beţia de cuvinte), la problemele 
limbii (În contra neologismelor), ori la rostirea par-
lamentară (Oratori, retori și limbuţi). În toate aceste 
variate cazuri, problema deturnării limbajului de la 
funcţiile sale fundamentale (stocarea de informaţie, 
comunicarea și crearea de sensuri) constituie adevă-
ratul mobil al întregii activităţi critice. Când rostirea 
începea să se deterioreze – iar acest risc există în ori-
ce societate, nu și posibilitatea intervenţiilor libere și 
corective – autorul se pronunţa cu severitate, propu-
nând soluţii de fiecare dată pertinente. 

Pentru generaţia lui Maiorescu (și pentru 
cea de astăzi), esenţială nu era introducerea noilor 
instituţii, ci critica lor, începând cu scrierea, conti-
nuând cu școala și cu academia. Era vorba de resta-
urarea formelor de comunicare, de readucerea lor 
la viaţa normală, în așa fel încât să poată fi resimţit 
„progresul adevărului” în toate planurile vieţii spiri-
tuale. Făcând referire la „limba de lemn” nu am do-
rit să se creadă că am pleda pentru idei protocronis-
te la Titu Maiorescu. Ar fi și împotriva gândirii sale; 
el era convins că singura raţiune de a exista a omului 
de valoare este de a fi întru totul dăruit timpului său. 
Dacă a știut să reprezinte cu strălucire segmentul de 
timp care i-a fost dat pentru experimentare, viitorul 
îl va reţine. Nu pe Marr l-a citit el pentru a înţelege 
necesitatea restaurării limbajului în societatea mo-
dernă, ci pe Herbart. De la filozoful german, lucru 
cunoscut, autorul român a reţinut, încă din anii de 
la Theresianum, că orice cercetare știinţifică sau fi-
lozofică trebuie să înceapă cu critica noţiunilor și a 
conceptelor.

Faptul că Titu Maiorescu a „văzut” calea ce 
trebuia urmată în direcţia curăţirii limbajului, ca o 
condiţie a europenizării, a contactelor, a schimburi-
lor de idei, spre deosebire de experimentaţii săi con-
temporani mai în vârstă, unii aureolaţi de anii revo-
luţiei patruzecioptiste, nu trebuie să ne facă să cre-
dem că ar fi vorba de precocitate. Asemenea cazuri 
s-au mai întâlnit în istoria noastră: tinerii au fost cei 
care au „văzut” fără drept de apel că singura solu-
ţie pentru salvarea ţării din lunga noapte comunistă 
(care ne-a afectat din nou conștiinţa, cu siguranţă 
într-un mod mult mai dramatic decât cealaltă noap-
te, fanariotă) este revoluţia. Și tot ei sunt aceia care 
continuă să vadă mai bine, în perspectivă, de unde 
rezultă că tinereţea este condiţia oricărei revoluţii cu 
adevărat reale. Tot ea rămâne singura capabilă s-o 
apere până la capăt.

La începutul carierei lui Titu Maiorescu 
s-au produs și alte modificări de structură și de 
mentalitate care pot, de asemenea, ilustra paralelis-
mul în planul temporal amintit: au început să apa-
ră elemente de gândire tipice individualismului și 
liberalismului burghezo-democrat; într-o variantă 
pragmatică, ca urmare a convieţuirii europene și a 
dezvoltării lente a formelor culturale instituţionali-
zate. S-a schimbat raportul dintre instituţie și indi-
vid. Acesta deţine primatul în relaţie, devine conști-
ent de rolul său de creator – nu numai de beneficiar 
al instituţiei – și o legitimează în funcţie de oportu-
nitatea ei. Nu instituţia precedă individul (sau gru-
pul), ci invers. Se cunoaște polemica junimistului 
cu publiciștii ardeleni de la „Familia”, care anunţau 
înfiinţarea unei societăţi (cu statute, programe de 
activitate, cotizaţii), fără să existe încă o activitate 
teatrală propriu-zisă și fără un public, nu neapărat 
format, dar măcar conștient de necesitatea înfiinţă-
rii teatrului sau a societăţii.

De regulă, trebuie create cadrele (Eugen 
Lovinescu spune „formele”) care devin forţe active, 
instituţionalizând și dezvoltând activităţile spiritu-
ale și culturale. Nici criticul junimist nu gândea, de 
fapt, altfel, dar era preocupat cu deosebire de opor-
tunitatea momentului introducerii lor. Înţelegerea 
acestui fapt ţine de o anume intuiţie socială, de pre-
viziune și de estimare a elementului uman apt să 
adere la noile forme. Titu Maiorescu a dat dovadă 
de mai multe ori de intuiţie (de pildă, atunci când 
a înţeles că societatea românească avea nevoie de o 
anume definiţie a frumosului în receptarea artelor 
în general și a poeziei în special), și s-a afirmat cu in-
geniozitate, în planul speculaţiei teoretice. În legătu-
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ră cu primul aspect, stă mărturie întreaga sa viaţă de 
elev de la Theresianum. A fost răstălmăcită în diver-
se chipuri această perioadă biografică. S-a insistat 
asupra „ambiţiosului”, „rigidului”, „silitorului”, „aro-
gantului”, „carieristului” etc., toate pe cât de exacte 
luate în parte, pe atât de false în cuprinderea vieţii 
autorului. Căci Jurnalul său dublat de Epistolar, fie și 
numai pentru epoca vieneză, dezvăluie în amănunt 
modul cum lua naștere un nou tip de intelectual în 
consens cu instituţiile în dezvoltare din a doua ju-
mătate a secolului trecut. Tânărul a exersat pe cont 
propriu acest model, cu o îndârjire care a contrariat 
și pe care o găsim mai târziu doar la Mircea Eliade. 
Nu întâmplător, amândoi au fost și autori de jurnale 
și au nutrit o vie dorinţă de europenizare, fiecare în-
tr-un stil propriu: primul făcând să se afirme litera-
tura și cultura română (prin ceea ce are ea „specific 
etnic”), el păstrându-și rolul de simplu slujitor; celă-
lalt folosindu-se de tradiţia românească (integrată în 
universalitate), pentru a-și reliefa propria-i persona-
litate de creator și mai ales de savant, reprezentativ 
pentru o întreagă familie de spirite românești.

Două observaţii se impun în acest moment 
al discuţiei: de fiecare dată, în momente conjunctu-
rale, de mare încordare pentru existenţa întregii na-
ţiuni, apare în mod firesc un nou tip de intelectual. 
Istoria noastră culturală poate înfăţișa astfel, în serie 
diacronică, o adevărată tipologie foarte bine contu-
rată. Acest fapt a apărut atât de evident la un mo-
ment dat, încât, imediat după cel de al doilea război 
mondial, s-a desfășurat în paginile mai multor pu-
blicaţii o amplă discuţie pe tema pronosticării apa-
riţiei noului tip de intelectual, la aceasta participând 
personalităţi de vârste și profesiuni diverse. După 
numai un deceniu, Mircea Eliade avea să identifi-
ce imaginea intelectualului constituită deja în două 
ipostaze bine distincte, dar consonante, în spiritul 
acelei „coincidentia oppositorum”: cea a „huliga-
nului” răzvrătit „pașnic” și cea a „savantului total”, 
reprezentat, printre altele, de generaţia de la „Crite-
rion”. Ca pe timpul criticului de la Junimea, astăzi, 
sub ochii noștri, poate fi presimţită apariţia unei noi 
conștiinţe cărturărești. Nu ne aflăm oare după un 
prea lung război, urmat de o revoluţie? Se anunţă 
prin stilul agitat de întrebări fundamentale și vizio-
nar al tinerilor, în curajul iarăși „huliganic” al aces-
tora de a restaura prin jertfă sensul revoluţiei („Vom 
muri și vom fi liberi!”), în perseverenţa și dispera-
rea cu care îi îndeamnă pe părinţii lor și pe bătrânii 
profesori să-și „vadă” propriile greșeli și calea unică 
de îndreptare: instaurarea adevărului în toate com-

partimentele existenţei noastre. Descoperim la Titu 
Maiorescu pagini care par scrise acum: „Tinerimea 
de astăzi, de la care atârnă îndreptarea în viitor, tre-
buie să înţeleagă o dată unde este adevărul și unde 
este eroarea în această luptă de idei; înaintea ei tre-
buie dovedită acuzarea ce am adus-o în contra celor 
mai mulţi din publiciștii noștri literari și știinţifici, 
acuzarea lipsei de conștiinţă atât în privirea cunoș-
tinţei de cauză, cât și în privirea voinţei de a spune 
adevărul în chestiile de care se ocupă (Direcţia…).

În al doilea rând, ce putea însemna un nou 
tip de intelectual pentru generaţia lui Titu Maio-
rescu? Așa cum rezultă din Jurnal și din Epistolar, 
tânărul se dăruiește unei munci sistematice și titani-
ce. Nu e vorba de o simplă competiţie școlară, cum 
s-a crezut adesea. Individul cuprins de spiritul libe-
ralismului dorea imperios (ca și tânărul de astăzi, 
care nu se mai mulţumește cu memorarea fidelă a 
cursurilor universitare) să-și formeze din timp o 
judecată matură, independentă, știind că societatea 
raţionalistă și pragmatică avea nevoie de persona-
lităţi bine înzestrate intelectual. Și mai știa că omul 
modern, postbonjurist, era chemat să schimbe ro-
lul de „monden”, pe care îl juca în societate, cu acela 
de savant. (Câte complexe de inferioritate la elevul 
Titu Maiorescu, aflăm din Însemnări zilnice, pentru 
că nu știa să danseze, să vorbească fetelor în fraze 
aprinse, pentru că nu avea o înfăţișare atrăgătoare! 
Mai târziu, când încerca aventura mondenă, nu fă-
cea altceva decât să transforme jocul de societate în 
prelegeri despre artă și morală, în limbajul accesibil 
oamenilor. Convingătoare ni se pare însemnarea din 
Jurnal, datată 4-16 octombrie 1873: „În timpul din 
urmă mă izbește din ce în ce mai mult ce tari piese 
de rezistenţă și ce tari coeficienţi de fricţiune sunt 
oamenii…” etc.). Dar se poate și una și alta, adică nu 
este exclus ca savantul să fie totodată și om de lume. 
Baudelaire ar vedea în asta o tipologie bine consti-
tuită caracterologic. „Oameni de lume” s-au dovedit 
a fi, la vremea lor, din pură curiozitate, Rembrandt 
sau Im. Kant. Însă generaţia lui Maiorescu a dorit 
să transfere convorbirea știinţifică din salonul mon-
den în cadrul reuniunilor savante, dându-i utilitate 
practică, de specialitate. Nu simpla conversaţie pen-
tru plăcerea intelectuală, ci înfruntarea de idei la cel 
mai înalt nivel teoretic, în scopul dezvoltării știinţei, 
era raţiunea de a fi a noului tip de intelectual. Maio-
rescu însuși a experimentat această nouă modalitate 
de afirmare a omului de știinţă, ca membru al Socie-
tăţii hegelienilor, ţinând conferinţe pe teme inedite 
la data respectivă, în mari capitale europene, Berlin 
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și Paris.
Prin urmare, studiul sistematic, cufunda-

rea în materii aride pentru fortificarea spiritului și 
disciplinarea gândirii. Nu se destăinuia autorul, în 
Jurnal, că studiul logicii l-a făcut să devină „rece”, și 
că-l împiedica să potrivească rimele? Erau exerciţii 
pregătitoare pentru înfruntări elevate. Numai așa 
vom înţelege pasiunea tânărului Maiorescu pentru 
controversă, dorinţa de 
a epata abordând teme 
filozofice la o vârstă 
„prematură”, efortul su-
prafiresc de a „sistemati-
za” logica lui Herbart ori 
al lui Drobisch, desfășu-
rarea unor epistole ade-
sea kilometrice, adresate 
cunoștinţelor din ţară 
sau din străinătate. Al-
tfel vom spune, cum s-a 
mai întâmplat, că Jurna-
lul și Epistolarul (docu-
mente de primă impor-
tanţă pentru cercetarea 
personalităţii criticului, 
ce trebuie exploatate 
cu prudenţă) cuprind 
notaţiile unui individ 
mărunt și ambiţios, pus 
pe arţag și obsedat de 
patimi mărunte. Și vom 
greși profund, ca, prin-
tre alţii, Z. Ornea.

