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Un nou incident provocator 

maghiaro-român la graniţă de judeţe. Nu 
de Ţară. Câmpul de bătălie: cimitirul 
internaţional al eroilor de la Valea Uzului, 
unde câteva zeci de cruci marcând 
mormintele ostaşilor români necunoscuţi 
înhumaţi aici au fost profanate prin 
acoperirea lor cu saci menajeri din plastic 
de culoare neagră. Autorii acestui odios 
sacrilegiu sunt câţiva locuitori din zonă 
aparţinători de comuna harghiteană Sân-
Martin şi care şi-au asumat rolul de 
apărători de sfânt pământ al patriei care 
nu le aparţine, în dispreţul total al 
adevărului istoric şi faptic, dar şi al bunului 
simţ creştinesc, conform căruia şi ei se 
află pe teritoriul românesc, chiar dacă 
simt, vorbesc şi se comportă ungureşte. 
Adică, obraznic şi violent. Astfel, un loc de 
împăcare, de reculegere şi evocare este 
transformat într-un câmp de bătălie al or-
goliilor revanşarde provocatoare de ură, 
duşmănie şi răutăţi incontrolabile în nu-
mele restabilirii  dreptului la adevăr. Care, 
şi în cazul cimitirului de la Valea Uzului ar 
trebui să fie unul singur: pacea 
netulburată a eroilor înhumaţi aici. 
Neuitând nici o clipă că morţii, indiferent 
de limba pe care au vorbit-o înainte de a 
se ridica la ceruri, cât şi de patria pentru 
care au luptat, nu mai pot face rău 
nimănui. Aşa după cum sună şi un 
îndemnător precept religios: pacea şi 
iertarea şi liniştea fie cu voi pentru tot-
deauna. O linişte tulburată şi provocată, 
iată, de un eveniment ce ţine de tulbu-
rarea minţilor câtorva „cavaleri” ai orgoli-
ilor etnice şi revanşardei naţionaliste. 

Trăim vremuri când nu distanţele 
despart  oamenii de oameni, ci răutatea 
– constată unul dintre conaţionali, şi are 
perfectă dreptate. Iar răutatea poate lua 
infinite chipuri, după care li se tulbură 
minţile celor care se hrănesc cu ea. 
„Duşmănia este ura care aşteaptă prilej 
de răzbunare” – ne spunea, cu multe sec-
ole în urmă, gânditorul numit Cicero: pen-
tru ca istoricul nostru Nicolae Iorga să ne 
avertizeze: „După răzbunare, ura trece la 
celălalt”. 

De ce ură, şi nu respect reciproc 
şi armonie interetnică? Iată o întrebare 
ce-şi refuză răspunsurile. Cimitirul eroilor 
de la Valea Uzului se află la mijloc, dar şi 
la figurat, în această dispută a 
apartenenţei: faţă de Dărmăneşti îl 
despart 25 de kilometri, oraşul băcăuan 
în al cărui inventar de patrimoniu public 
se află respectivul loc de odihnă veşnică, 
iar până la SânMartin sunt 28 de kilometri, 
aşezare harghiteană în care este inclus şi 
satul în cauză. Localitatea are o istorie pe 
cât de veche, tot pe-atât de 
controversată, aceasta aflându-se pe linia 
de graniţă cu fostul imperiu austro-ungar, 
dar componentă a judeţului Bacău. La re-
organizarea administrativ-teritorială din 
anul 1968 satul a fost arondat comunei 
harghitene printr-un troc inexplicabil dintre 
oficialităţi politice ale celor două ţinuturi. 
Transfer cu atât mai neverosimil cu cât 
importante bunuri de patrimoniu – păduri, 
exploatări forestiere, drumuri, cantonul sil-

vic, construcţii, tabăra şcolară de vacanţă 
au rămas în administrare băcăuană. In-
clusiv cimitirul, despre care documente de 
arhivă ne spun că iniţial a fost cimitir civil, 
pentru ca după prima conflagraţie 
mondială să fie extins şi pentru militarii 
căzuţi în luptele purtate în zonă. La în-
ceputul lunii septembrie 1944 aici s-au 
purtat importante bătălii în care s-au con-
fruntat, deopotrivă, trupe maghiare, 
româneşti, germane, poloneze, ruseşti, 
cehe, italiene, soldate cu numeroşi morţi 
din toate taberele beligerante şi care au 
fost înhumaţi în gropi comune ale căror 
urme pot fi descoperite şi astăzi. În anii 
care au urmat aşezarea s-a depopulat  
masiv, în urmă cu două decenii şi 
jumătate aici mai locuind 9 oameni cu 
vârste de peste 65 de ani, cu repopulări 
temporare în timpul vacanţelor şcolare. 
Cimitirul civilo-militar a intrat şi el în semi-
uitare şi abandonare, până în august 
1994, când un grup de iniţiativă al unor 
organizaţii civice din SânMartin şi Mier-
curea Ciuc a realizat şi sfinţit aici un mo-
nument de dimensiuni reduse dedicat 
memoriei ostaşilor maghiari căzuţi aici. 
Momentul nu a fost lipsit de tulburări et-
nice, fiind precedat de scoaterea tuturor 
crucilor de pe mormintele soldaţilor 
români şi arderea lor. A fost o primă 
provocare, între susţinerile preotului ro-
mano-catolic care a evocat luptele din 
septembrie 1944 şi a glorificat  faptele de 
arme ale coetnicilor săi fiind şi aceea  că 
în cursul luptelor ar fi căzut eroic la datorie 
numai soldaţi unguri, gloanţele şi obuzele 
ucigaşe ocolindu-i, miraculos, pe 
combatanţii din armatele celorlalte state?! 
Aşadar, o primă tentativă de manipulare 
cu o evidentă intenţie de deformare a 
adevărului. 

Ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 
o lună de zile poate fi interpretat ca un 
repetir al faptelor anterioare. Şi dincolo de 
neverosimilul demenţial al acestora, se 
află păcatul de neiertat al profanării 
locurilor în care îşi dorm somnul de veci 
eroi ai mai multor neamuri, dizgraţiaţi însă 
de indivizi care nu au nimic sfânt în ei. 
Doar ură şi răzbunare. Pe morţi! Ştiindu-
se a cui armă este aceasta. 

Oricâte motivaţii şi explicaţii am 
încerca să găsim pentru astfel de reacţii, 
atitudini şi comportamente, nu cred că 
poate exista măcar o singură justificare 
capabilă să disculpe. Chiar dacă le-am 
pune pe seama naţionalismului patriotard. 
Dar a fi naţionalist înseamnă să-ţi iubeşti 
ţara, fără a-l transforma în şovinism şi ra-

sism. Pentru că şovinul 
este un om bolnav, un 
dereglat psihic; el urăşte 
fără un motiv care să-i fie 
clar. Iar rasismul este 
fratele mai mare al 
şovinismului. Să-mi 
spuneţi că nu-i aşa! 

Dar ceea ce mai 
surprinde  foarte mult în 
această nouă „afacere” 
provocatoare a extre-
miştilor maghiari este 
tăcerea asurzitoare a 
acelor instituţii ale statului 

român, inclusiv a Consiliului Naţional pen-
tru Combaterea Discriminării, care n-au 
văzut, n-au auzit şi n-au făcut mai nimic 
pentru elucidarea cauzelor conflictului, 
pentru descoperirea şi pedepsirea, con-
form legilor, a autorilor. Doar Poliţiile celor 
două judeţe megieşe au întreprins niscai 
cercetări, în ale căror finalitate nu-mi pun 
prea mari nădejdi. 

Până una-alta, continuăm să 
aşteptăm sub semnul vechiului dicton 
latin ”Qui tacet, consentive vietur” – „cine 
tace, e de acord”. 

În încheiere adresez, la rându-mi, 
un îndemn spre conciliere, respect reci-
proc şi omagiu memoriei veşnice a celor 
care s-au sacrificat pentru noi, cei de 
după ei: nu tulburaţi somnul eroilor. Un în-
demn pacificator, în spiritul credinţei şi 
apropierii dintre oameni, indiferent de grai 
şi interese, al înţelegerii dintre semeni; 
penru că:  nihil sine Deo. Spre a nu ne 
mai expune la osânda veşnică.    
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ÎNTREGIRI LA 
BIOGRAFIA  

LUI ION SIMIONESCU 
 
Biografia profesorului, geologului, paleonto-

logului și cărturarului Ion Simionescu (n. 10 iulie 
1873, Fântânele, jud. Bacău – m. 7 ianuarie 1944, 
București) suscită interesul cercetătorilor, mai tineri, 
pentru a identifica și a analiza un itinerar închinat 
muncii și luminării națiunii sale. 

Instruit la Iași, Viena și Paris, călătorind în 
țară dar și în Europa, cunoscând o sumă 
importantă de personalități, Ion Simionescu a scris 
enorm și convingător. 

Epistolele sale, numeroase, conțin informații 
și note extrem de prețioase privind istoria literară, 
culturală și politică a României din perioada 1890–
1944. 

Epistolele pe care le transcriu aici sunt tri-
mise lui Cezar Petrescu, nu au mai fost publicate 
până acum și cuprind știri și aprecieri despre Mihail 
Sadoveanu, ce a fost evocat de Radio, la împlinirea 
a cincizeci de ani, simultan cu apariția romanului 
Baltagul. 

Impresionează diligențele lui Adrian Maniu 
și ale lui Ion Simionescu în ceea ce privește re-
alizarea unei sărbători pe măsura valorii estetice a 
operei lui Mihail Sadoveanu. 

În ultima epistolă, ce se constituie într-un 
răspuns de mulțumire, Ion Simionescu este mișcat 
de realizarea romanului Apostol, pe care tocmai l-
a primit în dar de la Cezar Petrescu. 

 
* 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
Facultatea de Științe 

  Laboratorul de Paleontologie 
București, 30 octombrie 1930 
 
Stimate domnule Petrescu, 
Luni se sărbătorește la Radio, cei 50 ani ai 
d[omnu]lui Sadoveanu și apariția volumului nou, 
Baltagul(1). 

D[omnu]l Maniu a alcătuit următorul pro-
gram: D[omnu]l Dem. Teodorescu – Despre 
Sadoveanu; I. Simionescu – Natura în opera lui 
S[adoveanu]; d[omnu]l Sadoveanu va citi ceva din 
noul roman sau ce va crede de cuviință; d[omnu]l 
Perpessicius va face un rezumat al noului roman. 

Mai era un număr, cred cel mai însemnat. 
La microfon ar fi convorbit d[omnu]l Sadoveanu sau 
cu Ionel Teodoreanu sau cu d[umnea]ta, căci ar fi 
fost o mai mare apropiere sufletească, decât ori-
care alt scriitor din București. 

M-am adresat întâi d[omnu]lui Ionel Teodo-
reanu, pentru că îmi închipuiam că i-ar veni ușor 
să ticluiască convorbirea cu d[omnu]l S[adoveanu], 
ambii fiind în Iași. 