Titu Maiorescu 
nu s-a mărginit numai 
la critica instituţiilor 
(în așa fel încât să i se 
atribuie în exclusivitate 
calitatea de îndrumător cultural), și nici la a lămuri 
o serie de concepte ori definiţii pentru uzul învăţă-
ceilor. Deviza sa, ca „sinteză teoretică în atac”, era 
să promoveze în perspectiva „treptelor de înălţare” 
toate compartimentele vieţii spirituale. Critica (al-
tfel spus, restaurarea conceptelor în sens herbartian) 
„formelor fără fond”, deci a instituţiilor, a limbaju-
lui poetic, a stilului oratoric, a principiilor juridice, 
a mentalităţilor era un mijloc, și nu un scop. Toate 
aceste activităţi separate ne dau o sumă, nu și imagi-
nea sintetică a personalităţii criticului. Dacă organi-
zăm scrierile sale după criterii tematice, putem vorbi 
cu aceeași îndreptăţire despre Maiorescu esteticianul 

sau, după caz, lingvistul, criticul literar, îndrumăto-
rul cultural, politologul etc. În afară de aceste imagini 
fragmentare, autorul trebuie reconstituit în totalita-
tea sectoarelor teoretice și pragmatice. Este o con-
cepţie integratoare, hermeneutică, bazată pe un sis-
tem de texte și simboluri (scrieri și instituţii) trans-
parente și corespondente semantic, în așa fel încât 
fiecare își găsește un corelat sau o serie de corelate în 

marea unitate. Drumul 
către estetic trece prin 
cultură și morală sau 
invers; criticul se rapor-
tează la poet invocând 
o lege psihologică, ceea 
ce fundamentează o du-
blă unitate tipologică; 
sublimul se asociază cu 
modernitatea, poezia cu 
frumosul, spiritul etnic 
se definește caractero-
logic și fiziognomic în 
funcţie de afinităţile de 
gintă și de cultură.

Astfel, din ori-
ce parte am aborda ope-
ra lui Titu Maiorescu, 
din direcţia esteticului, 
a culturalului ori a fe-
nomenelor de limbă, ne 
vom afla permanent în 
miezul unui complex de 
valori. Desele interfe-
renţe creează dificultăţi 
în stabilirea unor limite 
tranșante între domenii 
specifice îndrumătoru-
lui cultural și estetici-
anului; unde lingvistul 

devine critic literar; unde psihologul se transformă 
în moralist. Pentru a evita riscul unei înţelegeri frag-
mentare, criticul s-a văzut nevoit să intervină în mai 
multe rânduri. A făcut-o într-o scrisoare adresată 
Emiliei (în legătură cu Poeţi și critici) sau în alta, că-
tre Ion Petrovici. Marele junimist îi explica tânărului 
discipol, aflat la studii în spaţiul germanic, deci în 
contact cu o mentalitate inedită pentru aceasta din 
urmă, în ce măsură elementul civilizaţie constituie 
un suport și un stimulent pentru viaţa estetică: „E 
caracteristică impresia ce ţi-a lăsat-o Viena și e bine 
că ţi-a lăsat-o așa: veselie cu toată vremea urâtă. Să 
încerc o explicare. Orice civilizaţie superioară scoate 
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la iveală arta frumoasă și meseria artistică. Arhitec-
tura și statuile de pe străzi, pictura în galerii, dese-
nurile la atelaje, muzica la teatru, fie și strălucirea 
elegantă a unui balet, apoi micile comodităţi ale 
traiului de toate zilele: pavajul mai neted, iluminatul 
mai viu, ușa și fereastra mai ușor deschise și închise, 
scaunul mai potrivit, patul mai elastic, toileta mai cu-
rată; toate lingușesc impresionabilitatea omului. Iar 
unde este mai multă artă, e mai multă veselie. Vorba 
lui Schiller: ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst!”. 
Este o teorie de provenienţă tipic germană. Criticul 
a reţinut esenţialul, „micile comodităţi”, despre care 
s-a râs în trecut, pentru că, minimalizând, s-a văzut 
aici așa-zisa înclinare a autorului spre huzurul bur-
ghez. În realitate, „micile comodităţi” condiţionează 
fenomenul, deloc neglijabil, al receptării artei. Ceea 
ce în epistolă e o modestă „explicare” a căpătat mai 
târziu amploarea unei adevărate direcţii moderne: 
estetica ambientală.

Altă dată autorul a intervenit cu mai mul-
tă fermitate împotriva acestei înţelegeri simplifi-
catoare sau fragmentariste: „precum se vede, acele 
câteva fraze presărate în articolele noastre, scrise 
de altminteri în termeni mai populari, erau numai 
niște semne de recunoaștere pentru o teorie estetică 
completă și sistematizată; sau, dacă într-un articol 
de strategie, nu ni se ia în nume de rău o compara-
re militară, niște soldaţi trimiși înainte, nu ca slaba 
putere a unor indivizi răzleţi, ci ca avant-garda unei 
întregi armate, cu care stau în legătură bine disci-
plinată”. Este reformularea uneia și aceleiași idei din 
conferinţa Socialismul și comunismul, unde criticul 
se exprimă în perspectiva integratoare de tip herme-
neutic: „Pe câmpul spiritual, nici o apariţiune nu stă 
izolată. O legătură internă le unește una cu alta, ade-
sea cea mai însemnată parte a cunoștinţei oricărui 
obiect e câștigată dacă cunoaștem relaţiunea între el 
și izvoarele lui spirituale”. Goethe credea că existenţa 
în natură este legitimată de condiţionarea apariţiei 
(la Hegel, a pariţie, întrucât esenţa și aparenţa co-
există și se manifestă) de esenţă: „Ce este aparenţa 
dacă-i lipsește esenţa? Ce ar fi oare esenţa dacă nu ar 
apărea?” Pentru Maiorescu, existenţa, cunoașterea, 
adevărul, frumosul nu înseamnă totdeauna a pari-
ţie (Hegel) ori condiţionare (Goethe). Este vorba de 
relaţii pe mai multe planuri de adâncime, cu func-
ţii integratoare. Criticul român definește poezia nu 
numai în spirit hegelian, ci și aristotelic: „Adevărata 
poezie este, după cum se știe, nedespărţită de filo-
zofie, căci poezia este încercarea făcută de om de a 
turna singularul într-un tot”.

Concludent pentru receptarea limitativă a 
junimistului ni se pare modul în care presa de spe-
cialitate, cu puţine excepţii, a înfăţișat publicului 
studiul O cercetare critică asupra poeziei române de 
la 1867. S-a mers până acolo încât un editor l-a eli-
minat pur și simplu din seria de Critice. Exegeza a 
fost atrasă îndeosebi de două mari teme ale studiu-
lui amintit: autonomia artei și definiţia frumosului. 
În legătură cu prima, părerile au fost împărţite, iar 
înfruntările au căpătat când note dramatice, când 
pline de ridicol. Eugen Lovinescu, apoi Tudor Via-
nu, Liviu Rusu, Eugen Todoran au observat pe bună 
dreptate că, operând distincţia axiologică necesară, 
criticul junimist a introdus pentru prima dată la noi, 
și în consens cu gândirea filozofică europeană, crite-
riul estetic în judecarea operelor literare și artistice. 
Autorul se înscria pe linia unei mari tradiţii europe-
ne, îndeosebi germane, reușind să asigure un fun-
dament teoretic viguros și stimulativ pentru întrea-
ga mișcare artistică din a doua jumătate a secolului 
trecut. Tinerii junimiști, colaboratorii criticului, au 
întâmpinat cu mare entuziasm O cercetare critică…, 
lucrarea fiind imediat adoptată drept programul te-
oretic al societăţii. Alţi cercetători au fost de păre-
re că O cercetare critică… a avut o influenţă nefastă 
asupra gândirii noastre estetice și, în practica artisti-
că, prin caracterul idealist și retrograd al disocierilor 
axiologice. Spiritul pozitivist și materialist al vremii 
n-ar fi permis speculaţii în favoarea autonomiei și a 
purismului. Că asemenea acuzaţii nu au avut și nu 
au nici astăzi un temei serios nu credem că e cazul 
s-o mai spunem. Această extremă, susţinută cu în-
dârjire îndeosebi în epoca dogmatică, nu putea să 
cunoască decât eșecul, ca oricare orientare prolet-
cultistă și antiintelectualistă cu care ne-au fericit mai 
multe decenii socialismul și comunismul.

Cealaltă temă, definiţia frumosului, a an-
gajat și ea într-un mod destul de dramatic presa de 
specialitate, reprezentată de condeieri dintre cei mai 
prestigioși. Întreaga problematică a studiului a fost 
canalizată restrictiv în această direcţie: s-a crezut că 
titlul de estetician i se poate acorda lui Titu Maio-
rescu numai dacă se dovedește că definiţia îi aparţine 
ca idee și formulare. Aici părerile s-au împărţit din 
nou: i s-au găsit definiţiei, și nu fără probe, fie izvoare 
hegeliene, fie herbartiene ori schopenhaueriene, în-
sușite prin intermediari sau direct de la sursă. Și astfel 
o chestiune de influenţă – care nu trebuie neglijată în 
asemenea situaţii, este adevărat – a captat atenţia în 
mod unilateral, fără să se ajungă la rezultate absolut 
convingătoare și decisive.
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Opinii

Este bine să reţinem și părerea criticului în 
problemele de sursologie. El însuși a afirmat adesea 
că ideile sunt universale, că n-au patrie. Kantian vor-
bind, știinţei nu trebuie să i se pretindă „originalitate”, 
întrucât nu este creaţie sensibilă, judecată de gust, ci 
elaborare a minţii. Dacă s-ar face un studiu paralel în-
tre tratatul despre sublim al anticului Pseudo-Longin 
și cel similar al luministului englez Burke, s-ar putea 
constata existenţa unor concepte, definiţii și demon-
straţii atât de înrudite, încât „originalitatea” ultimului 
ar apărea mult diminuată. Și mai frapante apar rapor-
turile dintre Ed. Burke și Kant, atât în privinţa subli-
mului, a gustului, cât și a geniului, exact ca în acele 
sectoare care constituie noutatea și modernitatea 
gânditorului din Königsberg.

Adevărul este că înainte de a regândi datele 
tradiţiei avem datoria să interogăm mentalitatea epo-
cii așa cum ni se prezintă ea în sine, nedestructurată. 
Cum se știe, în vreme se credea că ideile sunt expresia 
reflexivităţii, a gândirii reci, abstracte. Datorită aces-
tei universalităţi, originalitatea nu poate fi probată în 
mod matematic. Mai devreme ori mai târziu (Despre 
progresul adevărului…), orice idee se generalizează, 
devenind un bun comun, un adevăr știinţific de utili-
tate practică, la îndemâna oricui. Actul formulării, în 
schimb, capătă un sens de-a dreptul creator, pentru că 
se înscrie printre formulele sensibile de comunicare. 
„Ideea își are sorocul ei imprevizibil și se zămislește 
de fiecare dată în mintea unui individ luminat. Dar 
riscă să rămână literă moartă dacă nu i se găsește o 
formulare vie, capabilă să sensibilizeze conștiinţele, ca 
să devină astfel forţă activă în practica socială. Mul-
te idei, crede autorul junimist, au murit pentru că nu 
li s-au găsit forme adecvate de comunicare. Aceeași 
pare a fi situaţia și în cazul definiţiei în discuţie. Mo-
delul hegelian, de unde provine, ar putea fi următo-
rul: „Întrucât adevărul în această existenţă exterioară 
a lui există nemijlocit pentru conștiinţă, iar conceptul 
rămâne nemijlocit în unitate în fenomenul lui exteri-
or; ideea nu e numai adecvată, ci este frumoasă. Astfel 
frumosul se determină pe sine ca răsfrângere sau re-
flectare sensibilă a ideii”.

Formularea germană este amplă și greoaie, 
răspunzând unor scopuri ce ţin de economia întregu-
lui sistem estetic hegelian. Pe Titu Maiorescu nu l-a 
interesat istoria ideii în transformarea ei dinamică. El 
a decupat o singură propoziţie ce definește direct și 
clar calitatea frumosului, cu aplicaţie specială – și nu 
generală – la poezie. În tinereţe, a ilustrat-o pe tere-
nul teatrului și al dramei muzicale. Formularea ma-
ioresciană s-a bucurat de succes, pentru că în mediile 

intelectuale berlineze și pariziene unde s-a exprimat 
autorul (conferinţa Vechea tragedie franceză și muzi-
ca lui Wagner), artele respective se bucurau de mare 
audienţă. Repetarea acelorași experienţe în ţară, cum 
s-a și dovedit, nu putea să ducă la rezultate mulţumi-
toare, întrucât nu exista încă la noi o tradiţie artisti-
că ce putea fi valorificată teoretic în aceiași termeni. 
Criticul a intuit (ori a înţeles la timp) că,la noi, numai 
poezia se dovedește aptă pentru verificarea definiţiei. 
Și a avut dreptate. Era vremea când frumosul începea 
să fie luat drept criteriu decisiv în valorizarea dar și 
în ierarhizarea artelor. Poezia, ne spune Hegel, „este 
totalitatea care unește în sine cele două extreme, adică 
artele plastice și muzica, pe un plan superior, în do-
meniul interiorităţii spirituale înseși”. Cu alte cuvin-
te, ea întruchipează în modul cel mai adecvat ideea 
abstractă, sensibilizând-o în interioritatea ei materi-
ală și asigurându-i statutul frumuseţii. Diferenţiind 
arhitectura de muzică, după ritm și simetrie, Scho-
penhauer o califica pe prima drept „cea mai mărgi-
nită și mai inexpresivă dintre arte”, iar pe a doua „cea 
mai cuprinzătoare și mai plină de efect” sau „cea mai 
răscolitoare dintre arte”.

Definiţia frumosului a mai fost utilizată și 
pentru valorificarea altor arte, teatrul clasic și muzi-
ca modernă, iar prin recursul la categoria pateticului 
de tip schillerian s-a pus în evidenţă, în spirit estetic, 
un nou gen poetic ce se contura în scrisul european: 
romanul. Frumosul, sublimul și pateticul (în muzică, 
armonicul și melodicul) disting și unesc arte diverse. 
Spre deosebire de O cercetare critică…, unde autorul 
propune o clasificare corectată a artelor, pornind de la 
tradiţie, în Vechea tragedie franceză și muzica lui Wag-
ner (împreună cu scrisorile care dezbat aceeași tema-
tică încă din anii gimnaziali), se schiţează o teorie 
originală privind relaţiile dintre arte pe baza catego-
riilor estetice. Vechile concepţii pornind de la număr, 
simetrie, proporţie, ritm, armonie sau de la invenţie și 
receptare nici nu sunt pomenite, deși Titu Maiorescu 
avea perfectă cunoștinţă de ele. Autorul era preocu-
pat de fenomenele de conceptualizare ale impresiilor 
estetice, indiferent de sursele lor artistice. Astfel, arta 
era înţeleasă ca un domeniu de aplicare sau un „su-
port” al valorilor, aspecte teoretice inedite în epocă. 
Hegel își începea monumentala sa Estetică printr-o 
celebră definiţie (obiectul esteticii este „întinsa îm-
părăţie a frumosului”), însă trata arta și categoriile 
în capitole separate. La Titu Maiorescu nu vom în-
tâlni asemenea individualizări. La el, arta prevalează 
asupra categoriilor, acestea fiind elemente de relaţie. 
Dacă el afirmă că frumosul nu este decât deplina pă-
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trundere a ideii cu aparenţa sensibilă (Vechea tragedie 
franceză și muzica lui Wagner) sau „o idee învălită și 
încorporată în materie sensibilă” (O cercetare critică 
asupra poeziei române de la 1867), nu ni se dau lămu-
riri asupra genezei, evoluţiei și structurii frumosului 
în accepţie hegeliană, cum ne-am fi așteptat. Pentru 
autorul român frumosul își are originea, asemenea 
oricărei experienţe artistice, într-un complex de im-
pulsuri ideoafective difuze, care se configurează în-
tr-o imagine sintetică, sensibilă: la gânditorul german 
ideea pură precedă orice apariţie, cea din urmă fiind 
o devenire. La Maiorescu geneza și apariţia nu sunt 
procese net distincte.

Că junimistul urmărea cu cel mai viu interes 
mișcarea de idei (și asta nu în chip formal, ci în spirit 
activ) ne stă mărturie, printre altele, teoria personală 
privind relaţia dintre arte și estetica romanului, ultima 
aproape neobservată la noi. Noutatea criticului apare 
în evidenţă dacă cercetările sale din Vechea tragedie 
franceză, din Consideraţii filosofice (cap. IV, Chestiuni 
psihologice) și din Aforisme sunt privite paralel cu cele 
ale lui Baudelaire și Nietzsche. Dintr-o asemenea pa-
ralelă pot rezulta, succint, următoarele: 1. Maiorescu 
se află printre primii autori care au atras atenţia, pe 
plan european, asupra fenomenului wagnerian, reli-
efând argumentat și în mai multe rânduri moderni-
tatea compozitorului, în cadrul unor societăţi savante 
ori în cercuri de simpatizanţi berlinezi sau bucureș-
teni. 2. Căderea nemeritată a operei Tannhäuser, la 
prima ei montare pe scena Parisului, l-a determinat 
pe Baudelaire să intervină patetic și acuzator, în presă, 
în sprijinul confratelui său, exilat pentru moment de 
lumea muzicală în general și de cea germană în speci-
al. Poetul, urmărindu-l pe compozitor, a avut revelaţia 
unui nou limbaj muzical, încărcat de sensuri și valori 
cromatice stranii, căruia i-a descoperit coresponden-
ţe și asociaţii în pictură, deci într-o artă vizuală. Un 
asemenea transfer de simboluri intra în dezacord cu 
viziunea estetică a lui Lessing, dominantă în epocă. 
Tânărul Maiorescu, la rândul său, releva alt tip de 
relaţii care vizau nu formele materiale ale limbajelor 
corespondente, ci calitatea emoţiilor. În felul acesta, 
discuţia era transferată din domeniul criticii de artă 
(Baudelaire) în cel al esteticii generale. 3. Nietzsche a 
demonstrat „decadentismul” muzicii lui Wagner (cu-
vântul fiind luat în sens pozitiv, din perspectiva artei 
și negativ sub raport psihologic și comportamental), 
puterea ei de vrajă și narcotizare, în deplin acord cu 
atmosfera angoasată a sfârșitului de secol. Se pare că 
Maiorescu folosește termenul de sublim în accepţie 
de decadent. În orice caz, nu-i acordă un sens negativ. 

Opinii

Preferă noţiunea sublim pentru a-și permite raportări 
la alte categorii: frumosul, pateticul (patosul), ferme-
cătorul, melodicul, armonicul. Pornind de la ele, a 
schiţat o tipologie a creatorilor clasici moderni, din 
diferite compartimente ale artelor. Să nu uităm o fra-
ză celebră a lui Nietzsche: „Cine l-a ascultat o singură 
dată pe Wagner devine bolnav și nebun, dar nu se mai 
poate întoarce la altă muzică”. Toată viaţa criticul a fost 
bolnav de Wagner, despre care vorbește și în conferin-
ţele din tinereţe, și în Însemnări zilnice de mai târziu, 
și în scrisori, până și în cursurile universitare.

În Eminescu și poeziile lui, autorul își expri-
mă deplina convingere și încredere în posibilităţile de 
europenizare ale românilor. Până la această dată spera 
într-o aliniere formală, de gintă (stil Alecsandri) și de 
poziţie geografică (Kogălniceanu), de recunoaștere 
binevoitoare în marea familie a popoarelor civilizate. 
Șansa noastră era asigurată de aderarea la un model 
cultural prestigios. Să ne amintim cât de mult a perse-
verat în a-și face cunoscut volumul de tinereţe, Einiges 
Philosophische, distribuindu-l cu dedicaţii elogioase 
multor personalităţi știinţifice din lumea germană. 
Vanitate de autor? Foarte probabil. Dar, înainte de 
toate, să nu uităm ce-i scria unuia dintre profesorii 
săi preferaţi, care-i recenzase cartea: „Pentru un pasaj 
însă trebuie să vă mulţumesc în mod deosebit: anume 
pentru că, în fruntea unei remarcabile recenzii, aţi in-
dicat faptul că autorul respectiv este un român. Aceas-
ta m-a bucurat foarte mult. Patriotismul mărginit este, 
desigur, un lucru respingător; din contra, este plăcut 
ca, în timp ce studiezi în străinătate, printre abstracţi-
unile cosmopolite să fi păstrat conștiinţa clară a unei 
totalităţi într-adevăr superioare, dar strict individu-
alizate și unitare; asta înseamnă să fi rămas naţional. 
Dar tocmai despre români puţine știri favorabile au 
răzbătut în Occident; de aceea bucuria pe care mi-o 
face recenzia publicată de dumneavoastră este multi-
plă și capătă o direcţie spre general”. În alţi termeni, ar 
spune că în acest mod se constituie „sinteza teoretică 
în atac”, una dintre marile strategii ale criticului.

Epoca Eminescu reprezintă alt nivel de spi-
ritualitate, o treaptă superioară a valorilor estetice. De 
data asta nu mai era vorba de o simplă „aliniere”, de o 
recunoaștere binevoitoare într-o familie cu rude bo-
gate și sărace. Originalitatea etnică se subordona altui 
tip de originalitate: individuală și genială. Individul și 
nu masa amorfă reprezintă etnia în toată măreţia și 
eternitatea ei. Secolul naţionalităţilor era totodată și al 
geniilor. Eminescu deţinea în epocă – și așa va fi de-a 
pururi, gândea criticul – „semnul celor aleși”, adică al 
geniilor universale.
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Meridian

Ion FILIPCIUC

Şapte paşi în căutarea lui 
Bogusław Kuczyński

Kto kocha Ojczyzne niech jedzie na 
Woloszczyzne! 
(Cine își iubește patria să fugă în Valahia!)
Proverb polonez

Am pornit o prudentă expediţie inves-
tigativă, menită să descoperim și să valorificăm 
câteva elemente esenţiale despre viaţa și opera lui 
Bogusław Kuczyński, căci fără un plan bine orien-
tat riscăm să ne aventurăm pe făgașe greu de par-
curs și mai cu seamă sărace în roade convingătoa-
re, drept pentru care ne-am ordonat următoarele 
demersuri:

1. În presa românească din anii 1940-1941 
și de mai târziu, căutând cronici de întâmpinare și 
recenzii, bibliografii cu scriitorii străini traduși, co-
mentaţi și studiaţi în România: Investigaţiile în pa-
ginile însemnărilor prof. univ. Gavril Scridon, care 
în anii 1973-1974 face o călătorie de documentare 
în Polonia – Varșovia, Gdansk, Cracovia –, tocmai 
pentru a culege mai multe amănunte despre opera 
și viaţa lui Bogusław Kuczyński, nu au avut obiect 
întrucât manuscrisele cărturarului ardelean nu 
sunt de găsit nici la Biblioteca Universitară „Luci-
an Blaga” din Cluj și nici la Arhivele Naţionale din 
acest oraș iar perspectiva de a solicita ajutorul ur-
mașilor săi a fost întâmpinată cu o prelungă tăcere. 

2. În scrierile prozatorului Liviu Rebreanu, 

întrucât prefaţa acestuia la romanul lui Bogusław 
Kuczyński a cauţionat valoarea cărţii Panica vine 
din văzduh (Pobojowisko), Editura Cultura Ro-
mânească, București, 1940, ed. a doua, 1941, și i-a 
asigurat un debușeu de librărie în două ediţii. Din 
păcate pentru relaţia dintre marele prozator român 
și tânărul său confrate polon, în corespondenţă, 
interviuri, articole, jurnal, notiţe aleatorii inven-
tariate în România nu aflăm nici măcar o singură 
menţiune, cu toate că în Arhiva Liviu Rebreanu de 
la Biblioteca Academiei Române din București se 
păstrează un exemplar din manuscrisul dactilogra-
fiat – II (1) mss 13 – al cărţii lui Bogusław Kuczyńs-
ki, cu titlul Polonia – câmp de luptă, și dedicaţia 
„Zofiei Nalkowsca, ….”, pe coli de hârtie albă, for-
mat A 4 (23 x 30 cm), numerotate dactilo de la 1-25 
și 1-131, renumerotate la inventarierea în arhivă cu 
creion negru (de la fila 26 la 157) și verde. Lipsesc 
paginile 130-137, semn că mss. a intrat cu această 
lacună în inventarul bibliotecii.