Ionel îmi scrie că nu poate veni. E în turneu 
teatrul lui. Rămâi d[umnea]ta(2). Nu insist, pentru 
că sunt sigur, dându-se legăturile d[umi]tale cu 
d[omnu]l Sadoveanu, multe și felurite legături, că 
numai cine știe ce grea piedică, Doamne ferește, 
te-ar face să nu învingi oboseala unui drum la 
București. 

D[omnu]l Sadoveanu se află luni în 
București. Ți-ar veni astfel ușor să aranjați între 
d[umnea]v[oastră] acea convorbire pe orice temă, 
fie asupra vieții din copilărie a lui S[adoveanu], fie 
asupra participării moldovenilor în progresul literar, 
mă rog, veți găsi un subiect ca să vă fie drag la 
amândoi. 

Cred că ar fi foarte interesant și ați avea în-
deajuns de spus în auzul zecilor de mii de 
ascultători la Radio. 

Ca să vă pot fixa programul și ca să știe 
d[omnu]l Maniu dacă vii, fii bun și dă-i o telegramă. 
(Radiodifuziunea, Strada Barthelot, nr. 62). 

Cu cele mai distinse salutări, 
I. Simionescu 
[Domnului Cezar Petrescu – Averești, 

județul Roman].                    (Continuare în pag. 3)

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Între 6 şi 9 iunie 2019, a avut loc ediţia a III-a 

a Reuniunilor  Culturale  „Alecsandriada”,     
desfăşurate în urbea natală a poetului (născut la 
14 iunie 1818, în Bacău) şi în localitatea unde îşi 
doarme somnul de veci (Mirceşti, judeţul Iaşi). În 
prima zi, la ora 16, s-a asistat la spectacolul „Vâr-
ciorova. Carantină”, de Matei Millo şi Vasile Alec-
sandri, susţinut de actorii Teatrului Municipal 
„Bacovia” (regia, Alexandru Dabija; muzica, Ada 
Milea). Au urmat, la ora 17,30, depunerea unei 
ghirlande de flori la statuia poetului, din Piaţa Tri-
colorului, şi momentul „Acasa poetului”: 
vizualizarea Casei „Vasile Alecsandri” din str. G. 
Apostu, nr. 9, intrată din anul 2018 în proprietatea 
Consiliului Judeţean Bacău; în acest imobil, în 
urmă cu o sută de ani (la 31 august 1919), s-a 
înfiinţat Casa de Sfat şi Citire „Vasile Alecsandri”.  

Vineri, 7 iunie, la ora 10, în sala de lectură 
a Bibliotecii Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, a avut loc conferința științifică cu tema 
„Vasile Alecsandri – polimorfismul vieţii şi operei”, 
cu participarea mai multor raportori (cadre univer-
sitare, critici şi istorici literari). Prezentarea în 
sinteză a referatelor, cu subiecte centrate pe tem-
atica enunţată (biografia, creaţia literară, folcloris-
tica; activitatea diplomatică și politică etc.), a fost 
urmată de dezbateri. De la ora 16, în Sala „Ateneu”, 
s-a derulat spectacolul „De la Mioriţa, la Andrii 
Popa”, cu participarea elevilor din Bacău (Colegiul 
Naţional „Vasile Alecsandri”) şi Republica Moldova 
(Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Chişinău), pre-
cum şi a studenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău (membri ai Ansamblului „Pasteluri 
băcăuane” şi recitatori). Ziua s-a încheiat cu festi-
vitatea de decernare a premiilor actualei ediţii a Re-
uniunilor Culturale „Alecsandriada”, la ora 18, în 

Aula „Vasile Alecsandri” a Universităţii „Vasile Alec-
sandri” din Bacău.  

Sâmbătă, 8 iunie, începând cu ora 10, la 
Casa Memorială „Vasile Alecsandri” din Mirceşti, a 
fost vizitat muzeul, iar la mormântul poetului s-a 
ţinut un recital al invitaţilor, sub genericul „Voci de 
AED pentru AlEcsanDri”. După-amiază, la ora 16, 
la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
s-a asistat la festivitatea de premiere a 
câștigătorilor Concursului Național „Alecsandriana”.   

 Reuniunile Culturale „Alecsandriada” sunt 
incluse într-un proiect finanţat de Consiliul 

Judeţean şi de Primăria municipiului/ Consiliul 
Local Bacău, sub egida filialei locale a Uniunii Scri-
itorilor din România. Colaboratori au fost Teatrul 
Municipal „Bacovia”, Universitatea „Vasile Alecsan-
dri” din Bacău, Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Bacău, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, 
Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi/ Casa 
Memorială „Vasile Alecsandri” din Mirceşti, judeţul 
Iaşi, Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsan-
dri” Bacău, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Chișinău, revistele „Ateneu” şi „Plumb”. 

Vom reveni cu detalii în viitorul număr al re-
vistei noastre. 

„Alecsandriada”, la o nouă ediţie
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Proza Ștefaniei Oproescu, din 

volumul „Cutremur în aer” (Editura 
StudIS, Iași, 2018) pornește realist și 
apoi, în cele mai multe dintre povestiri, 
evoluează între fantastic și oniric, pen-
tru ca finalul să aducă o dezlegare a 
conflictului (psihologic, de cele mai 
multe ori), situată tot în zona realismu-
lui, după ce fantasmele – create cu 
aport consistent livresc – sunt, ex 
abrupto, aneantizate.  

Prima povestire („Întâlnire în 
iarnă”) debutează într-o atmosferă a 
cărei stranietate este doar premisa a 
ceea ce urmează, pe care personajul-
narator, o femeie, o identifică, o 
contemplă, în grabă, căutându-i, con-
comitent, resorturile, încercând să-i de-
scifreze sensurile. Relatarea detaliată a 
circumstanțelor inexplicabile, în care 
își dă seama personajul că se află, se 
face în același timp cu privirea 
introspectivă.  

Predilecția pentru fabulos, 
sprijinită de datele realității în care 
ajunge, îi permit descoperirea și 
atașarea la evenimentele ființei sale a o 
mulțime de aspecte care, coroborate, 
surprind o lume ieșită din tiparele 
firești, însă, spre exemplu, față de per-
sonajele lui Mircea Eliade (convins de 
„camuflarea sacrului în profan”) – la 
care se fac referiri directe în carte –, 
cele de aici sesizează, de la început, in-
truziunea supranaturalului, narațiunea 
virând clar spre fantastic, odată cu in-
trarea în acțiune și a altor personaje. De 
pildă, motivul strigoiului este evident 
când, plecată intempestiv de acasă, fe-
meia care se confesează în text, după ce 
remarcă, fără a se tulbura în mod de-
osebit, o seamă de semne bizare (o 
grămadă de zăpadă în propriul aparta-
ment, un scaun negru la intrarea în 
blocul unde locuiește etc.), se întâlnește 
cu niște vechi prieteni, dintre care de-
spre unul dintre ei aflase, cu niște ani 
în urmă, că ar fi murit. 

Traversată, concomitent, de frică, 
nedumerire, dar și de curiozitate, așa 
cum ea însăși mărturisește, femeia 
remarcă, în continuare, tot mai multe 
aspecte surprinzătoare, nefirești: taxiul 
pe care-l cheamă este, de fapt, un mi-
crobuz înțesat de călători, în plus, 
șoferul schimbă direcția discreționar, 
iar femeia ajunge în locuri necunos-
cute… 

Textul se dezvoltă, în continuare, 
oniric, realul fiind anulat aproape în to-
talitate. Personajul îl traversează, cu lu-
ciditate neștirbită de evenimentele în 
care ajunge pe neașteptate, stimulate, 
de fiecare dată, de absența unei 
comunicări eficiente cu semenii. 
Deznodământul primei proze, care, aici, 
coincide cu finalul, se dovedește a fi 
rezultatul unui episod grav, trăit de per-
sonajul aflat pe punctul de a-și pierde 
funcțiile vitale, scriitoarea înscriindu-și 
povestirea într-o întreagă literatură de-
spre trăirile celor aflați în anticamera 
morții (în moarte clinică), dar, în 
același timp, legați puternic de viață, a 
căror minte este străbătută de fan-
tasme ori de fragmente de realități 
fascinante.  

Deși aduce o altă experiență, a 
doua din cele douăzeci de proze din 
volum face trimiteri la prima, con-
tribuind la unitatea întregului, fiindcă 
personajul principal, o doctoriță, 
narează părți dintr-o călătorie stranie 
(straniul este, de fapt, nota aproape 
generală a cărții), către o țintă 
imprecisă ori neprecizată, alături de 
ocupanții tăcuți, placizi, ai unui autocar, 
printr-un spațiu cu vagi date concrete, 
ce pare, tot ca în prima povestire, ieșit 
din timp, supus altor legi decât cele 

obișnuite, a căror acțiune este, și de 
această dată, fortificată sau măcar 
făcută posibilă de amintita lipsă a unei 
comunicări raționale între actanți. 

Cea de-a treia proză – care-i dă ti-
tlul – pleacă, la fel ca și celelalte, realist, 
pentru a plonja, în continuare, în fan-
tastic, modul propice fiind perspectiva 
naratorului (naratoarei, mai exact), a 
cărui imaginație (evocată cu 
manifestările ei încă din copilărie) face 
posibilă suprapunerea unor imagini 
care au contururi vagi peste ceea ce, la 
început, părea verosimil, fiindcă, în 
proza Ștefaniei Oproescu, personajul 
narator își asumă deliberat un triplu 
rol: de actor, regizor și spectator al pro-
priilor plăsmuiri, în construirea cărora 
acordă o mare atenție detaliului semni-
ficativ. 

Universuri suprapuse – în 
„Cutremur în aer” –, amintiri (livrești), 
legate de Insula Ada-Kaleh, dispariții 
misterioase, acestea și încă altele 
atestă, de asemenea, complexitatea 
unei lumi inconștiente de situația ei, pe 
care scriitoarea o aduce în paginile 
cărții sale. 

Singurătatea este una dintre 
temele volumului, cauza reală a celor 
mai multe dintre întâmplările obișnuite 
sau ieșite din comun, care punctează 
viețile etalate în fiecare dintre proze, 
iar consecința ei imediată – 
recunoscută / identificată sau nu de 
către personajul principal –, de cele mai 
multe ori, este frica, de care caută să 
scape refugiindu-se în amintiri păstrate 
din copilărie, din adolescență, în-
toarcerea spre acestea luând, de 
asemenea, turnură fantastică. În plus, 
percepția, nu doar a realității, ci și a 
propriei ființe se schimbă, odată cu 
prezența tot mai pregnantă a visului, a 
unor stări agonice („Nopți în aziluri”), 
perimetrul în care se mișcă personajul, 
iar observațiile pe care le face au, dese-
ori, contur aproape liric: „înaintez cu pi-
cioare de vată”, odată cu „rosătura 
vârstei în care am alunecat ca într-o 
capcană”. 