3. În satul Neicu, din apropierea orașului 
Panciu, unde prozatorul polon și-a scris romanul 
Pobojowisko în toamna anului 1939, și în docu-
mentele din fostul judeţ Putna, cu reședinţa Fo-
cșani, stocate în Arhivele Naţionale, Serviciul ju-
deţean Vrancea, unde se păstrează un set valoros 
de documente referitoare la refugiaţii poloni din 
septembrie 1939, cu state de plată a indemnizaţi-
ilor primite, inclusiv de către cei 40 găzduiţi în co-
muna Neicu. Nicăieri însă nu am întîlnit înscrise 
clar numele și prenumele lui Bogusław Kuczyński 
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– și asemenea lacună poate fi justificată doar prin 
faptul că scriitorul polon era ofiţer în armata Po-
loniei și ar fi trebuit să fie internat într-un lagăr de 
concentrare pentru ofiţeri. Așadar, locotenentul 
Bogusław Kuczyński ar fi de căutat într-unul din-
tre cele 11 lagăre pentru ofiţeri (Băile Herculane, 
Târgu Jiu, Călimănești, Băile Govora, Ocnele Mari, 
Balș, Corabia, Drăgășani, Comișani, Brașov, Făgă-
raș), dar nu va fi depistat nicăieri pentru că spiritul 
său de libertate ocolea asemenea circumstanţe. Iar 
concluzia se impune: în satul Neicu, în gospodăria 
ţăranului Nicolae Mititelu, Bogusław Kuczyński o 
fost găzduit clandestin, fără să beneficieze de in-
demnizaţia cuvenită refugiaţilor poloni dar și fără 
să-i fie îngrădită libertatea pentru care și-a părăsit 
patria.

4. Într-o bogată bibliotecă publică din Po-
lonia, spre a vedea ce cărţi semnate de  Bogusław 
Kuczyński au fost accesibile cititorilor poloni; în 
mod special, în labirintul fabulos al Bibliotecii Ja-
giellone din Cracovia, pentru a reconstitui repere 
biobiografice în legătură cu satul în care s-a născut 
prozatorul polon, cu școlile și studiile urmate, cu 
opera editată în patria lui; spre dezamăgirea cerce-
tătorilor, nu găsim în Biblioteka Jagiellonska nici 
una din cele două ediţii românești cu Panica vine 
din văzduh, București, 1940 și 1941, și nici vreun 
exemplar din ediţiile în limba italiană: Il terrore 
viene del cielo. Romanza. Unica traduzione autori-
zzata di Ewelina Bocca-Radomska et Gian Galeazi 
Saveri. Verona, 1940 (ed. 2, 1940; ed. 3, Milano, 
1943); în spaniolă: El terror viene del Cielo, Ed. 
Iberia, Joaquin Gil Editor, Imp. Augustin Nuñez, 

Barcelona, 1941; în portugheză: O pani-
co veni de ar (Poboiowisko), Romance, 
trad. da italiano José Francisco dos San-
tos, Portugal, Porto, Livraria Civilizaçao 
Editora, 1940 și Bagagem de areia, versão 
de Ãngela Martho, rev. e prefaçoa por 
João Falcata, Lisboa, Livraria Clássica, 
Editora A. M. Teixeira, 1963; în castili-
ană: El terror viene del cielo, traduccion 
Castellana por Jose Farrán y Mayarol, 
La Plata, Calomina, 1941, 199 p. (ed. 2, 
Barcelona. 1943); în suedeză: Panik i Po-
len, Stockholm, Fahlcrantz & Gumaelius, 
1941, 3 ediţii în limba suedeză [exemplar 
în Kungliga Biblioteket, Stockholm], sau 
2 ediţii în limba daneză: Raedslen kom-
mer fra Luften, Polens Sammenbrud, Kø-
benhavn „Fortaget af 1939”, Oversat of 
Eigil Steinmetz, Kopenhaga, 1941. 

Într-un cuvânt, putem afirma 
că, în ciuda celor zece ediţii în șapte lim-
bi europene, romanul Pobojowisko n-a 
mai ajuns în Polonia și a rămas o carte 
pribeagă prin Europa.

5. În Casa Memorială Nałkows-
ki de lângă Varșovia, unde se pătrează 
arhiva prozatoarei Zofia Nałkowska, iu-
bita lui Bogusław, rămasă în Polonia în 
vremea invaziei naziste și sovietice din 
septembrie 1939; corespondenţa și texte-

Meridian
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le primite de la Bogusław Kuczyński, din vremea 
cînd pribeagul polon se afla în România, Spania 
sau Anglia; versiunea polonă Strach przychodzi z 
nieba și traducerea în limba germană, făcută la Bu-
curești de însuși Bogusław Kuczyński, Die Panik 
kam aus der Luft, ale romanului Pobojowisko, ex-
pediate Zofiei Nałkowska, impresiile destinatarei 
precum și notaţiile sale zilnice – Dzienniki czau 
wojny, pisane w latach II wojny światowej, wyda-
ne w 1970, Wstęp, opracowanie i przypisy Hanna 
Kirchner, Czytelnik, Warszawa, 1970, 1972; tom I 
(1899-1905), 1975; tom II (1909-1917), 1976; tom 
III (1918-1929), 1980; tom IV (1930.1939), 1980; 
tom V (1940-1944), 1996 și tom VI (1945-1954), 
2001 – oferă amănunte îndestul de importante des-
pre viaţa și opera lui Bogusław Kuczyński.

6. În documentele rămase de la fraţii 
Kuczynski: Marian (1901-1966) magistrat, fiul 
lui Antonie, negustor, și al Leocadiei, născută 
Leszczyński; Tadeusz (1903-1940), maior în Ar-
mata Polonă, ucis la Katyn; Zigmunt (1904-1921); 
Stanisław (1916-1987), inginer chimist, născut în 
ziua de duminică, 16 aprilie 1916, în Siedlcach, și 
sora Zofia (1917-1975), absolventă a Gimnaziului 
„B. Prus” din Siedlcach, care a fost mai apropiată și 
prietenă cu prozatoarea Zofia Nałkowska, negreșit 
că se vor fi păstrat manuscrise, fotografii, obiecte 
și amintiri de la cel de-al patrulea copil al familiei, 
Bogusław, născut în ziua de luni, 21 ianuarie 1907, 
în satul Zagozdzon (aproape de Varșovia). Pentru 
că panica de care este cuprins Bogusław, reverbe-
rată în spaima personajului Stachowiak hăituit de 
bombardierele naziste, se zbate în sîngele familiei: 
cadetul Zigmunt Kuczyński a fost ucist la doar 17 
ani în luptele cu bolșevicii ucraineni în anul 1921, 
iar maiorul Tadeusz Kuczyński va sfîrși secerat de 
mitralierele sovietice în pădurea de la Katyn. Sta-
nislaw, figurat în Pobojowisko prin fratele mai mic 
Bronislaw, are să supravieţuiască ororilor din cel 
de-al doilea război mondial și se va stinge din viaţă 
la vârsta de 71 de ani. Fără îndoială că va fi lăsat 
posterităţii memorii și notiţe sau documente des-
pre soarta lui și a familiei sale.

7. În New York, unde Bogusław Kuczyńs-
ki ajunge prin anul 1964, plecând din Polonia sub 
pretextul că pornește într-o documentare despre 

Meridian

emigraţia poloneză în S. U. A. pentru a scrie o car-
te. Către această ţină ne îndrumă și notiţa din co-
perta IV a celei de-a două ediţii românești, Panica 
vine din văzduh, Cultura Românească, București, 
1941, unde autorul mărturisea că pregătește car-
tea Europa nu-i departe, pentru o editură ameri-
cană, despre speranţele și soarta emigranţilor care 
vin încrezători spre continentul european. Ce va fi 
scris prozatorul polon în Europa nu-i departe, când 
Polonia și Europa erau pentru el atât de îndepărta-
te în anii 1964-1974, am putea afla doar din docu-
mentele rămase în urma sinuciderii lui Bogusław 
Kuczyński într-un apartament din New York. Din 
aceste surse s-ar putea ști ce proiecte a însăilat pro-
zatorul, în ce condiţii a trăit pe continentul ameri-
can, cum au reacţionat serviciile secrete poloneze 
la plecarea și stabilirea lui Bogusław Kuczyński în 
S. U. A., cu ce scriitori poloni sau americani se în-
tâlnea și ce prietenii a legat cu ei; ce a scris pribea-
gul polon în răstimp de aproape zece ani – cores-
pondenţă cu familia sau prietenii din Polonia –, ce 
pagini a tipărit în publicaţiile diasporei polone din 
America sau din Europa. 

Iar pentru că în mediul serviciilor secrete 
din orice stat se lucrează, înainte de toate, cu sus-
piciuni, nu se poate ocoli întrebarea: ce statut i s-a 
acordat lui Bogusław Kuczyński de către serviciile 
secrete polone sau de cele americane? Ba încă ceva 
mai limpede: Moartea lui Bogusław Kuczyński este 
o simplă sinucidere – în ziua de sîmbătă, 13 iulie 
1974, într-un apartament din New York – sau poate 
chiar o reglare de conturi din partea regimului co-
munist din Polonia? Firește că poliţia americană a 
făcut o anchetă în acest caz iar materialele adunat 
se vor fi păstrat în arhiva resortului omucideri.

Acești șapte pași ne îndreaptă spre o pri-
mă concluzie: trebuie să tipărim o a treia ediţie ro-
mânească a romanului Pobojowisko și o izbăvitoare 
ediţie în limba poloneză, ba chiar și versiunea în 
limba germană, spre a mântui într-un chip onora-
bil uitarea care l-a acoperit pe acest pribeag polon. 

Să-l trecem îndărăptnic peste râul Lethe 
și să-l așezăm în marginile adevărului pe care gre-
cii antici îl numeau Aletheea, adică „fără de uitare”, 
pentru că Bogusław Kuczyński întruchipează ide-
alul unui căutător / ocrotitor al libertăţii și adevă-
rului.
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Mai mult ca cercul

Leo BUTNARU

Vârsta mea e constantă – un fel de... 
pre-copilărie, aș putea zice. Plici! Am zis! M-am 
stins... 

Dar vârsta mea e a căderii și a reînălțării... 
Ca cea a unui pui de Hristos străveziu, binefăcător, 
uneori – de ce n-aș spune-o? – cam hazliu, nos-
tim... Și drăgălaș. 

Drăgălaș de o clipită... 
Sigur, îmi dau seama că deja sunteți învă-

luiți de întrebare, de ispită – despre ce ființă tainică 
o fi vorba?... 

Citiți mai departe și veți afla... 
Cel mai mult îmi place să cad în palma 

copilului... Dar și pe – chiar așa – ...chelia băr-
baților importanți. Filosofilor, spre exemplu. Un 
stră-străbunic de-al meu căzuse pe chelia lui So-
crate. Nostim, hazliu, însă eu cred că am totuși o 
anumită legătură de rudenie cu deșteptăciunea și 
scepticismul filosofilor... Posibil nu cu înțelepciu-
nea, dar cu deșteptăciunea, sigur, sunt afin. 

Zborul meu durează câteva clipite, ceea ce 
e ceva mai puțin decât câteva secunde. Când cad în 
palma întinsă a copilului sau pe chelia neacoperită 
a filosofului, mă fac praf, mă desfac în mii de parti-
cule, fiecare din care – sare, unele contopindu-se cu 
șuvoiul de apă ce curge pe asfalt. Împreună cu acest 
fluviu anonim și provizoriu cobor spre lac. Aici apa 
e ceva mai rece, însă eu mă aclimatizez imediat. 
Sau – foarte repede, să zicem, într-un interval de 
timp ce durează între nimic și – fulgerător!

În lac se întâmplă să adăst câteva zile, până 
răsare soarele și eu simt din nou că sunt predesti-
nat zborului. Urc tot mai sus și mai sus, de unde 
am a cădea din nou, într-o altă palmă de copil, pe 
o altă chelie de președinte de stat (...și de mers). 
(A-a, mai sus spusesem – de filosof? Ce contează! 
Chelie să fie!) 

Firește, ați priceput că nu sunt decât un 
strop de ploaie, iar viața mea e, pur și simplu, un 
cerc închis... deschis... iar închis... iar deschis... Ba, 
aș zice, după cum arăt eu, nu e vorba de un cerc, 
ci de o sferă ce ar părea să se rotunjească dintr-o 
infinitudine de cercuri lipite etanș unele de altele... 
– na-ți-o bună, am început să filosofez, nu alta!... Și 
ce-ar fi aici de mirare, dacă o știți prea bine că, nu 
de puține ori, cad pe cheliile filosofilor, înțelepților 
lumii cu care, sigur, am multe lucruri în comun – 
lacrima... Pentru că, uneori, eu sunt și lacrimă... În 
mai multe ipostaze. Să zicem – a nașterii, cunoaște-
rii, morții și devenirii – strop de ploaie... înălțător, 
căzător, înălțător... 

ĂLA CU INIMA  
ÎN PALME

...Păi ăsta, mi-am dat eu seama, e un oraș 
al sentimentaloizilor, suferinzilor de dragostea lu-
mii și a curului, în primul rând, inși cu mutra mai 
că râgâindu-și nefericirea, da, afișată cam obraznic, 
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să știe toți că ei suferă, că sunt nefericiți, unii chiar 
ducându-și în mâini inima sfărâmată de durere – 
lipsă de reciprocitate în dragoste, neșansă, lipsă de 
atenție din partea societății, oficialităților... Îți poți 
imagina că sufletul li-i abundent stropit cu sân-
ge, ca pereții într-un beci de tortură, al siguranței, 
dar mai ales al kgb-ului, – constat eu, da, cinicul, 
veți spune, da, tânăr modern, transcontemporan 
și, uneori, trăsnit de-a răulea. Da, că totdeauna o 
iau abrupt: Nu mă învățați voi pe mine nici cum 
să trăiesc, nici cum să simt, nici cum să mă... – alte 
lucruri. Nu am ne-vo-ie! Punct. 

Însă ăsta, chinuitul, schingiuitul, cu inima 
lui zdrobită ținând-o în mână ca pe sfântul Graal, 
ăsta care, iată, intră și el în lift la etajul paispreze-
ce, nu, nu are de gând să mă învețe 
nimic, nici cum să trăiesc, nici cum 
să gândesc, să simt, să sufăr sau nu, 
să... da... Nu, ăsta, ca vai de el, pur 
și simplu vrea să-i arate lumii că el 
suferă, că îl doare de mai să cadă de 
pe picioare, că, iată, are în palme ini-
ma lui distrusă, zdrobită... Doamne, 
ferește, că el... Abia de mai suflă, abia 
de mai e viu, abia... de aia a mă-sii 
lui de ins jalnic ce este el. Dar mie 
nu mi-e jale-milă și alte forme de 
compasiune, fie maritimă – mila, 
sau, cum ziceam, sentimentaloidă. 
Nu. Eu îl bag în aia a mă-sii, pentru 
că m-am săturat să-i tot văd pe ăștia, 
plângăcioșii, ce-și pișă ochii, ce vor 
să fie căinați, calmați, încurajați... 
Dar o de... aia, nu vrei, bre, cum te 
cheamă și cum arăți tu de prăpădit, 
de-mi vine să mă prăpădesc de râs?! 

Mda, așa gândesc eu, dar 
nu pot să-i sar omului în cap, să dau 
cu vorba în el, astfel că, de cum mă 
întreabă: 

– Mergeți în jos?... îi răs-
pund, dacă nu pașnic, evident, nici 
prea răstit – așa îi răspund: 

– În jos, în jos, încotro în 
altă parte? și-mi întorc nările de la 
inima lui zdrobită – de dragoste, 

îmi zic –, pe care o ține, demonstrativ, în labele-i 
tremurătoare. Da, despre ea, inima sa, avea să-mi 
spună el verzi și uscate, astfel că mi-am zis să o 
iau înainte, să apuc prăjina cinismului și antipatiei 
mele furibunde față de căcăcioșii ăștia ce-și înfăți-
șează lumii neputința, eu, care cred, cred, cred în 
ce vorbise Zarathustra lui Nietzsche – a auzit el, 
tâmpitul, de așa ceva? – și întreb: 

– Ce, ți-a zdrobit-o ea, gagica? 
Abia viu, abia suflând, el încearcă să spu-

nă ceva, dar renunță, doar dând din cap că „nu, nu 
ea”. 

– Nu ea?... mă mir. Cine altcineva?... 
Nu răspunde, ci, cu capul pe o parte, ca un 

răstignit sau ca un porumbel ce vrea să vadă mai 
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bine ce o fi colea sus, pentru că ochii îi sunt plasați 
cam anapoda, nu-s prea funcționali, dacă nu dă ca-
pul pe o parte sau pe cealaltă. 

– Cine, dacă nu ea, și-a bătut joc de inima 
ta? mă interesez mai mult în viteza ralanti a unei 
politeți ca și ieșite, azi, din uz. De, mi-au mai rămas 
anumite reminiscențe... de la bunici, de la unii pro-
fesori... relicte... și relicve... inutile.

În loc să răspundă omenește la întrebarea 
mea ce exprimă, aproape, compasiune, el se intere-
sează, bleg:

– În jos? 
– Sigur, nu simți mișcarea liftului? 
– La parter? 
– Pentru început, la parter, pe urmă – mai 

vedem noi... zic, ispitit să-l întreb de ce el, distru-
sul, preferă liftul și nu un alt mijloc de-a ajunge 
jos. Adică, să mai fi urcat două-trei etaje, să iasă 
pe acoperiș și, de acolo, – sfâr! ca o vrăbiuță, cu tot 
cu inima lui pe care o ține, zdrobită, sfârtecată, în 
mâini, să i-o vadă lumea și să-l compătimească. Ar 
fi ajuns mult mai repede! 

– Bine... zice jalnicul, schingiuitul. (Nu 
știu de ce am impresia că îl cheamă Grișa... Sau – 
Grija, așa ceva... E prea jalnic, ca să nu se numească 
astfel...) Însă eu nu pot să las problema baltă, nu 
pot să mă las pe mine însumi fără un răspuns, și 
revin: 

– Dacă zici că nu ea, iubita, ca de obicei, 
ți-a zdrobit inima, cine altcineva să o fi făcut, fra-
iere?... 

Tipul m-a privit câteva clipite țintă, apoi 
trecându-și inima zdrobită doar într-o mână, cu 
indexul celeilalte arătă spre el însuși, spre pieptu-i. 

– Aha, tu însuți ți-ai făcut-o? 
El, umil, jalnic până la greață, dă, spăsit, 

din cap a „îhî”. 
– Adică, ești un parșiv îndrăgostit de tine 

însuți?! țipai, ușurat că am dezlegat stupida enig-
mă. 

Cu capul pe o parte, el mă privea țintă, 
umil, afirmativ... Parșivul! 

– Onanistule! îi spun. 
El, co-liftaciul, să zic așa (că doar mer-

geam în același lift), punându-și cu grijă inima la 
loc în cutia toracică, mă apucă cu mâinile de piept, 

urlând: 
• Mă, cum îți permiți tu, băga-te-aș..., să 

mă faci pe mine onanist?! 
Eu i-am ars una în bot, concretizând: 
• Bre, nu onanist... acolo, jos, sub centură, 

ci ești un onanist al adulației de sine. 
Tocmai se deschisese ușa liftului, jos, la 

parter, și eu i-am ars un genunchi în fund, să iasă. 
Fraierul o luă la fugă, iar eu îi strigam din urmă: 

– Să nu te mai prind, ticălosule, că umbli 
cu fleacul ăla al tău de inimă în mâini, că nu știu 
ce-ți fac! 

PULBEREA  
CA POTENȚIAL(ITATE)

– Nu ai nicio șansă. Nu vei îmboboci, nu 
vei înflori, nu te vei desface, pentru a da peste pro-
priile margini, ca și revărsându-te în lume, peste 
lume...

– Însă eu deja am scris, am și publicat, am 
luat câteva premii, despre mine au avut cuvinte de 
laudă unii exegeți importanți... 

– Geaba, scrisul nu e de tine, nu ai șansă 
de a te revărsa... 

– Dar dacă pot zbura, e bine, am vreo 
șan...?... 

– Poți zbura, zici? De regulă, foarfecile 
neșansei nu se vede, dar totdeauna se mișcă, în 
clănțănit neauzit, la spatele nostru, lângă omoplații 
noștri, astfel că... 

– Nu importă nici că mă țin bine pe pi-
cioare?...  

– A-a, asta e și mai simplu! zise polemistul 
neînduplecat și – brusc! –  lovi dur cu piciorul în 
glezna neînduplecatului său interlocutor. Căzut în 
praful drumului, acesta spuse imperturbabil: 

– Dar eu pot să mă înalț precum colbul și, 
automăcinându-se-praf, sub adierea propriei su-
flări – ultimului său respir – se înălță ca o păpădie 
de pulbere... Într-adevăr... 

Ce ar fi putut să urmeze, deja nu mai era 
decât chestiunea sa pur per... pur imper... par... im-
par... Ce mai contează, de contează sau nu?... 
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Nicolae HAVRILIUC

Actorul între vizibil  
şi invizibil

Este o eroare cu ispășire amară pentru ac-
tor, atunci când intră în scenă, să păstreze gânduri-
le și tipicurile de afară, din cotidian sau din culise.

***
– Viclenia unui personaj, cu surâsul rân-

jit, cu vorba mieroasă, cu ochii alunecoși, simulând 
afecţiune, vine din grimasa pe care trebuie s-o 
așezi pe figură cu artă, dar și cu știinţă. Iată o probă 
de siguranţă a jocului ce are efect asupra spectato-
rului! îmi spuse un tânăr actor într-o sală-cafenea 
a unui teatru independent. Ieșit din repetiţii, el se 
așeză la masa mea unde mai era un scaun liber. Și 
ca să nu-i rămân dator, i-am dat imediat replica.

– Instinctele, care uneori se reprezintă pe 
scenă, au darul să mă tulbure, adică să mă facă mo-
mentan să pierd cotă de înălţime la care se produce 
percepţia, dar nu mă pot domina pentru că inter-
vine raţiunea și face ordine. 

Acesta a fost începutul conversaţiilor care 
s-au amplificat, probabil, întâmplător la revederea 
noastră în aceeași sală-cafenea a teatrului.