Camere (de acasă, din cămine 
studențești, din spital), biblioteci, săli 
de conferințe, gări, autogări, mijloace 
de transport în comun, cu pasageri ce 
formează sume de singurătăți sunt 
câteva dintre contextele în care-și așază 
scriitoarea personajele, în interiorul 
cărora, personajul principal, cel mai 
adesea o femeie, își asumă diverse 
ipostaze (călător, ascultător, pacient 
etc.), trecând, în fiecare dintre prozele 
din carte, dincolo de fruntariile ime-
diatului, scafandrând fie în trecut (unde 
se revede copil, cu codițe, pregătindu-
se pentru un eveniment, fotografierea), 
fie în universuri incontrolabile rațional. 

 În privința gărilor, stațiilor de 
autobuz, acestea, devenite toposuri, 
apar ca promisiuni ale unor începuturi 
ori margini de lume. 

Tăceri, temeri / spaime care i-au 
traversat adolescența („N-a intrat ni-
meni în tăcerile mele să zgâlțâie temelia 
celulei în care mi-am zidit fricile, să-i 
năruiască pereții și să lase sângele să 

curgă afară, cu riscul pierderii lui în 
rătăcirile minții”) sunt alte 
(omni)prezențe pe care le dezvăluie 
personajul din parcursul existenței 
sale, retrăită prin scris. 

Limpezimea prezentului este 
tulburată aproape continuu de flash-uri 
care aduc la suprafață secvențe de viață 
ori vise / visuri, a căror miză 
nepremeditată este o formă de 
autocunoaștere: „Cine ești tu, mă întreb 
de fiecare dată când deschid ochii într-o 
realitate care mă cuprinde ca un sorb 
din care lupt să mă salvez…”  

În consecință, scrisul apare ca o 
formă de evaluare a efectelor conton-
dente pe care lumea le are asupra 
lăuntrului ființei, iar „cicatricele chipu-
lui s-au prelungit în interior”. De aceea, 
apreciază o posibilă formă de salvare 
de contorsiunile sufletești pe care le 
trăiește, pe care o vede la ceilalți: „E 
bine că măcar n-au timp să se uite în 
jur”. 

Detaliul realist, analiza psiho-
logică, introspecția sunt câteva 
modalități prin care se construiește 
textul, care debutează verosimil, de 
fiecare dată, însă trecerea (cum am mai 
spus, cu aport consistent livresc) spre 
un fel de altă dimensiune se face printr-
o seamă de „medii” propice, între care 
oglinda, apa, lumina / umbra sunt lait-
motive la nivelul întregului cărții. Aces-
tora li se adaugă noaptea, lumina 
selenară… În privința finalurilor, în 
prozele Ștefaniei Oproescu, acestea 
sunt neașteptate, așa cum menționam 
mai sus, în ex abrupto, dând impresia 
de tăiere a nodului gordian, în 
concordanță cu sursa aproape fiecărei 
secvențe expuse în narațiuni: „un dor 
mistuitor de viață neîmplinită”. 

În această atmosferă generală, 
personajul Ștefania (a cărei imagine se 
adună ca un puzzle din evenimentele 
vieții ei), spre exemplu, trăiește o 
situație stranie: pasionată de creația lui 
Mircea Eliade, (re)trăiește până la iden-
tificare, secvențe din destinul unor per-
sonaje ale acestuia (mai ales cu 
„Domnișoara Christina”, „cu ifosele și 
pretențiile ei de vârcolac”, care i-a 
„făcut praf existența”, i-a „furat-o”)!  

Personajele Ștefaniei Oproescu 
trăiesc, așadar, în două lumi sau, mai 
degrabă, între două planuri, fiindcă nu 
sunt atașate cu totul de niciunul. Este 
vorba de lumea reală, recognoscibilă în 
manifestările ei, și de lumea în care 
ajung accidental, încât pot da la iveală 
câte ceva din celălalt univers în cel în 
care se află temporar. De aceea, zona 
intermediară, care le desparte, pare 
mediul cel mai confortabil pentru ele. 

Așa se întâmplă, de pildă, și în 
„Venus din porumb”, unde eroii devin, 
pe neașteptate, nu femeia care naște și 
nici copilul care urmează să vină pe 
lume, ci tânăra elevă de școală sanitară, 
adusă mai mult din obligație de tată să 
asiste la eveniment, și un tânăr ce o 
surprinde odihnindu-se, după efortul 
de a fi fost prezentă acolo, undeva, într-
un lan de porumb, crescut pe locurile 
copilăriei lui, vizitate, acum, doar în tre-
cere. Cei doi trăiesc, pentru scurt timp, 
fără să se știe, o aproape incredibilă / 
ireală poveste de dragoste, într-o 
ambianță parcă ruptă de lume, între un 
înainte și după, unde ei nu se regăsesc 
împreună, despărțirea fiindu-le 
pecetluită de vorbele lui, aproape re-
dundante în respectivele circumstanțe: 
„Nu mă urî în nopțile în care n-ai somn!” 

Între prozele din volum, „Văzul” 
este de un rafinament stilistic aparte. 
Nu este vorba însă de calofilie, ci de o 
construcție a cărei latură stilistică se 
dezvoltă organic, firesc, subliniind 
coerența și armonia întregului, ca în in-
cipit: „Peste deșertul nisipos, peste dune 
imitând munți și văi fără vegetație, 
plutește văzul, în rotiri largi, ca de 
pasăre în căutarea hranei. Urmărește 
cursul unei cărări, bătătorită parcă de 
neștiute caravane, cărare ce dă ocol 
înălțimilor, într-o spirală tot mereu în 

coborâre. Umbre de nori albi ca frișca, în 
mișcare, se preling pe suprafața stearpă, 
încremenită într-o sclipire gălbuie. Con-
turul lor, pe sub care văzul își face drum, 
nu-și modifică forma. Par coloane albe, 
imense, de temple construite în aer (…)”. 

„Văzul” este însă un text alegoric, 
scurt, de numai câteva pagini, un 
adevărat poem în proză, simetric, în mi-
jlocul căruia lupta binelui și a răului 
pentru supremație, înfățișată ca o 
încleștare dintre o ființă antropomorfă, 
masculină, și o creatură hidoasă, 
hibridă, acvatică (cu ecouri, poate, din 
mitologia sau religia hindusă, amintind 
de Shiva) se încheie și aici clasic, prin 
victoria rațiunii, reîntronând armonia 
tulburată pentru un timp.  

Dincolo de toate evenimentele 
vieții lor pe care le reține prozatoarea, 
personajele ei se caracterizează printr-
o sensibilitate senzorială aparte și, din 
acest punct de vedere, sunt niște ființe 
cărora le place să trăiască, să-și ofere 
lor înseși, când au prilejul, fie și doar 
clipe de răsfăț de acest fel. Spre exem-
plu, Radu, din „Venus din porumb” voia 
să stea și să privească imaginea 
minunată a fetei / femeii culcate, goală, 
în lan, în timp ce personajul-narator 
din „Nopți în aziluri”, introspectiv, 
remarcă: „Voiam să mă trezesc lent din 
uimirile somnului și să beau cafeaua 
fierbinte și aromată a dimineților bune. 

Somnul pâlpâia, gata să se stingă, 
și, atunci, mi s-a năzărit că jumătate din 
pat miroase a vanilie, iar cealaltă 
jumătate, a boală. (…) Nici frica nu mai 
e fragedă ca altădată și se întinde ca 
aluatul dospit (…)”. 

Fantasticul, oniricul se manifestă 
în toate prozele din volum, însă în ul-
timele, atenția naratoarei se orientează 
(nostalgică) mai mult spre trecutul pro-
priu, alcătuind, concomitent, și o 
panoramă a lumii românești în care 
cuprinde aspecte legate de a doua 
jumătate a secolului al XX-lea și din 
primii ani de după 1989, văzute prin 
prisma omului legat încă de școală, de 
sănătate, de cultură. 

Ștefania Oproescu aduce, prin 
urmare, în acest volum, o proză de va-
loare, care poate sta, cu siguranță, pe 
un raft onorant al literaturii române ac-
tuale, sub toate aspectele, de conținut 
și stilistice. 

 
 

Între oniric și real – Ștefania Oproescu: Cutremur în aerCutremur în aer  

M
io

ar
a 

B
ah

n
a

 
INSCRIPȚII BĂCĂUANE 
(Continuare din pag. 2) 
 
[București], 30 mai [1]934 
 
Stimate domnule Petrescu, 
 
Vă mulțumesc pentru cele două vo-

lume trimise prin Ciornei. De altfel, le 
aveam, căci scrisul d[umnea]v[oastră]  îl 
urmăresc cu deosebită plăcere. 

Vroiam chiar să vă scriu despre 
mulțumirea simțită după citirea „Apostolu-
lui“(3). Ați prins atât de bine pe învățător și 
atâta simpatie arătați pentru el! De mult, de 
mult purtam și eu prin gând un asemenea 
subiect, aproape la fel tratat, dar eu am 
sfârșit altul. În gând a rămas, căci... nu-mi 
lipsea numai curajul. E bine că a încăput pe 
mâna d[umnea]v[oastră]. 

Cu toată stima, I. Simionescu 
[Domnului Cezar Petrescu, Publicist, Loco, 

Ziarul „Curentul“, Strada Sărindar]. 
 
Note 
 
• Originalele acestor epistole, inedite, se 

află la Biblioteca Academiei Române. Cota S 16 
(1–2)/DCCCVII.  

1. Mihai Sadoveanu – Baltagul. Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1930, 290 pagini. 

2. Cezar Petrescu – Interviu cu Mihail 
Sadoveanu. Universitatea Radio, 3 noiembrie 
1930, ora 19.40. 

3. Cezar Petrescu – Apostol. Bucureşti, 
Editura Cugetarea, 1933, 404 pagini. 

* Evocările amintite aici au fost rostite la 
diferite ore ale zilei de 3 noiembrie 1930, în 
cadrul Sărbătorii lui Mihai Sadoveanu.
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Așa cum l-am descoperit prin inter-
mediul volumului Cuibul crucii, Petrache 
Plopeanu este poet care se poate reco-
manda, fără tăgadă, ca fiind un produs al 
lecturilor sale, intrate în incidență fertilă 
cu un întreg sistem spiritual personalizat, 
în care se reunesc atitudini, interogații, în-
doieli, controverse, iluminări/ revelații, 
decantări sufletești, temeri și bucurii, 
toate venind din puterea de a trăi, zi de zi, 
îndrăzneala de a fi frondeur, de a căuta, de 
a încerca să înțeleagă, lăsând undeva, ca 
sigură și necontenită soluție umană de 
secole și milenii, aspirația de a te integra 
în simplitatea/ complexitatea rugăciunii 
pentru a o putea lua de la capăt. 