Intrat în reflexele mele și datorită invita-
ţiilor la simandicoasele mese ale căror principal 
implicat se lăuda că este, deși autoare era soţia sa, 
truditoare ca o furnicuţă și pricepută ca o albinuţă, 
actorul, având nevoie de mine ca să-i fac periodic, 
la spectacolele sale, cronici ale jocului, dar merita, 
zău că merita!, era peste măsură de talentat, mi-a 
propus o conversaţie despre existenţă și om, des-

pre timp și mister. Bineînţeles, i-am acceptat pro-
punerea! Am vrut să văd cum raţionează actorii, 
cum își ordonează gândurile și, mai ales, cum se 
folosesc de argumente. Nu-i lucru simplu să le dis-
tribui la momentul potrivit! Eu îi știam pe actori 
numai din planul afectiv al ludicului scenic și-mi 
spuneam că-i cunosc bine fără să schimb vorbe 
prea multe cu ei. Deși nu-i suficient. Ca să ajung 
la un înţeles, eu l-am vizitat în două după-amiezi 
succesive, iar omul mi-a propus să începem cu 
enunţul „Căutarea poate fi un imbold fără să știi 
cu adevărat ce vrei”. E drept, am fost șocat de re-
zonanţa enunţului și chiar m-am întrebat dacă e 
posibil așa ceva. Omul, simţindu-mi îndoială, mi-a 
spus răspicat: „Chiar dacă stopăm căutările, mai 
păstrăm coridoare care duc într-acolo și, din eroa-
re, din ambiţie sau poate din lenevire, ne abatem 
spre aceste coridoare!” Cum?, îmi venea să-ntreb 
și recunoșteam în tăcere că omul m-a luat cu totul 
nepregătit. Mă-nfricoșam să nu facă haz de igno-
ranţa mea, dar mă liniștea gândul că-i un generos. 
Îl știam dintr-un spectacol experiment când, atins 
de mânie că partenerul de joc nu i-a servit repli-
ca la timp, s-a arătat cinic și orgolios. Cred că și 
publicul observase ceva schimbat. Redresându-se 
imediat, el a lăsat impresia că această abatere a sa 
va servi partenerului de joc să-și gradeze stările. 
Ce a urmat apoi, a fost de neimaginat. Monologul 
partenerului a decurs într-o rostire fără stavilă, de 
parcă în unul se-nfruntau doi. 
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Theatrum

Clipind din gene ca o cortină ce cade, în 
cazul de faţă, acoperind un gând, i-am surâs acto-
rului, așteptând să mă întrebe ceva pe-nţelesul meu 
și, astfel, să mă scoată din tăcere. Am observat că se 
complăcea în nonverbal, desigur exersat pe scenă. 
Mi-a făcut semn să am răbdare și, de sub un teanc 
de cărţi, scoase un text scris de mână, pregătindu-l 
pentru lectură. Numeroasele ștersături și adăugiri 
mă făceau să cred că textul îi aparţine. Și așa a fost! 
Iată ce-am auzit:

„În faţa unui templu cu simboluri religi-
oase retrase în muţenie, energiile de impulsiona-
re fiind stinse, ceea ce însemna că edificiul de cult 
aparţinea unor vremuri apuse, așteptau mai mulţi 
pelerini sosirea unui mag sau a duhului aducător 
de vești providenţiale. Timpul trecea greu, agitând 
starea pelerinilor sau punându-le răbdarea la în-
cercare. Ușa templului nu se deschidea, nici for-
mal, nici cu intenţia să simuleze mișcări în favoarea 
evenimentului imaginat. Într-un târziu printr-un 
gemuleţ, aflat deasupra ușii de intrare, portal părea 
să fie, se strecură un spiriduș îmbrăcat în negru și 
coborî pe o scară de frânghie aruncată neîndoios ca 
pentru o situaţie de avarie. Spiridușul atingând pă-
mântul, dar neștiind ce anume este și ce nume are, 
văzu în mulţimea de pelerini o pată de culoare scli-
pitoare care-l orbi. Din reflex, evitând apropierea 
de mulţimea lucitoare, spiridușul scoase o cârpă de 
la piept și începu să lustruiască ușa templului. 

– S-avem răbdare! spuse unul dintre pele-
rini. E semn că se apropie sosirea. 

Pe dată, mulţimea amuţi încordată, urmă-
rind mișcările mâinii spiridușului pe ușa templului. 
După ce-și termină lucrul, el se făcu mic de tot, în 
felul unei gângănii, și dispăru în zbor prin gemuleţul 
aflat deasupra ușii. Mulţimea consternată scoase 
un sunet ca o mirare și intră în foială. De printre 
arborii crescuţi până-n preajma templului se arătă 
o mogâldeaţă pe care nimeni n-o recunoscu. Stă 
în firea lucrului să nu se lase numit când este vă-
zut de prima dată. Mogâldeaţa vroia să vorbească 
și, pentru că nu putea, făcea eforturi peste puteri, 
adică scotea jeturi sonore în devălmășie, aducând 
a lătrat. Toţi cei de faţă amuţiră și ar fi vrut să se 
risipească, dar își aduseră aminte de scopul venirii 
lor și rămaseră pe loc.”

Finalul textului s-a produs brusc, deși eu, 
niciodată în timpul lecturii, nu i-am transmis ac-
torului impresia că m-aș plictisi. Dimpotrivă, mă 
gândeam la întrebările pe care le-aș pune. 

– Eh, începem? se adresă actorul. Îmi cer 
scuze dacă unele stângăcii în alcătuirea frazelor au 
împiedicat perceperea textului. 

– A, nu! am izbucnit eu, auzindu-mă 
de-adevăratelea, căci până atunci silabisam în sinea 
mea. Textul dovedește un talent de scriitor. Poem, 
evocare, cum îţi place, textul asta este! Imaginarul 
fiind preparat, mai degrabă, din formele scenice, 
decât din realitate, predomină metafora plastici-
zantă și revelatoare. Deci pe lângă actor poţi să fii și 
scriitor. Însă altceva vroiam să spun, și am început 
să râd fără oprire. 

– Probabil că textul meu ţi-a displăcut, 
surâse trist actorul. 

– A, nu! Să nu te gândești la asta, i-am re-
plicat. Dar imediat m-am oprit, căci această excla-
mare „A, nu!” se repeta uniformizând exprimarea. 

– S-a întâmplat ceva? se arătă el curios. 
– S-a întâmplat că-n timpul tău de lectură 

mi-apărut un gând, nu vroiam să-l pierd, în schimb 
mă întrebam ce legătură are de se vâră atât de in-
sistent. Atent la tine, dar și zgândărit de acest gând 
nedorit, agresiv prin năvala sa, probabil că deriva 
din textul tău, făceam un efort care mi-a întins ner-
vii. De aceea, am râs. Te rog să mă scuzi, amice!

– Eh, dacă-i așa, se arătă bucuros actorul, 
merită să fie auzit. Nu te las până nul spui. 

– Bine, îl spun! Dar mă scuzi! Și am râs în 
continuare. 

Amestecul de nonverbal, emanat din pri-
virea și gestul actorului, m-a îndemnat să-l dau în 
vileag și am început spunerea. 

„Când fugarii hoinari, ce se considerau 
clovnii unui circ ambulant, și-au ciocnit ouăle de 
Paște într-un ocol de la ţară plin cu cocoși, reușiră 
o performanţă de neatins. Cu riscul de a-și pune 
viaţa în pericol, ei înlesniră producerea unor so-
norităţi ilariante care siliră cocoșii să cânte în cor, 
ceea ce-i făcu să uite de pretenţia congenitală de a 
fi unici în curtea cu găini.”

– Perfect! Se aprobă! râse în hohote acto-
rul. Eu îl consider prologul ce deschide conversaţia. 
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Și pe drept i se cuvine o replică potrivită să-ntreţi-
nă conversaţia. Mă bucură observaţia că rostirea ta 
a derivat din textul meu. 

Din hol se auzi un ţârâit. Și pe cât eram 
îmbătaţi de cuvinte și asediaţi de râs, dintr-odată 
am tăcut amândoi. Actorul asculta cu atenţie. 

– Da, e Romtelecomul meu! Uit mereu 
să-l scot din priză și el iată ce-mi face!

Evident, cu un aer ușor de deranj, actorul 
se ridică de la masă și se duse până-n hol. După 
câteva clipe, reveni la fel de deranjat. 

– M-au sunat de la teatru pe mobil, dar 
nu m-au găsit. Păi cum să mă găsească dacă-l ţin 
închis. Și atunci au decis să mă sune pe fix. 

– Ah! am tresărit cu părere de rău. Te 
cheamă la teatru. 

– Nu pe mine, pe tine! se enervă actorul. 

De unde știau că ești aici?
– Nu știu!, m-am fâstâcit eu. 
– Nu știu!, mă imită actorul. Imediat să-l 

faci pachet și să-l trimiţi le teatru. Astă seară e pre-
mieră. Domnul critic de teatru e așteptat în sală! 

Cred că amândoi am simţit o sfâșiere în 
piept. Se-ntrerupea, nu se sfârșea o conversaţie uti-
lă. Și actorul și eu înnodam o legătură creatoare. 

– Nu-i un capăt de ţară, nu-i un sfârșit de 
lume, am surâs, privind tristeţea de pe obrazul ac-
torului. Și mâine este o zi!

– Ce bine că mai avem și-un mâine! strigă 
actorul și mă conduse până-n hol. 

Înainte să-mi deschidă ușa, îmi prinse 
mâna, strângând-o cu putere. 

– Ești încă în funcţiune. Toate îţi merg, 
cu ușurinţă îţi merg și, uite, ai căutare. Și mie îmi 

merg, dar fac efort ca să 
le am. Acolo pe scenă e 
altfel. Le ai cât ești, dar 
poţi să nu le ai sau să 
fii părăsit. Grăbește-te! 
Ești așteptat. 

Pe drum, ine-
xplicabil, m-am gândit 
la singurătate în gene-
ral, la singurătatea ac-
torului. Poţi să fii sau 
poţi și să nu fii. N-am 
simţit niciodată aceas-
tă sălbatică disjuncţie. 
Vine când vrea și-i în-
cearcă numai pe unii. 
Eh, da! Prin fire, nu las 
nimic în urmă. Eu plec 
de fiecare dată cu spec-
tacolul în mine. E o 
formă de egoism latent. 

Dar mirarea 
continua să mă reţină. 
Iată cum circulă știrile 
în lumea noastră! De 
unde se știa că sunt 
acasă la actor și cine 
avea interes s-o facă 
publică?

Theatrum
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Jacques Lovichi  
sau ultimul Ulise 

Traduceri

Recent apărut la Jacques André éditeur 
din Lyon, colecția Poésie XXI, volumul Mythologies 
de haute mer (Mitologii din largul mării) al lui Ja-
cques Lovichi reunește o serie de texte care, după 
cum ne spune autorul într-o scurtă introduce-
re-confesiune, „nu au alt punct comun decât/fap-
tul că traduc o anumită concepție/asupra poeziei, 
a oamenilor, a vieții/și de a fi fost scrise de aceeași 
mână/mărturisind întâietatea limbajului” (p. 6). 
Într-adevăr, redactate în ultimele trei decenii din 
densa activitate literară (de  mai bine de jumătate 
de veac) a poetului marseillez, aceste fragmente au 
ceva din gravitatea cuvântului ultim, adică a cu-
vântului după care nu mai este nimic, dar și peste 
care nu se poate trece.

„Această culegere chiar este ultima” afir-
mă de asemenea Jacques Lovichi, cu o inflexiune 
ușor testamentară în voce,  pentru că în acest vo-
lum apar, ca într-o perindare prin toată creația lui 
de până acum, teme care conturează un univers 
poetic structurat de prezența mării, a iubirii, a pri-
eteniei, a libertății de a parcurge spații și epoci  :  
adică un nec plus ultra poetic. Așa cum subliniază 
pe coperta a IV-a Jean Poncet, poetul și traducă-
torul binecunoscut publicului român, în această 
carte scriitura lui Jacques Lovichi ni se prezintă „în 
tot ce are ea mai înalt, ca artă : cuvântul țâșnește, 
precis ca un scalpel, iar frazele curg într-o savantă 
și inexorabilă muzică.”

După aproape douăzeci de volume de po-
ezie, după o serie de eseuri și romane care i-au adus 
importante  premii literare – Prix Antonin Artaud, 
1985 ;  Prix du livre corse,  1996 ; Prix Mallarmé,  
2002 –  acest  „scriitor corso-provensal de expresie 
franceză” se întoarce din largul mării într-o Itaca 
mereu reînnoită. De aici,  solitarul Ulise  scrutea-
ză sensul unei existențe  care – sperăm -  încă mai 
poate întinde larg pânzele, spre aventuri și înțele-
suri nebănuite.