Asumându-și un discurs ce 
înseamnă tăgadă, cunoaștere și superbia 
celui care are totul și ceva în plus, eul po-
etic trece de la un registru la altul, încor-
porând simboluri și eliberându-le pe alte. 
E greu să vorbim de poezie mistică, 
aceasta presupunând mult mai 
multe atribute și canoane: în 
linia unor mari poeți din care a 
tot citit și a asimilat, precum și 
în înțelegerea afectivă a tainelor 
scripturale, Petrache Plopeanu 
adoptă o clamare de efect: „ţie 
care ai fost alături de mine de 
atâta timp/ chiar dacă erai 
îndepărtat şi ţi se părea că 
umblă/ prin podul tău spirite/ 
şi lăsai impresia de indiferenţă 
altora / - prea puţin învăţaţi cu 
licuricii  - / cum ţi-a putut scăpa 
inerţia mirării dintâi ca şi cum 
aş fi privit lumea din nou/ cum 
de-ai crezut că sunt mai întâi 
cruce/ şi pe urmă om?” 

Limbajul poeziei devine 
universal, adunând laolaltă 
rugă, plâns, cânt, invocație, 
reculegere, imn, psalm, toate prinse într-
o stare complexă de purificare, de ar-
monie, de reîntregire prin cunoașterea 
simbolică revărsată în discurs. Și cu toate 
acestea, imaginile par a fi clădite doar 
atunci când e nevoie, cu robustețea 
formulării lipsite de etichete goale: „erau 
mulți cei ce cârteau pe lângă zidurile/ ce 
stau să se năruiască sub ușurătatea 
necredinței/ și au plecat de pe pereți și 
sfinţii şi / s-au desprins din icoane şi în-
gerii şi / a rămas doar el// să împlinească 
întreaga greutate a firii/ celei de după 
oarecari cuvinte/ spuse la răspântii de 
drumuri abia desenate/ în praful care 
acoperise totul”. E însă un „praf” primor-
dial în care și din care se ivesc semnele 
lumii ce se luminează prin contemplație 
estetică. 

Bizuindu-se pe un larg imaginar 
cultural, Petrache Plopeanu elaborează, la 
rându-i, un adevărat cod, cu mărci speci-
fice ce pleacă de la titluri; sunt titluri în-
cifrat poetice, ele în sine meritând un 
studiu de poetică a titlurilor. Cităm la în-
tâmplare: dialectică înţeleasă ca alfabetul 
morse. privitor ca o pasăre strună, 
mărturisire despre tăiere. psalm de sus în 
jos, clipa nouă a repetării. şi noi la rându-

ne, o cântărire în zori. străpungeri cu un 
singur sens convenabil, hairstyle privit 
prin umbra din frunte. pieptenele din 
carne... În fapt, toate ar trebui reproduse, 
de dragul unui comentariu aplicat; ne re-
strângem doar la sugestiile  prinse în jocul 
inteligent al intertextualității, așa cum se 
vede în „o cântărire/ călărire în zori” sau 
„hairstyle privit prin umbra din frunte”.  

Dincolo de ceea ce poezia modernă 
și postmodernă adună sub o largă 
umbrelă, cu toate descătușările permise la 
nivel de expresie, rămâne însă plăcerea 
efectului generat de câte o imagine, pe 
care o putem categorisi de-a dreptul 
surprinzătoare, mai cu seamă atunci când 
apare după magma aparentă ce 
caracterizează limbajul poetic postmod-
ernist. Spre a exemplifica: în hairstylist 
privit prin umbra din frunte. pieptenele 
din carne („a povestit la toţi ceilalţi care 
au venit mai apoi la el/ să se tundă/ de-
spre mugurii care îi îmbobociseră pe 
frunte/ deşi lemnul fusese din cel uscat cu 
spini tari ca fierul// și părul îi era lu-
mina”) metafora țâșnește, după o 
pregătire aparentă prin cele patru versuri 
anterioare, ce țin de alt registru expresiv 
și de alt canon. În altă parte, imaginea 
devine complexă, adunând semnele mitu-
lui christic și prefirându-le prin cele ale 

miturilor păgâne și 
prelucrându-te în 
spiritul spectacolului 
grotesc-sublim-ab-
surd, sub denumirea 
poematică ingenioasă 
taxidermie pe un deal 
cândva. trecerea din-
colo, ce poate deveni 
o provocare neobiș-
nuită spre taxider-
mie: „şi-a stors 
strugurii şi a băut 
vinul cu gust de 
sânge/ şi-a adunat 
scoarţa copacilor cu 
aromă de tămâie/ şi a 
mai spus din când în 
când cui avea răbdare 
să-l/  asculte/ tăbă-
căria s-a închis de-

mult/doar pielea mea aşteaptă încă”. 
Foarte interesant devine și exercițiul po-
etic din exerciţiu de măsurare a unor rit-
muri noi. contrapunct pe deal, prin care 
sunt reunite simboluri ce țin de mit, re-
ligie, poezie, cântec: bardul, smochinul, 
cartea veche, țimbalul, „arama gurii tale”, 
pasărea, îngerul, duhul. O densitate a sim-
bolurilor semnificantă-i la rându-i, în unul 
dintre cele mai de rezonanță poeme, în 
care tentativa de dialog între cele două 
umbre amintește de parabolele aplicate 
din Orient.  

De altfel, e și normal să fie mult pa-
rabolic sau tentare a parabolicului într-un 
volum în care textul și inter-textul se 
susțin până la capăt, lăsând, dincolo de 
cogito, imprecație, tânguire, satira, 
dezvăluirea mitică, trimiterea spre psalm 
și imn și arcuire argheziană uneori, într-
un volum în care, de la „omul-cruce” în-
colo se țes subtil rețelele adevăratei 
obsesii ce naște, mereu, textul: „ale aceluia 
care deocamdată aştepta / să clipească 
cineva dintr-un ochi triunghiular/ o 
lacrimă triunghiulară să cadă peste geana 
lumii/ ca apa unui baraj construit 
anapoda”. Cu siguranță, un volum de citit 
și de comentat! 

CONSTANTIN DRAM despre... 

Cuibul crucii, de Petrache Plopeanu  
 
 
 
 
 
 
 

Mi-o amintesc bine. Era prin noiem-
brie-decembrie 1989 când la Casa de 
Cultură din Tecuci am primit un telefon de 
la Suceava prin care eram anunţaţi că doi 
dintre concurenţii tecuceni – Dan Vâţă şi 
Coman Ingrid – au fost declaraţi câştigători 
la Festivalul de poezie sucevean.  

Erau vremuri tulburi, învălmăşite. 
Lumea comunistă intrase într-un larg pro-
ces de reformare. În Polonia, în Germania 
democrată, în Cehoslovacia, în Ungaria şi 
chiar în Bulgaria  bătea un vânt aprig de li-
bertate, dar era mai mult o furtună, o 
tornadă căci pe unde trecea răşluia tot din 
ceea ce părea încremenit pentru vecie. 
Peste tot se anunţau schimbări radicale, iar 
ritmul lor era aşa de alert că aproape ne 
depăşeau în posibilităţile noastre de  re-
ceptare. Vechii lideri ai partidului din ţările 
satelite Moscovei erau detronaţi cu un hu-
ruit greu, lugubru, doar perechea noastră 
prezidenţială nu dădea semne că înţelege 
ceva. Se proţăpise în exerciţiul puterii şi 
păreau de neclintit. Recent-încheiatul Con-
gres al XIV-lea le alimentase încă odată 
iluzia că sunt iubiţi de popor şi nătângii de 
ei char credeau că miile de discursuri diti-
rambice şi de telegrame clişeice chiar sunt 
sincere şi că nu li se poate întâmpla nimic 
din ceea ce li se întâmpla omologilor din 
celelalte ţări comuniste.  

În realitate, poporul fierbea. 
Apăruseră manifeste aruncate sub 
adăpostul nopţii şi bieţii miliţieni noapte de 
noapte le adunau cu sârguinţă înainte ca 
oamenii simpli să ia cunoştinţă de existenţa 
lor. Apăruse scrisoarea celor şase, iar Eu-
ropa liberă nu mai prididea cu lectura inter-
viului lui Mircea Dinescu şi cu lectura 
declaraţiei lui Dan Deşliu. Situaţia devenise 
şi la noi spăimoasă, dar, ca de obicei, 
poporul se exprima în felul lui, prin glume 
şi bancuri, care de care mai deşucheate şi 
mai hazoase. Grăbiţi Congresul să nu 
moară realesul sau La al XV-lea Congres, 
patru ani de la deces. Sau Ceauşescu şi 
Lenuţa dau salam cu feliuţa. Pâinea, dar şi 
alimentele de bază erau cartelate iar în 
Bucureşti fără buletin de capitală nu putea 
nimeni să cumpere o felie de pâine. 
Situaţia era dramatică, dar românul 
extrăgea şi din acest fapt sâmburele 
glumeţ: Pierdut buletin de Bucureşti, 
găsitorului poftă bună.  

Am insistat mai mult asupra acestor 
aspecte conjuncturale pentru că au 
pregătit, într-un fel, poporul pentru ceea ce 
va urma. Nu lipsea decât scânteia care să 
declanşeze incendiul şi aceasta a apărut 

exact în acele zile când Ingrid Coman era 
la Suceava, să-şi ridice premiul obţinut la 
Festivalul naţional de poezie.   

Foarte îngrijorată s-a arătat mama 
lui Ingrid care m-a abordat frontal că nu-şi 
poate lăsa fata să plece singură în ne-
cunoscut, tocmai la Suceava. Am plecat toţi 
trei – eu, doamna Coman şi Ingrid - la Dan 
Vâţă să stabilim condiţiile deplasării. L-am 
găsit pe stradă şi lucrurile s-au aranjat fa-
vorabil. Nu mai ştiu cum au ajuns poeziile 
lui Ingrid pe masa juriului sucevean. Mi se 
pare că le-am expediat tot eu odată cu cele 
semnate de Dan Vâţă, care n-a ştiut nimic 
de demersul meu, până la primirea 
telegramei. Ştiu că familia Coman, în acea 
vreme trecea printr-un moment greu, 
asupra căruia nu este cazul să insist în 
aceste rânduri evocatoare.   

Şi mai ştiu că din acel moment fa-
milia s-a mutat din Tecuci şi eu i-am pierdut 
urmele şi evoluţia. Mai prindeam, din când 
în când, câte-o ştire laconică şi, fireşte că 
mă bucuram de veştile bune, cum mă bu-
curam de oricare din succesele foştilor mei 
cenaclişti.  