Străvechi cartiere în amintire
Pentru Jeanine Baude

Pe străduța  imemorială
toți tinerii din lume
țipă
orchestră dezacordată

cu încuviințarea  Madonei
târfele
tocesc trotuarul

trei vrăjitoare
îmbrăcate-n negru
sub un portic
torc Istoria 

o patrulă  cu pas sacadat
trece
încăpățânare de lupi

mâine – și pe vecie –
din această harababură
nu va mai rămâne
decât o păpușă
dezmembrată
sub ruinele fără vârstă

L’Estaque

Să pescuiești guvidul
pe stâncile digului  la Mourepiane
într-o seară purpurie de primăvară
cine n-a cunoscut așa ceva
nu știe ce-i extazul

Într-un colț întunecat
de stradă urât mirositoare
un negru înalt îmbrăcat în kaki
apărut de nicăieri
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îi taie beregata turnătorului rătăcit
(trafic, marfă americană, 
afaceri necurate și-ncurcături...)
pentru o damă 
în short albastru
ce râde
dezgolită

Un jalnic ulise  
fură de la  câini
hrana zilnică
urmărind până-n străfundurile memoriei
un improbabil vis de itaca

Tramvaiul pe șine
scârțâie
și  se opintește la fiecare urcuș
într-o jerbă de scântei

Și-atunci 
deasupra mării de cerneală neagră
scânteiază  farul de pe insula Planier

Missiavu

Azi
a venit vremea
să adun zăpezile

a venit vremea
azi
să salut Timpul

să las o dată pentru totdeauna vrăji și minuni 
și să ies din scenă
și să ies din Timp

a venit vremea
să traversez fluviul
să plec
pe furiș
fără a hărțui Timpul

să mă-ntorc la izvoare
acolo unde dorința se adapă 
și să mă topesc în ea

a venit vremea
a
venit
vremea

(Prezentare şi traducere  
de Elena-Brânduşa Steiciuc)

 Carmina Burana
[76. DUM CAUPONA  

VERTEREM...]

Cum ieșeam din cârciumă      într-o zi de vineri,
am ajuns la capiștea     preafrumoasei Vineri:    
îmbrăcat în horbotă      cum îi vezi pe gineri, 
punga-n stânga doldora     ca băieţii tineri.

Porţile-aveau lacăte     grele și catene;
auzeam din uliţă     cum răzbat alene
dinlăuntru sunete     dulci de cantilene,
ai fi zis că murmură     glasuri de sirene.

Am vorbit cu paznica      porţii, într-o doară;
ea era o tânără      zveltă domnişoară,
ce, simţind că inima      mea e prea-amară,
mi-a zis că nu trebuie     să mai stau pe-afară. 

Intru-n anticamera     unde ea mă-ndeamnă
să iau loc; și stăruie      să-i răspund ce-nseamnă
că vreau oaspe templului,     într-o zi de toamnă,
a-i fi eu și,-așijderea,     dacă am vreo doamnă

care însoţește-mă?      Dacă vin de bună
voie? Dacă-mi clatină      luntrea vreo furtună?
Mă împinge-ànanghia       sau etatea-mi jună    
să-mi arunc, azi, ancora      în a lor lagună?      

„Mi-e străpunsă inima,      rana e adâncă,
de săgeata Vènerei.      De când eram încă
prunc, îi simt lăuntricul      ghimpe. Nici o stâncă
n-ar putea să sufere      plaga străadâncă.

Traduceri
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Roag-o să mă vindece,      gingașă copilă;
spune-i că mă mistuie      àrşiţa. Aibi milă!”
Domnișoara paznică      a plecat, servilă,
să-i vestească Vènerei      jàloba-mi umilă.

„O, atotputernica      dragostei zeiţă,
care taina multora      o cunoști! Domniţă,
milă aibi și vindecă      un băiat de viţă
mistuit de vìpie,      bòlnav de arșìţă!” 

La porunca Vènerei,      iată că trec pragul
camerei acesteia,     care, în șiragul
de-ncăperi, e ultima;      și, topit de dragul
ei, genunchii-mi tremură     când i-ndoi pe pragul

alb și-i strig din inimă:      „Ave, mândru soare!”
„Cum te cheamă, tinere?      Numele-ţi e, oare,
cel pe care vèrgura      cea încântătoare-l
spuse adineaurea?!      Pàris, ce te doare?”

„Dulce Venus, pare-se      că, deși divină,
pentru tine-i negură       și ce-are să vină,
şi ce-a fost; altminterea       nu ţi-ar fi străină
suferinţa căreia-i       ești prilej sau vină.”
     

„Intră,-ţi spun din inimă,     dragul nostru june,
oaspete, la masa-ne     grabnic te vom pune.
Punga, de ţi-i doldora     de parale bune,
ele-au să te vindece     de amărăciune.”

„Iată, scumpă Vènere,     punga mea e plină,  
tot ce-ntr-însa zornăie     ţie ţi se-nchină.
De-mi aduci, în inima     neagră, zi senină,
ai să-mi fii de-a pururea     doamnă și regină.”

Mână-n mână, repede,     am pornit; şi-o droaie
de frumoase tinere,     strânse-ntr-o odaie,
ne-au surâs, – cu toatele,     dalbe și bălaie,      
arătând aidoma     la obraz și straie.

Cum se ridicaseră,     dându-ne bineţe,
toate de pe scaune,     Venus, cu blândeţe,
scosu-le-a din cameră,     vrând să mă dezveţe,
le-a spus ea acestora,     de-alean și tristeţe.

Ea, ca toate gazdele,     după ce-i înlături
pe ceilalţi din cameră,     m-a poftit alături
pe un pat cu perine     și un vraf de pături
din păr scump aidoma     albelor omături.

Dup-un schimb de nobile,     între noi, cuvinte,
ea-ncepu să-și lepede     văluri și veșminte,
slobozindu-și cándidul     trup, nu mai ’nainte
de căderea vesperei,     lacom și fierbinte.

Mai pe urmă, iată-ne     în bazinul care,
închinat lui Iupiter,     o-însuşire are:
să te bine-cureţe     de durerea mare 
şi de jar-pojarul     dragostei amare.

Ostenit de aburii     băii și de apă,
foamea nu întârzie,     cruntă, să înceapă
şi, simţind că pipota-mi     suferă şi crapă,
dacă-i rost (pe Vènera     o-ntreb) de-o agapă.

„Și-ncă cum!” Căci rumene     iată-le,-n frigare,
toate zburătoarele,     care mai de care,
sturzii fragezi, gâștele     și-o plăcintă mare
ce te-mbie : „Pune-te,     hapleo, pe mâncare!” 

Trei vor fi fost lunile,     cred, cât i-am stat lângă;
mulţi mai mi-erau galbenii;     mintea,-nsă, nătângă,
m-a făcut cu ambele     mâini, dreaptă și stângă,
să-i fac praf și pulbere...     Și-s, de-atunci, o tângă.                                        

Rog, de-aceea, tinerii     să ia seama bine:
când săgeata Vinerii     îi străpunge,-i bine
curs a-i da, ei, ţinerii     lor de minte, – bine
amintindu-și tinerii     de un vai-de-mine!

(Traducere de Şerban Foarță)

Traduceri
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Note de lector

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

Dumitru Simion,  
o formulă narativă realistă

Scrisul este pentru foarte mulți dintre noi 
rezultatul unor experiențe unice care ne-au marcat 
existența și care se doresc împărtășite cu cititorii. 
Mai mult, a scrie nu înseamnă doar a împărtăși, ci 
și a mărturisi. Prin scris, omul reface legăturile cele 
mai intime cu sine, dar și cu Celălalt, exprimân-
du-și într-o formă sau alta dorințele, speranțele, te-
merile sau angoasele. 

Dumitru Simion a înțeles că fiecare dintre 
noi trebuie să găsească un mod prin care recon-
cilierea cu lumea să fie posibilă. Domnia sa scrie 
rememorând evenimente, reconfigurând cu ochii 
minții locuri și oameni, senzații și sentimente, 
având forța de a depăși realitatea imediată. Înzes-
trat cu o extraordinară memorie a detaliului, Du-
mitru Simion își amintește nu doar elemente im-
portante din istoria locurilor pe care le descrie, ci și 
aspecte din viața locuitorilor acestora. Textele sale 
sunt despre oameni în carne și oase care au suferit, 
dar au supraviețuit în fața nevoilor și necazurilor, 
care nu și-au pierdut încrederea și nici iubirea față 
de cei de lângă ei. 

Deși Dumitru Simion este autorul mai 
multor volume, ne vom opri asupra a trei dintre 
acestea: De la Preutești la Sevilla (2017), Blestemul 
Vălimărenilor (2017) și Mireasma florilor de câmp 
(2014). 

În romanul De la Preutești la Sevilla, Du-
mitru Simion spune povestea Vioricăi și a lui Cătă-
lin, oameni simpli, care au însă o capacitate incre-
dibilă de a rezista în fața provocărilor. Pentru autor, 
viața celor două personaje nu reprezintă decât un 
pretext pentru a face o radiografie a societății ro-
mânești postdecembriste din perspectiva unei ca-
tegorii sociale numeroase și defavorizate. Omul de 
rând, prins între dorința de a fi fericit, de a se rea-
liza profesional, și capriciile sorții reușește până la 
urmă să își depășească limitele, făcând sacrificii în 
viața profesională. Iubirea dintre Viorica și Cătălin 
înflorește în Preutești. Îndrăgostiți încă din timpul 
liceului, cei doi se căsătoresc și își construiesc o casă 
în care își vor crește urmașii. Felul în care Dumitru 
Simion povestește este simplu și curat, lipsit de ar-
tificii naratologice însă echilibrat și coerent. „Anii 
au trecut. Cei doi duceau necontenit lupta cu viața, 
muncind zi de zi. Copiii au crescut și, cum se spu-
ne în popor, au crescut și grijile. Trebuiau să facă 
față concurenței la școală și în societate, ca aceștia 
să țină cât de cât pasul cu cei ai căror părinți dis-
puneau de bani mai mulți sau câștigați în condiții 
facile”. Oameni harnici și energici cei doi decid, ca 
mulți dintre români după revoluția din ’89, să ia ca-
lea străinătății. Plecarea în Spania este hotărâtă de 
comun acord, așa cum însuși autorul o spune: „S-a 
impus un consiliu de familie în doi. Singura con-

cluzie a fost ca unul dintre ei să meargă la muncă în 
străinătate, unde se câștigă bani frumoși, iar celălalt 
să rămână acasă, să se ocupe de creșterea și educa-
rea celor doi copii”. Odată cu părăsirea României, 
nu dispar nici grijile și nici problemele. Mai mult, 
pare că în Sevilla încep cu adevărat necazurile pen-
tru cei doi soți. Viorica are un accident de mașină 
cumplit în care este arsă pe o suprafață foarte mare 
a corpului, iar soțul este mai târziu și el victima unui 
incident rutier. Scriitorul Liviu Apetroaie vorbește 
în prefața cărții despre o dezrădăcinare a români-
lor pe care o simt acut și personajele autorului: „Ca 
scriitor, Dumitru Simion joacă în alternanță. Cu 
siguranță, dezrădăcinarea pe care o trăiesc perso-
najele nu e cea mai fericită opțiune; dar e o opțiune 
mai favorabilă. Vremea bună, ce fusese mai înainte, 
nu mai are, cel puțin în momentul narațiunii, șansă 
de întoarcere. În acest fel, povestirea devine expo-
nențială pentru vremurile actuale și știm că astfel 
de destine sunt multe, prea multe în România, prea 
multe…Din fericire, dacă așa a fost, suntem într-o 
situație cu final pozitiv. Dar să nu uităm că dezrădă-
cinarea și străinătatea, chiar dacă ne oferă un ban în 
plus, sunt totuși un orizont al nefericirii…”. În ciuda 
oricărui sentiment, românii din cărțile lui Simion 
știu să depășească piedicile, iar dacă este nevoie, să 
o ia de la capăt.

Dumitru Simion conturează imaginea 
personajelor sale într-un mod foarte personal. Ur-
mând tradiția prozei realiste românești, Dumitru 
Simion face apel la cadre aproape fotografice atunci 
când prezintă viața personajelor sale. Deși vocea 
narativă pare neimplicată, prezentând faptele cu un 
aer impersonal și degajat, totuși personajele sale au 
o naturalețe pregnantă. 
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Note de lector

Blestemul Vălimărenilor este o dovadă în 
acest sens. Cartea este o poveste despre munteni. 
Chiar primele pagini ne amintesc de personajele 
răbdătoare în fața nevoilor create de Mihail Sado-
veanu: „Ca toți viețuitorii zonelor muntoase, oa-
menii locului sunt răbdători la frig și se adaptează 
ușor atunci când iernile aspre îi apasă cu gerul lor 
năpraznic. Cu mișcări agere, ca apele ce se rostogo-
lesc de pe crestele cele înalte și în drumul lor spre 
lărgime lovesc cu putere malurile și stâncile pe care 
le întâlnesc în cale, îi găsești într-o permanentă 
mișcare”. 