De curând, tot hoinărind pe face-
book, i-am 
r e g ă s i t 
semnătura sub o 
s c r i s o a r e 
deschisă căre ju-
rnalistul italian 
Francesco Bat-
tistini, care a 
făcut în Corriere 
della Sera, 
câteva aprecieri 
total nepotrivite 
la adresa ro-
mânilor şi a judeţului Botoşani. Reacţia 
româncei, singura înregistrată până acum, 
a generat numeroase reacţii  pozitive din 
partea concetăţenilor săi din Italia şi din 
ţară. – toate pline de admiraţie la adresa 
cutezantei Ingrid Beatrice Coman-Prodan, 
care a devenit dintr-o dată un nume popu-
lar şi foarte cunoscut celor ce navighează 
prin spaţiul neconvenţional. Aşa am aflat că 
s-a stabilit în Malta unde are, cred, o mică 
afacere editorială şi că este autoarea a 
patru romane publicate în limba italiană. Nu 
ştiu dacă a pus în circulaţie şi versiuni în 
limba română, dar i-am adresat invitaţia de 
a accepta invitaţia unei întâlniri cu   publicul 
tecucean şi atunci vom afla mai multe de-
spre sine şi despre performanţele sale 
scriitoriceşti.  

Scriitoarea este absolventă a Liceu-
lui Calistrat Hogaş din Tecuci şi cred că 
mulţi dintre colegii şi profesorii săi vor fi 
curioşi să se întâlnească, după trei decenii, 
cu colega şi eleva lor. Am scris aceste rân-
duri cu aceeaşi francheţe arătată cândva, 
când, revenită de la Suceava,  ţinea în 
braţe premiul unui festival naţional de 
poezie 
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Ingrid Beatrice Coman-Prodan

Claudiu 
Robert   
Toma 

 
 
     DISTANṬARE 
 
   Aplauzi şi viermii  
   se strecurǎ lin  
   femeie cu glas 

şi zâmbet strǎin 
 
pe scena mâncatǎ de vremuri şi frig 
eu rolul mi-l strig 

ȋmi sunt spectator amuzat sau amar 
şi mǎştile zilei surâd prin cleştar. 
             
ECRANE SORB 
 
Ecrane sorb din apele albastre 
târâte lanṭuri zornǎie pe-asfalt 
e-o linişte de veacuri ȋnspre astre 
şi nu ajung la podul cel ȋnalt 
mǎ strâng şi mǎ strecor şi nu-nṭeleg 
pe-aceeaşi treaptǎ gândul  
se-nfǎşoarǎ 
frânturi de chip şi niciodatǎ-ntreg 
atâtea veşti si nicio undǎ clarâ. 



PLUMB 147

pagina  5revistă de atitudine

 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 

Artistul rămâne același sărman 
dresor de himere.                                                                                          

(Vasile Ghica) 
          

Da, artistul, în speță, poetul e 
un alt aluat, decât omul obișnuit. El 
trăiește în lumea încântătoare a 
metaforei, puțin accesibilă sau chiar 
inaccesibilă celorlalți. Privit din ex-
terior, universul unui scriitor e, de 
cele mai mute ori, himeric. Incom-
patibil cu Republica lui Platon, poe-
tul a traversat istoria omenirii 
adeseori cu sabia lui Damocles 
atârnată deasupra capului său. În 
situația în care atât tiranul, cât și po-
etul încearcă să-și asume eterni-
tatea, se produce, inevitabil, 
conflictul. Și cum eternitatea, afirma 
Octavian Paler în Polemici cordiale, 
„nu poate fi înjumătățită”, poetul-
demiurg „nu poate astupa totuși 
gura unei mitraliere ațintite asupra 
sa”, ceea ce înseamnă că himera 
poeziei și, prin extensie, a literaturii, 
ființează sub aureola curcubeului 
ceresc, în vreme ce tirania se zbate 
neputincioasă în limitele efemere 
ale verbului a avea, alt tip de himeră, 
din perspectiva artistului, în zborul 
său „peste marginile lumii”.  

Anul acesta, profesorul din 
Putna lui Ștefan cel Mare și Sfânt, 
mircea Aanei, îmbogățește patrimo-
niul cultural al Bucovinei cu o nouă 
carte de poezie, o selecție, prin re-
vizuire, din cele anterioare, având ti-
tlul Melopeea himerei, apărută 
prin strădania Editurii „Accent 
Print” din Suceava. Îmi vine a crede 
că aniversarea centenară a României 
dodoloațe i-a fost sfetnic, având în 
vedere că volumul are și un subtitlu 
– 100 de poezii – și unde una din 
creații are următorul final: Doamne, 
nu ne-ndepărta de Tine,/ Fă-ne-
ntreagă Țara cea de Sus! Iar eu cred 
că Buga nu încetează a se ruga pen-
tru aceasta în fiecare zi și noapte, 
acompaniind gândurile poetului 
care plutesc pe… melopeea dorului. 

E de crezut că sentimentul 
dorului, fundamental viețuirii 
românului, primește doar în 
aparență o înveșmântare himerică. 
Dorul e starea noastră de noblețe 
sufletească, traversând istoria, și, în 
același timp, ne-a izbăvit de 
tăvălugul acesteia. Dorul ne poartă 
în jurul vetrei strămoșești și, în cele 
din urmă, după ce ne-a încântat su-
fletul, străbătând un deal și-o vale și 
încă…, ne-a dat aripi, ca o pregustare 
a veșniciei. Dorul se naște din iubire 
și, la rândul său, e născător de iubire, 
sentimentul a cărui complexitate 
face posibilă dematerializarea și o 
stare energetică de mare forță: Atât 
de singur și fereastra-i mată,/ ˗˗ Ce 
pași răsună-n liniștea de-afară?/ De-
ar fi ai tăi, aș mai muri o dată,/ Ca să 
renasc a nu știu câta oară… 

Planul ondolant-mioritic 
invită omul la o călătorie cu 
nenumărate obstacole (E poate 
punctul de plecare pentru versul 
popular „De s-ar face dealul șes”?), 
ceea ce face ca dorul revederii să fie 
trăit la o tensiune care transformă 
protagoniștii în flăcări. E, desigur, și 
cazul poetului, scăpat de sub 
teroarea teluricului: Să te ating nu-
mi este-ngăduit,/ Iar tu cu vina-n 
inimă trăiești…/ Ne-om regăsi pe-
semne-n infinit,/ Iubindu-ne-n 
palatele cerești. Până atunci, mircea 
Aanei se află într-un fel de Purgato-
riu, purtat pe brațele nostalgiei, 
asociind spațiul fizic al purificării cu 
succesiunea anotimpurilor. E regre-

tul pentru o iubire pierdută și 
speranța unei iluzorii împliniri. Într-
adevăr, iubirea, atâta vreme cât s-a 
aflat tirania clepsidrei s-a dovedit a 
fi o… himeră: Dar e iarnă-n suflet și 
afară,/ Iarnă grea și fără de sfârșit…
/ Va mai vreodată primăvară/ Ca în 
vremea-n care ne-am iubit? 

Sigur, poetul nu se poate 
dezminți. El nu obosește să conjuge 
verbul a fi, singurul în stare să-l 
smulgă gravitației terestre și să-l 
înalțe în sfera existenței. De altfel, 
peste poemele lui mircea Aanei 
plutește un duh eminescian, fără ca 
versurile sale să devină o imitație: 
Mi-este dor sub stele să plutesc,/ Cum 
și ție poate-ți este dor…/ Uită tot 
necazul pământesc/ Și revino lângă 
mine-n zbor. Poetul visează, până la 
urmă, la ce altceva?, decât la o 
himeră. Imaginația îl face să trăiască 
într-o altă lume și s-o aducă în cea 
de lângă el sub formă de poezie cu 
sclipiri diamantine. Sufletul său e 
prea plin de iubire, ceea ce face din 
persoana lui un căutător, un trăitor 
al dorului.  

Negăsind un corespondent în 
lumea reală, subordonată nece-
sității, el se retrage în vis: Deșteptat 
din lunga mea visare,/ Mă întreb pe 
cine-am adorat…/ Preafrumoasă, 
dulce arătare,/ Ce n-aș da să fii cu-
adevărat! Plăsmuirea („arătarea” la 
M. A. – un termen nu tocmai poetic) 
refuză întruparea, ceea ce îl face pe 
poet să guste din amărăciunea 
dezamăgirii, echivalată, dacă tot am 
vorbit de anotimpuri, cu toamna 

tristeții fugare/ Când teama de iarnă 
se mistuie-n vii. Pare că mircea 
Aanei plonjează într-un trecut solar 
pe care încearcă să-l reînvie, fiind 
nevoit să constate că solaritatea 
tinereții s-a destrămat și nu a rămas 
decât un pumn de amintiri brumate 
care îl invită la elegiacă reverie: Mi-
e inima-n tristețe înrămată/ Și ițele 
ploii-nrăite mă strâng;/ Tânjesc după 
lumină fără pată,/ Flămând de 
tinerețe ca de-un crâng. În altă parte 
autorul e flămând de mângâiere, 
doar că anotimpurile exuberanței s-
au călătorit, lăsând loc celorlalte 
care, totuși, nu devin prea 
răvășitoare.  

E o poezie unde își face 
simțită prezența un oarecare echili-
bru, entropia energetico-sufletească 
fiind ținută în frâu poate și pentru că 
poetul a împrumutat ceva din 
inocența unui topos de o evidentă 
sacralitate: Zăpezile Putnei, mirabile 
nunți/ La margini de culme destine,/ 
Ca limpezi ecouri în care asculți/ În-
toarcerea ta către tine. 

Călătoria sau ieșirea din sine a 
poetului s-a încheiat.  

Neaflând în afara eului un 
punct de sprijin, iubirile destrămate 
nici măcar nu-i mai surâd (Mesteceni 
cu ramuri arzând vâlvătaie,/ E scrum 
iubirea din ultima vară), singura 
soluție e revenirea în singurătatea 
propriei ființe, întru petrecere prin 
expresie metaforică, ceea ce face 
Mircea Aanei.               