În acest volum, autorul nu este preocupat 
doar de descrierea oamenilor din comuna Valea 
Mare, ci și de prezentarea în amănunt a locului. Se 
vede că peisajele descrise sunt foarte importante 
pentru autor pentru că acesta se ocupă cu încânta-
re de fiecare detaliu în parte. Descoperim în acest 
volum un scris proaspăt, genuin, autorul creionând 
cu acuratețe natura și oamenii pe care îi întâlnește: 
„Aici, în acest ținut mirific, poți admira codrii se-
culari, cum numai în povești se mai întâlnesc și care 
prin freamătul lor îți povestesc viața tumultoasă a 
locuitorilor acestor meleaguri, presărată, de nenu-
mărate ori cu griji și primejdii. Peste tot ai posibili-
tatea să cunoști și să întâlnești oameni harnici, buni 
gospodari”. În centrul romanului este familia Văli-
mărenilor, oameni gospodari care par a avea tot ce 
le trebuie. Liniștea acestei familii este distrusă de o 
serie de nenorociri care au la bază un blestem. Tai-
na acestuia este dezlegată în finalul romanului când 
naratorul povestește nedreptatea pe care i-o face 
Gheorghe lui Valeriu. Acesta din urmă este bătut 
și nedreptățit, fapt care va duce la declinul treptat 
al Vălimărenilor. Generație după generație, Vălimă-
renii sunt nevoiți să se adapteze atât provocărilor 
sociale, cât și problemelor personale, familiale care 
se ivesc la tot pasul. Dacă în De la Preutești la Sevi-
lla accentul cade pe personajul feminin, activ, plin 
de forță, în Blestemul Vălimărenilor personajele cu 
greutate sunt cele masculine, Dumitru Simion do-
rind să surprindă forța primară a românului încer-
cat de nevoi. 

Narațiunea este și în acest roman foarte 
alertă, ușor de lecturat. Din timp în timp, autorul 
intercalează secvențe de dialog cu generoase sec-
vențe narative. Dialogurile sunt simple și clare, 
menite să sublinieze personalitatea personajelor 
romanului. Totuși, descrierea este cea pe care o re-
marcăm. Prin descrierile lui, Dumitru Simion reu-
șește să surprindă perfect lumea satului românesc, 
fiind autorul unor adevărate pagini de monografie. 
Din nou destinul unei familii este un pretext prin 
care autorul surprinde transformarea societății ru-

rale românești de-a lungul a mai multor decenii. La 
începutul romanului este descrisă în amănunt gos-
podăria tradițională românească, autorul demon-
strându-și încă o dată talentul de prozator: „Toate 
poartă pecetea trecutului. Se compun, aproape în 
totalitate, din casă de locuit cu două camere și tin-
dă, frumos văruite în interior și pe toată suprafața 
exterioară cu un var alb, imaculat, și care aproa-
pe îți ia vederea în lumina strălucitoare a soarelui. 
Ușile sunt construite din lemn, la fel ca ferestrele 
din care nu lipsesc ghivecele cu mușcate. Aproape 
toate casele au în față cerdac din lemn, frumos gar-
nisit cu ornamente din scândură. Anexele gospo-
dărești se compun, în principal, din grajdul pentru 
adăpostirea animalelor, în special a vitelor și a cai-
lor. În curtea gospodarului nu lipsesc staulul pen-
tru adăpostirea oilor, cotețele pentru porci și păsări 
de curte. Invariabil, în fiecare curte, se mai găsește 
o bucătărie de vară cu acel cuptor pentru coacerea 
pâinii. Acolo se pregătește și se servește masa în se-
zonul cald”.

În toate cărțile lui Dumitru Simion exis-
tă o supratemă: iubirea față de locurile în care te-ai 
născut și te-ai format, atașamentul față de pământul 
țării tale. La fel se întâmplă și în Mireasma florilor 
de câmp unde este surprins locotenentul Todiriță 
Siminoc care luptă cu toate piedicile și prejudecă-
țile societății dinaintea revoluției române din 1989, 
dar și cu lumea și provocările Occidentului care i 
se descoperă după aceea. Impresionează din nou 
acuratețea descrierii obiceiurilor românești. Iată, de 
exemplu, un crâmpei din bogata tradiție culinară a 
românilor pe care Dumitru Simion o surprinde cel 
puțin savuros: „Din căruță coboară fratele Nicușor 
și soția lui care așază pe iarbă două prosoape mari, 
frumoase, țesute în stative. Pe ele pune, așa cum 
am stabilit cu Nicuță, o mămăligă mare, aburindă, 
apoi așază străchinile și toarnă în ele zeamă de gă-
ină de curte, acrită cu borș de putină și cu tăiței de 
casă. Alături sunt așezate farfurii cu carne de pasăre 
fiartă, dar și friptă. Dintr-o pânză de tifon, soția lui 
Nicușor scoate un bulgăre mare de brânză de vaci, 
iar dintr-un urcior toarnă smântână și le combină, 
punându-le în străchini”. 

Este foarte interesant faptul că, indiferent 
de tematica sau stilul abordat, foarte mulți dintre 
prozatorii români contemporani preferă proza rea-
listă, dezvoltând astfel moștenirea înaintașilor. Aici 
se încadrează și Dumitru Simion care propune o 
formulă narativă antrenantă bazată pe veridicitate, 
un ritm al povestirii alert și personaje pregnante. El 
scrie, de fapt, în cele trei volume despre care am dis-
cutat, despre adevărata Românie, despre oamenii ei 
care au reușit să supraviețuiască timpurilor. 
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DRAGI FRAŢI ȘI SURORI!

Facem acest apel la adeziunea dumnea-
voastră într-un moment de mare cumpănă pentru 
comunitatea noastră din Ucraina, deoarece ne este 
pusă sub semnul neantului însăși existenţa în leagă-
nul limbii materne. După cum deja aţi luat aminte, 
la 5 septembrie curent Rada Supremă a Ucrainei a 
adoptat o nouă lege a învăţământului, promulgată 
de președinte la 25 septembrie. Ea prevede, printre 
altele, excluziunea învăţământului în limbile mino-
rităţilor naţionale, prin coerciţie și în limba noastră 
natală, română. Potrivit acestei legi, începând cu 
anul de învăţământ 2018, limba maternă a elevilor 
noștri va fi admisă doar în ciclul primar. În clasele 
a 5-a – a 9-a toate materiile vor fi predate în limba 
ucraineană, cu excepţia limbii și literaturii româ-
ne ca obiect de studiu aparte, iar în clasele a 10-a 
– a 12-a învăţământul se va efectua doar în limba 
ucraineană. În consecinţă, copiii noștri vor intra în 
școală români și vor ieși din ea… ucraineni. 

În decursul secolelor strămoșii noștri din 
acest colţ de Ţară Ștefană s-au aflat sub diverse re-
gimuri de ocupaţie, însă nimeni dintre intruși nu 
s-a atins de limba în care vorbea populaţia băștina-
șă. După raptul nordului Bucovinei și a Ţinutului 
Herţei, buneii și părinţii noștri au fost duși în Sibe-
ria și Kazahstan, pământul și agoniseala de-o viaţă 
le-au fost confiscate, însă de limba fiinţei noastre nu 
ne-a privat nimeni. Stalin și Beria ne-au îmbrăcat 
graiul într-o haină insolită, însă vorbeam și studi-
am cu toţii la școală în limba maternă, deși în rufă 
străină. Abia acum, la începutul celui de al treilea 
mileniu, după ce Ucraina a obţinut independenţa 
și a declarat că va urma calea democraţiei autenti-
ce, abia acum limba noastră a devenit o povară și 
o piedică pentru conducătorii ei, care promovează 
faţă de minorităţi o politică de adevărat etnocid 
spiritual, inclusiv lingvistic. Nu credem că există 
păcat mai mare decât acela de a interzice cuiva să 
vorbească liber și să înveţe la școală în limba ma-
ternă, în limba pe care i-a dat-o Bunul Dumnezeu. 
Din nenorocire, acest lucru nu este conștientizat 
doar de ultrapatrioţii ucraineni care, în loc să-și 
vadă de problemele lor spirituale, vin cu interdicţii 
și scuipă în izvorul cristalin al altor limbi materne. 
Astfel, procesul de deznaţionalizare a românilor 

SCRISOARE DESCHISĂ  
către cetăţenii României și consângenii 

noștri din întreaga lume
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din Ucraina, declanșat cu 10-15 ani în urmă, când 
în programa școlară a fost redus numărul de ore la 
limba și literatura română prin introducerea cur-
sului integrat de literatură română și universală, a 
intrat acum în faza finală – punerea totală la in-
dex a limbii române în procesul de învăţământ. 
Nu cunoaștem vreo ţară în lume care să interzică 
unei etnii băștinașe libertatea de a învăţa în limba 
maternă. Or, toată lumea știe că orașul Cernăuţi a 
fost atestat pentru prima oară într-un privilegiu al 
Domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun și că 
prima școală din oraș, care a început să funcţio-
neze cu mai bine de 200 de ani în urmă, a fost cu 
predarea în limba română.

Cinismul conducătorilor Ucrainei depă-
șește orice limită atunci când ei încearcă să de-
monstreze lumii întregi că, încălcând Constituţia, 
au procedat în felul acesta din grija părintească ce 
ne-o poartă. Adică, printr-un abuz de putere, ne 
lipsesc de posibilitatea de a învăţa la școală în lim-
ba maternă, ne obturează orizonturile civilizaţiei, 
mijloacele firești pentru…a ne asigura un viitor fe-
ricit în Ucraina. Chipurile, trebuie să ne însușim la 
perfecţie limba ucraineană ca să ne integrăm mai 
temeinic în societate. De fapt e vorba de transfor-
marea ţării într-un spaţiu coercitiv, de o asimila-
re făţișă, brutală a tuturor etniilor minoritare din 
Ucraina, și în primul rând a noastră, a românilor, 
pentru a nu recunoaște că suntem băștinași dez-
moșteniţi pe aceste meleaguri și s-ar cuveni să ne 
bucurăm de toate drepturile aposteriori.

Dragii noștri fraţi și surori! Ne-am adre-
sat deja Președintelui Ucrainei și Președintelui Ro-
mâniei, unor instanţe internaţionale, iar acum vă 
cerem dumneavoastră sprijinul efectiv în demer-
sul nostru pentru prezervarea limbii materne și a 
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spiritualităţii românești. Vă implorăm: nu ne lăsaţi 
singuri în faţa pericolului letal de a ne pierde lim-
ba, iar odată cu ea și fiinţa etnică. Cernăuţiul l-a 
dat literaturii naţionale și celei universale pe Mi-
hai Eminescu, a fost leagănul multor personalităţi 
marcante ale culturii noastre și ar fi un dezastru 
de neconceput și de neiertat să se întâmple ceea ce 
și-au pus în gând niște oameni fără Dumnezeu, te-
roriști ai istoriei. 

Sperăm că vom fi auziţi, înţeleși și spriji-
niţi în lupta noastră vitală pentru limba maternă și 
păstrarea identităţii naţionale.

Cernăuţi, 17 octombrie 2017

Alexandrina CERNOV, 
redactor șef al revistei „Glasul Bucovinei”,

membru de onoare al Academiei Române; 

Vasile TĂRÂŢEANU, 
președintele Centrului Cultural Român 

„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi,  
membru de onoare al Academiei Române; 

Mircea LUTIC, 
scriitor, laureat al Premiului literar 

„Mihai Eminescu” al Academiei Române;

Ilie T. ZEGREA, 
președintele Societăţii Scriitorilor 

Români din Cernăuţi;

Vasile BÂCU, 
președintele Societăţii pentru Cultura 

Românească „Mihai Eminescu”  
din regiunea Cernăuţi;

Mircea PILAT, 
președintele Asociaţiei Știinţifico-

pedagogice „Aron Pumnul” din regiunea 
Cernăuţi;

Iurie LEVCIC, 
președintele Centrului Bucovinean de 

Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Românești.

Comunicat de presă
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