Melopeea himerei
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               MIHAI BUZNEA este unul din veteranii 
presei scrise de la Bacău, activând în acest 
domeniu peste 50 de ani. Membru al Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România, a fost 
conducător şi creator de gazete, dar şi corespon-
dent al Televiziunii Române o perioadă de cinci 
ani. S-a născut în ziua de 19 ianuarie 1939 la 
Galaţi, şi provine dintr-o familie de ceferişti cu opt 
copii. Cel care îl îndrumă în tainele jurnalismului 
a fost unul din fraţii săi. A publicat mai multe vo-
lume de proză şi publicistică :  „Efectele perverse”, 
„Instant Sory”, „Anton Ciobanu, vocaţie şi 
credinţă”, „Mic tratat despre berbeci”, „Regalul cu 
litere”, „Drumuri şi popasuri” etc. În colecţia 
„Cartea de vacanţă” a editurii Vicovia, Mihai 
Buznea a editat volumele: „Întâlnire cu Tamina” şi 
„Cocteil cu praf de puşcă”.  
        Sfătuitor generos al confraţilor mai tineri, 
domnul Mihai Buznea a fost profesor de jurnalism 
predând ziaristica mai multor generaţii de 
studenţi. Este proprietarul unui univers epic care 
atrage interesul şi curiozitatea cititorului. Fin ana-
list al psihologiei umane, el se identifică afectiv cu 
fiecare personaj creat în parte. Autorul se 
îndreaptă de cele mai multe ori spre frământările 
sufleteşti ale omului dominat de exigenţe morale, 
supus unei doctrine a lanţului de gât din cauza 
rigidităţii legilor existente. 
      Cartea Bolnav de undiţă (Ed. VICOVIA, 
Bacău, 2018) face parte din colecţia „Cartea de 

vacanţă”, iar coperta şi tehnoredactarea este 
asigurată de Viorel Cucu, directorul editurii. Aşa 
cum declară autorul în cuvântul său de la în-
ceputul cărţii, patima pescuitului o are încă din 
timpul tinereţii, dar spre bătrâneţe focul s-a mai 

potolit. În una din povestirile sale, şi anume, 
„Gargară cu repetir”, legat de această pasiune, 
mărturiseşte că a fost, şi este încă, un Robinson 
Crusoe ambulant. Cele 17 povestiri cuprind 
amănunte spectaculoase legate de traiul pesca-
rilor, cei mai mulţi din delta Dunării. În majoritatea 
tablourilor peisagistice, momentele preferate de 
autor, propice celor care pescuiesc, sunt 
dimineaţa şi noaptea. În această carte nu lipsesc 
pagini pline cu umor: 
 „ Suntem înghesuiţi şi câte doi în cuşete strâmte 
chiar şi pentru un adolescent firav. Confort ”patru”, 
zice unul, între înghiţiturile din sticla cu „dor de 
mamă” sau „te-am zărit printre morminte” 
(Monstrul cu mustăţi). 
     sau : 
  „ …eram pe atunci un june imberb şi făr-de-
minte, iar acum îs alb la păr precum burţile cro-
codililor mei, mă tot întreb şi nici nu reuşesc să 
aflu răspuns: cum de-au ajuns crocodilii ăia în 
Bistriţa? Un zoolog, mare sculă în ihtiologie, dar 
cu mintea dusă binişor cu pluta, şi-a dat cu 
părerea : cică după o furtună zdravănă prin 
ţinuturile Nilului, un sorb zdravăn de apă i-a purtat 
aşa, hăt, departe, tocmai până sub podul de la 
Şerbăneşti!” (Crocodili pe Bistriţa) 
          Opusă oraşului, lumea rurală înseamnă 
pentru autor întoarcerea oamenilor în mijlocul na-
turii sau mai bine zis, în paradisul pierdut, plin de 
amintiri, refugiu al celor care iubesc cu adevărat 
natura, cerul şi pământul. Iată unul din tablourile 
sale peisagistice, captivant şi de mare frumuseţe 
descriptivă: 

„În această noapte luna se trezise de-
vreme şi pornise la plimbare pe nevăzutele poteci 
ale cerului. Rotundă şi rotofee precum un can-
talup bine crescut şi galbenă precum ceara curată 
de albine, privea spre pământ cu ochi de candelă 
vie, luând aminte la mai tot ce se petrecea în pa-
radisul terestru, printre stâncile golaşe şi brazii 
înalţi şi drepţi ca lumânările din paraclisul bisericii 
ce se iţea dintre coroanele încremenite în liniştea 
caldă” (Luna, complice …). 
         Nu se dezminte pasiunea autorului legată 
de pescuit, iar vocabularul pescăresc folosit în 
carte este unic: fleică, şoşoi, ghiborţ, tiriplic, 
carboavă, hăpăit, somotei, sticloanţă, borţos, fâţe, 
ciortani, plevuşcă etc. Un mare avantaj pentru citi-
tor este mărimea cărţii; fiind de dimensiune mi-
jlocie, ea poate fi strecurată în buzunarul hainei 
şi lecturată când doreşti, fără nici o problemă. 
Este denumită şi carte de buzunar. Pescarii 
menţionaţi în aceste povestiri au nume ciudate : 
Luliadis, Carasu, Matache Bibanu, Ermolai 
lipoveanul, Tache, Vasile Păpălău, zis Omu, etc. 
Ilustraţiile de pe copertă şi cele interioare  (17 ca-
ricaturi) au ca temă pescuitul şi aparţin  maestrului 
Constantin Ciosu. 
         Mihai Buznea, jurnalist, prozator cu un stil 
captivant care pendulează între cel eseistic şi cel 
publicistic, rămâne în arealul cultural al Bacăului 
un condeier de înaltă clasă care îmbină, la modul 
cel mai fericit, ficţiunea cu informaţia autentică. 
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Bolnav de undiţă

 
 

Vitregii  
de  

esență  
albastră 

 
 

Să ni-l imaginăm pe Nicolai Tăicuțu la 
masa de scris, în mijlocul unui relief de suflet. Cu 
siguranță predomină câmpia atât de îndrăgită de 
poet, în fața  căreia o perdea de lumină se așază 
ca o cortină pe scena timpului, așa încât cititorul, 
dornic de a urmări un spectacol de calitate, 
așteaptă să pătrundă în decorul minuțios pregătit. 
În jurul lui, fenomene de tot felul, frumos așezate 
la fereastra vieții, dincolo de „pojghița subțire a 
dimineții”.  Le zărește sosind în avalanșă, le 
întâmpină, le trăiește și le împarte cu noi, cei care 
vedem prin ochii lui, simțim prin ființa lui și apre-
ciem momentul în care toate acestea devin 
mesageri credincioși. El știe că nu e singur. Și 
scrie. „Vitregii suportabile”.  Scrie cu cerneala 
inimii, cu siguranța că rodul gândului său nu va 
da greș, fiindcă un buchet de „stări previzibile” 
adună, în același tablou, corul de greieri cu viori 
și „frac zdrențuit”, și ”graurii” flămânzi ciugulind 
brazda viilor din  jurnalul cu noduri de „cale ferată” 
și „raze firave de soare”.  

De la „înghețul târziu de primăvară” 

până la „răceala ploii de toamnă” nu e decât un 
mănunchi de nedumeriri, la fel de intens ca „zile 
de soare cu dinți” care „leagănă un hamac uitat 
de lume”: „și iată,  în domeniul acesta în care-mi 
învârt/ acele ceasului meu biologic/ vitregii ale na-
turii suport/ și ele pe mine” („stări previzibile”). 

Volumul „vitregii suportabile”, împărțit 
în „stihuri de sub o aripă căzătoare”, „întomanare 
la masa de scris” și „ticluirea unei scrisori de adio 
datate spre amânare”, se dorește o fotografie vor-
bitoare, în care „nicolai t” este  elementul-cheie 
ce focalizează pulsul luminii și al umbrelor într-o 
vâltoare pe care nu orice privitor are norocul s-o 
perceapă fără să se înalțe peste „zidul vechi, de 
cetate”. În acest timp,  „dalta” poetului,  încrustată 
cu inițialele sale, lasă dâre din ce în ce mai 
adânci: „eh! importantă este mișcarea întru/ 
întreținerea tonusului umbral/ constată nicolai t/ 
și se adâncește în urma dălții/ în zidul vechi de 
cetate”.  
             Plăcută imaginea lui Ovidiu Genaru „în 
jurul casei memoriale george bacovia”: - „ după 
cum vedeți/ acesta-i un poem discret/ cu ovidiu 
genaru/ o țigară neaprinsă/ un creion de tâmplar 
(poate cel cu care a însuflețit „Patimile după Ba-
covia”) și/ o pânză de ferăstrău” („tur de forță cu 
sclipiri ștrengărești”), lăsându-ne să credem că 
timpul poetului arde mocnit, iar țigara nu se 
grăbește să se treacă. Unghiurile cuvântului 
formează, în pânza ferăstrăului, reflexii tăcute,  
profunde.  

(Continuare în pag. 12) 
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Un arc între generații, exprimat prin înnobilarea 

poeziei cu un lirism nu debordant, dar de bun-simț și 
venit din adâncul unor suflete care își unesc destinele 
prin comuniune spirituală. Poezii pentru trei generații 
(nepoata, bunica și străbunica), o carte adunată într-
un format inedit de către Speranța Calimi, prozatoare 
de talent, se vrea a fi un mesaj de bucurie, durere, 
speranță din dezamăgiri, trăiri necosmetizate, auten-
tice și la cald, consumate de-a lungul a mulţi ani de 
către protagoniștii acestei povești lirice insolite. Dacă 
stilul pare unul simplist, fără metafore sau imagini 
spectaculoase, poeziile se crede a se fi scris singure 
datorită profunzimii emoțiilor și trăirilor spirituale, ce 
curg limpede, în cascadă, de la o generație la alta: 
Nepoțica mea cea mică,/ Ți-am închinat o cărticică/ Să-
ți aduci aminte de a ta bunică și, mai departe, O mamă, 
mama mea,/ post-mortem, cu chemări prea târzii se 
încheie cu „Cântecul lebedei” (poezii adunate din 
carnețelele mamei, adevărate mărturii despre o viață 
neîmplinită). Din prima parte intitulată „Ciripit de 
păsărele (poezii pentru nepoata mea mică, cât o 
mărgică)”, rețin atenția titlurile câtorva poezii, cum ar fi 
„Bun venit la noi în țară”, care se încheie cu versurile: 
Câmpul în sos de rod mustește,/ Pe ram mugurul 
plesnește./ Primăvară, primăvară,/ bun venit la noi în 
țară!; „Florile mele”, cu un șarm maiestuos ca o horă a 
culorilor și bucuriei, cu Lămâița care visează să facă 
nunta cu Viorel, la care să participe toate florile din 
grădină, sau O narcisă somnoroasă/ S-a trezit pe la 
amiază... etc. Poeziile pentru nepoțică se derulează 
după un scenariu care are ca suport anotimpurile an-
ului. Cum este și firesc, totul pornește de la primăvară, 
anotimpul regenerării vieții și care aduce copiilor di-
mensiunea cosmică a bucuriei și exuberanței, contin-
uând fugar spre toamna cea bogată. Toamna este 
descrisă în mai multe poezii, ca anotimp în care Sună 
clopoțelul pentru copiii școlari/ Și doar ulițele-s pustii./ 
N-auzi glasuri de copii./ Sunt acum elevi de școală./ Tu 
ai sunat clopoțelul, doamnă? Nepoțica, pentru prima 
dată la școală, își pune întrebări serioase: Oare eu 
chiar am crescut?/ Sunt așa de mare-acum? Este un 
dialog în versuri reușit între mamă și fetița care simte 
că se desprinde de etapa ingenuă a copilăriei, a 
păpușilor, pentru a se înfrupta din pomul cunoașterii. 
Este trecerea implacabilă a vieții, din răspunsul mamei 
către urmașă: Timpul trece, nu-l poți opri./ Anii vin și 
trec în zbor,/ Tu să ai un viitor. Capitolul conține și multe 
alte poezii valabile pentru orice copil car trăiește emoția 
contactului cu cărțile de școală, cu învățătoarea, cu o 
etapă necunoscută din copilărie, dar care se deschide 
ca o floare de dimineață în lumina blândă a noii 
cunoașteri. Surprinde plăcut plonjarea autoarei în 
universul sufletesc și emotiv al nepoatei. De reținut de-
senele care însoțesc poeziile pline de sensibilitate, a 
căror culoare este în ton cu poeziile. 

 Partea a doua  are însă  tragismul său, prin 
mesajul și trăirea cu care autoarea umple formele lirice 
ale poeziei. Comprehensibilitatea versurilor derivă toc-
mai din conștientizarea faptului că pierderea celor dragi 
este irecuperabilă și durerea sufletească nu poate 
compensa timpul pierdut în consumarea egoismului 
personal: Regrete s-adună și-s pietre în drum./ Calc și 
iarba-mi sângerează-acum,/ Căința-mi taie respirația, 
mă scurmă/ Și durerea-i amintire fără de urmă. Cu toții, 
cei care simțim omenește, am trăit sau trăim tragismul 
reîntoarcerii la rădăcini, după ani de căutări și alergare 
după împliniri iluzorii, numai că atunci realizăm că cei 
care ne-au dat viață și ne-au crescut, care aveau atâta 
nevoie în momentele de cumpănă sau de boală de noi, 
sunt deja „ulcele”, lacătul  ruginește la poartă, iarba 
părăsirii a pus stăpânire până și pe „clampa” ușii, iar 
pe cotruța pe care ne  relaxam după joacă crește dis-
perarea amintirilor. Doar niște șoricei flămânzi și 
speriați întregesc un tablou dezolant al întâlnirii cu casa 
părintească. Mama, simbolul vieții și al regenerării per-
petue, rămâne în centrul universului familiei: Ai fost 
tânără, frumoasă,/ Naltă, zveltă, sănătoasă.../ Și de 
cum erai odată/ Ai rămas de toți uitată. Tragismul 
pierderii  și al uitării ființei dragi, trăit în versurile: Te-
aud în firul ierbii care crește,/ Te văd în pâinea care 
dospește,/ Te-aud în  cântecul duios,/ Te văd în norul 
alb, pufos sau De ce în fiecare primăvară/ E ziua ta, 
mamă? revine ca un laitmotiv. Intensitatea crește cu 
următoarele versuri ale poemului: De ce, mamă, ai ple-

cat?/ [...] Nu ți-e dor de casa noastră?/ Că mie tare-mi 
este dor.... Capitolul continuă cu poemele „Chipul 
mamei în prag de primăvară”, „Vino, mamă!” și „La 
mormântul ei”, iar capitolul se încheie cu poemul „Re-
grete târzii”. Ca o consecință firească, pierderea 
mamei reprezintă durere și neputință, regrete și 
dorință; un univers  se prăbușește și-n suflete noaptea 
uitării crește! Este o neliniște și o frământare firească 
în recuperarea timpului pierdut, greu de acceptat, că 
nu avem niciodată loc suficient în inimile noastre pentru 
a-i iubi de aproape pe cei dragi. În goana noastră după 
avuții, demnități și plăceri îi uităm într-un colț de lume 
tocmai pe cei care ne-au dat viață. Știindu-i cuminți și 
la locul lor, amânăm mereu  întâlnirea cu ei. Regretele 
nu mai au vindecare. E o boală  a sufletului care ucide 
încetul cu încetul copilul din noi și odată cu aceasta, și 
amintirile. Ce poate fi mai dramatic pentru fiica poetă 
decât versurile care încheie micul capitol: Prin geamul 
inimii privesc,/ Dar, vai, nu te mai zăresc!/ Sunt fluture 
cu-o aripă ruptă,/ Un lanț de vise, o zală-ntreruptă./ În 
ochi e doar noapte și-i frig./ Zadarnic, mamă, eu te mai 
strig. După această încheiere, ce ar mai fi de spus? 

Partea a treia, intitulată sugestiv „Cântecul lebe-
dei”, adună în versuri stângace și emoționante impresii 
despre o viață trăită la cote înalte din toate unghiurile 
de vedere: naștere, nuntă, căsătorie și mai ales mereu 
prezenta moarte ca o sabie a lui Damocles deasupra 
existenței familiei, care face victime printre frații tineri 
ai autoarei, dar se abate și asupra tatălui acesteia. O 
familie binecuvântată de Dumnezeu cu zece copii ar 
putea exprima bucurie și fericire, așa cum glăsuiește 
psalmistul: Fericit este omul care va umple casa de 
copii. Femeia ta, ca o vie roditoare în laturile casei tale; 
fiii tăi, ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul 
mesei tale. Din păcate bucuria nu ține veșnic, se 
destramă ca un fum și copiii ajunși flori  roditoare se 
împrăștie prin lume, iar unii iau calea eternității. De-
sprindem din citirea acestor versuri veșnica problemă 
a vieții rurale: bodega și alcoolul pentru bărbați și 
munca pe spetite a femeilor pentru susținerea familiei, 
exemplificate prin versurile: Bărbatu-mi, om cu carte,/ 
Nu-mi prea ținea parte./ Îl învățam, îl povățuiam/ Să nu 
mai bea,  îi tot spuneam/ Eu la vite, eu la apă,/ Eu cu 
oamenii la sapă,/ Tu boier între boieri,/ Toți îți erau veri. 
Această situație derivă din mentalitatea ancestrală că 
dacă bărbatul vine cu avere în gospodărie, femeia  tre-
buie să privească din genunchi rolul său de gospodină. 
Dar soția-mamă iartă întotdeauna, își înnoadă lacrimile 
în barbă și merge mai departe, responsabilă fiind pen-
tru copiii ei. Dureroasă dezamăgirea pe care mama o 
trăiește ajunsă singură la bătrânețe și care nu mai 
așteaptă nicio bucurie de la copiii  împrăștiați prin lume, 
ocupați fiecare cu prosperitatea propriilor familii. Rea-
litatea crudă pe care o surprinde atât de dureros și di-
rect mama Frosa este același ciclu existențial care se 
repetă de la o generație la alta. Am putea spune că nu-
i nimic nou sub soare! Și, totuși, fiecare poveste are 
specificul și mendrele ei, bucuriile și durerile, 
așteptările şi dezamăgirile ei. Versuri încărcate de 
emoție precum un pom de roade creionează o viață 
zbuciumată plină de dezamăgiri, fără speranță într-un 
univers discreționar în care dragostea, respectul, 
smerenia și filiația creează prăpăstii între părinți și 
copii, peste care se trece doar prin moartea sufletului 
și a spiritului. Spicuim din poezia „Dulce-amar, un 
adevăr”, care ar trebui să ne dea tuturor de gândit: Am 
muncit din răsputeri/ Să nu fie nimeni ca ei./ I-am scos 
pe toți la lumină,/ Am sperat că la bătrânețe/ Îmi vor da 
măcar binețe,/ Un vis dulce și amar/ Am trăit tot în 
zadar. Copleșitoare sinceritatea acestei meditații la o 
mamă care se simte abandonată într-un colț de lume, 
traumatizată de pierderea a doi băieți (unul falnic ca 
un fag, altul harnic și haios și de părinți duios): S-a dus 
floarea casei mele/ Și-acum trăiesc  zile grele. În 
aceste poeme reține atenția și unul cu titlu retoric – 
„Ce-i viața?” Poate fiecare dintre noi ne-am pus de 
multe ori această întrebare pentru a descifra  taina 
existenței în sens ontologic și ființial. Versurile sună 
destul de bacovian: Am muncit cântând și-am plâns,/ 
Să uit de-al meu chin, am râs/ Şi viața întreagă așa mi-
am dus.../ Dar vine moartea în grabă/ Și totul se 
destramă, cu o  ultimă speranță: Dar azi mă cheamă 
Cel de Sus. Cea din urmă poezie a volumului, numită 
Ultima dorință, este o concluzie amară că după o 
viață de trudă doar Dumnezeu și grația sa divină sunt 
scăparea de dincolo de viaţă: Lăsați-mă atunci să mor 
încet,/ Că de la voi n-am ce s-aștept./ Aici e iadul. 
Poate-acolo, sus,/ M-așteaptă acel paradis –/ Răsplata 
unei vieți de trudă./  Poate Dumnezeu să ne-audă? Cu 
siguranță că există o judecată și o răsplată divină. 
Numai că, vorba poporului: până la Dumnezeu te 
mănâncă sfinții.  

Sunt convins că această carte va stârni intere-
sul tuturor generațiilor prin sinceritate, simplitate și 
emoția pe care o generează lecturarea ei.  
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Fără îndoială sunt mulţi cei 

care aparţin acestui spaţiu identitar 
cultural vasulian, însă, în acest volum 
regăsim personalităţi ale timpului 
prezent şi care şi-au intersectat par-
cursul la un moment dat cu cel al au-
torului. Cu toţii facem referire sau nu 
suntem de acord cu un anume corpus 
de valori, suntem de acord sau nu cu 
anumite standarde de valori care con-
tribuie la categorisirea şi acceptarea 
anumitor indivizi drept personalităţi. În 
oricare dintre aceste două categorii 
ne-am afla, cred că  putem  admite  
aproape în unanimitate că acest 
volum poate fi un instrument de lucru 
care poate fi citat, analizat, corectat ul-
terior, adaugit, înbunătăţit şi care are 
rolul de a aşeza la locul cuvenit 
personalităţile vasluiene în marele 
context al culturii naţionale şi lumii 
contemporane. “Nu este o listă a 
elitelor, pentru că urmărim dimension-
area în spațiu și timp, cu ce avem la 
îndemână pe bază de dovezi directe 
și concrete (opera) pentru o idee: 
stimularea celor de astăzi, bază de 
studiu pentru cei de - 14 - mâine, 
dovada muncii cu valențe „naționale” 
la începutul mileniului III”. 

În orice caz,  fie doar si simplul 
fapt de a încerca să faci un asemenea 
dicţionar este unul care poate fi con-
siderat îndrăzneţ şi cu siguranţă nu 
poate fi decât benefic şi util. „Este o 
altă încercare, după …77…Noduri 
culturale, Dicționar selectiv, 2018, 
care să sintetizeze prezența în cultura 
națională și a lumii a unor contempo-
rani dintre cei mai reprezentativi, ac-
tivi, deci vii, în 2018”. Regăsim aşadar 
în acest volum personalități vasluiene 
cu doctorate în științe, profesori 
cercetători, pictori, poeți și prozatori, 
monografiști, jurnaliști de rang 
național și local, primari și șefi de 
instituții locale, personalități al căror 
aport eficient au contribuit la cultu-
ralizarea și spiritualizarea locului şi 
care la un moment dat s-au intersectat 
în parcursul lor cu autorul, Dumitru V. 
Marin. 

Justificarea autorului este cât 
se poate de clară şi cuprinzătoare: 
“AICI este meritul lor cu totul deosebit, 
esențial, relevant. Cuprindem în 
Dicționar numai pe cei care și-au legat 
destinul de județ, au muncit aici, și au 
contribuit mai presus de puterile dar 
nu și de talentul lor la progresul 
concetățenilor. Fatalmente a trebuit să 
includem dintre cei care acoperă cât 
mai mult timp din suta de ani, deci mai 
vârstnicii. Sunt și dintre cei care au 
jucat un rol în preajma Revoluției, dar 
care din neputinți omenești nu mai 
apar ca activi în ultima perioadă, ca 
Petru Necula, Paul Munteanu, M. 
Proca, C. Bârsan, Brândușa  Dobriță, 
Dorina Stoica ș.a. Am încercat, însă, 
să dăm și nume dintre cei tineri care 
POT să-și concretizeze mai târziu 

aspirațiile. Lucrarea de față este fo-
tografia spirituală a momentului 
vasluian fără a fi exhaustivă sau să 
întrunească elemente de analiză 
definitivă. E un semnal în care deli-
berat n-am inclus nici un politician 
(clasa politică este cel mai discreditat 
segment social, astăzi) (….) Toți cei 
incluși în acest Dicționar al valorilor 
vasluiene au contacte, cel puțin peri-
odice, cu o masă de oameni, care să 
ia, reia, să conștientizeze prezența lor, 
aici, pe plaiuri vasluiano-moldoveano-
românești, ca într-un eșantion 
național. În ce măsură prezența unui 
academician este comparabilă cu a 
acelui lucrător în presă care FACE jur-
nalism cultural și „social-politic” e de 
analizat, pentru că cei de aici pot face 
concret ceva, orice, dar aici, pentru cei 
de aici, dintr-un județ mereu văduvit 
de valori (și) din cauza asta rămas 
sărac și înfeudat”. 

Îi reamintesc aici, într-o ordine 
aleatorie, doar pe unii dintre ei: Lucian 
Pârvoiu,  Cătălin Striblea, Marcel 
Anghel, Felicia Atanasie, Ioan Baban, 
Nicolae Balan, Simion Bogdănescu, 

Costin Clit , Theodor Codreanu, Oltea 
Răşcanu Grămăticu, Serghei 
Coloşenco, Năstasă Forţu, Daniela 
Gîfu, Marcel Iorga, Valeriu Lupu, 
Mircea Mamalaucă, Dorin Mihăilescu, 
Adrian Porumboiu, Dan Ravaru, 
Larenţiu Şoitu, Ben Todică, Constantin 
Toma, Nicolae Viziteu,  Ion Gh. Pri-
cop, Teodor Pracsiu, Valentina Teclici, 
Mihai Apostu etc. Sunt onorată  să mă 
aflu şi eu în această carte alături de 
personalităţi de calibre şi din domenii 
atât de diferite şi continui enumerarea, 
menţionându-i pe: Petruș Andrei,  
Serghei Coloșenco, Ana Balan, Gelu 
Voicu Bichineț, Simion Bogdănescu, 
Vasilica Grigoraș, Val Andreescu, 
Laurenţiu Chiriac, Cristian Lapa, Ion 
Brişcaru, Ioan Toderaşcu sau Ana 
Urma. Fără doar şi poate,  
Dicționarul  „101…” este un fel de 
mozaic, nu în planuri multidimensio-
nale ci cât se poate de reale, cu opini-
ile și valorile cele mai diverse, fără a 
putea fi vreodată complete, ci în 
funcție de accesul nostru la 
informație”.   

Concluzionez această suc-
cintă semnalare aprecind acest de-
mers ca fiind mult mai mult decât un 
simplu cumul de aprecieri sau 
portrete, el fiind  un instrument-
mărturie de factură culturală.  Dealtfel 
simpla enunţare a numelor câtorva 
personalităţi care apar în acest volum 
şi diversitatea domeniilor pe care ele  
le reprezintă ne indreptăţeşte să 
afirmăm acest lucru.

Dumitru V. Marin,  „101 VASLUIENI DE 
ANI” / VALORI IDENTITARE VASLUIENE: 

SEMNAL SPIRITUAL LA CENTENAR”
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Eminescu, actualitatea  

modelului 
 

Puține spirite ale culturii noastre pot 
oferi exemplul unui destin împlinit, cum este 
cel al lui Mihai Eminescu, niciun alt mare 
poet nu ilustrează mai convingător și mai 
tulburător ca geniul creator eminescian 
afirmația că: „întreaga creație omenească 
se naște din nostalgia paradisului” (Nechifor 
Crainic).  

Eminescu este un poet-filosof care 
precepe liric dimensiunile existenței, trans-
figurând ecourile acesteia în sensibilitatea 
și reflexivitatea sa, prin forța sugestivă a cu-
vântului poetic, eminamente conotativ. Pro-
fundele implicații filosofice ale liricii marelui 
nostru creator se dezvăluie nuanțat, într-un 
amplu proces hermeneutic, scriitorul bu-
curându-se, în timp, de subtile exegeze crit-
ice semnate de  G. Călinescu, D. 
Panaitescu Perpessicius, dar și de demer-
surile critice mai recente realizate de G. 
Munteanu, E. Todoran, Șt. Munteanu, Mihai 
Cimpoi, Gh. Tohăneanu sau Th. Codreanu. 
Înțelepciunea generală ce se desprinde din 
ansamblul poeziilor sale este superioritatea 
lumii ideale asupra celei reale și necesitatea 
ca omul să aspire spre transcendent.  

Se știe cât de aspru a criticat 
Eminescu, în poezii, dar și în publicistică, 
lipsa de ideal a unei generații sau a unei cat-
egorii sociale contemporane lui. 

Măreția lui Eminescu rezidă în fan-
tezia și în talentul lui de a da expresie 
literar-artistică diferitelor ipostaze ale omu-
lui, în capacitatea lui de a ne purta pe ari-
pile gândului și cu har poetic, când prin 
minunile lumii realmente trăite (iubirea, 
frumusețile naturii sau ale sufletului ome-
nesc), când în lumea transcendentă a 

ficțiunii ideale, nemărginită și eternă, lipsită 
de proza vieții cotidiene. 

Raportată la romantismul european, 
experiența eminesciană din  Luceafărul, La 
steaua, splendida variantă din 1882 a Glos-
sei sau postumele Un farmec trist și ne-
nțeles,  Și  oare  tot  n-ai  înteles, e de o 
puternică originalitate prin limpezimea 
adâncă, solemnitatea gravă, unui anume hi-
eratism nobil ce dau romantismului emines-
cian o ținută clasică. 

Poetul a izbutit, la capătul 
experienței sale de om și creator în suferință 
și renunțare, să proiecteze dilema 
resemnării, a solitudinii existențiale, a durerii 
abisale așa cum sugerează versurile: 
„Trăind în cercul vostru strâmt / Norocul vă 
petrece / Ci eu în lumea mea mă simt / Ne-
muritor și rece”. 

 
Eminescu revitalizează discursul liric 

romantic, dându-i anumite valențe eterne, 
care-l fac să nu fie desuet, indiferent cu care 
dintre contemporanii săi ar fi comparat. 
Moștenirea spirituală eminesciană este un 
nucleu de înțelepciune, generator de 
prețioase sugestii în plan filosofic, capabil a 
proiecta noi și noi lumini în posteritate. Prin 
Eminescu se ajunge la conștiința de sine a 
poeziei românești și a limbajului poetic. 

G. Călinescu, remarcabil exeget al 
operei lui Eminescu, spunea: „Noi citim 
Luceafărul cu o educațiune poetică formată 
de întreaga operă eminesciană, ne urcăm 
spre el treptat într-un peisaj întreg” („Opera 
lui M. Eminescu”, V, p.254). Și dacă idealul 
Luceafărului  încifrează în simbolul poetic 

ideea geniului nemuritor, opera poetului, 
Luceafărul, reprezintă  „spiritul nemuritor” al 
întregii literaturi române. 

O spunea și Titu Maiorescu în studiul 
publicat în anul morții lui Mihai Eminescu: 
„Pe cât se poate omenesc prevedea, lite-
ratura poetică română va începe secolul al 
XX-lea sub auspiciile geniului lui, și forma 
limbii naționale, care și-a găsit în poetul 
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până 
astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată 
dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării 
românești.” (Titu Maiorescu, „Eminescu și 
poeziile lui”, 1889). 

Eminescu a fost un model al 
implicării, în sensul că a jertfit timp și en-
ergie treburilor  publice ale țării, a crezut 
neclintit, în anii tinereții sale mai cu seamă, 
că e obligat să încerce să se implice în des-
tinul țării sale. Se remarcă în această atitu-
dine o nădejde tinerească de a aspira, în 
lumina absolutului etic și estetic după care 
tânjea, la ameliorarea stărilor de fapt, a 
instituțiilor și a moravurilor din propria țară, 
tocmai în conformitate cu exigențele acelui 
absolut mult visat. 

Subliniată în operă sau străbătând, 
târziu, în pateticile pagini din Timpul, impli-
carea lui Eminescu în viața țării apare, pur 
și simplu, congeneră ființei lui. Identificat cu 
spațiul și timpul neamului, „omul deplin al 
culturii românești ” (Constantin Noica) oferă 
cea mai desăvârșită pildă a marelui artist-
creator, prezent, în mod exemplar, în fiecare 
clipă a istoriei naționale. 

În vârstă de 39 de ani, după ani de 
creație intensă și istovitoare, spiritul 
cercetător/creator al  geniului, Mihai Emi-
nescu, se stinge, înălțându-se definitiv în 
eternitate. 

Titu Maiorescu a avut intuiția clară a 
strălucirii astrale pe care o avea poetul, su-
bliniind în studiul său că nu putem trece sub 
tăcere că poezia, opera și viața lui Mihai 
Eminescu au drept de universalitate, iar 
pentru cititori, poetul și gânditorul Eminescu 
va fi mereu un nesecat izvor de înălțare 
sufletească, un prilej de profundă meditație, 
un exemplu de înaltă moralitate și patriotism 
înflăcărat. Eminescu este  un scriitor deplin 
al spiritualității românești, care a creat un 
discurs liric etern, un creator sincronizat cu 
marea literatură a epocii sale, un contem-
poran al tuturor timpurilor.    
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Ne-am obişnuit să decelăm în splendida 

creaţie eminesciană numai mirajul poetic sau 
mirobolantele-i viziuni filosofice care au demonstrat 
capacitatea limbii noastre de a parcurge cele mai sub-
lime zone ale cunoaşterii prin artă ale universului po-
etic. Mai puţin comentat a fost aspectul conflictual pe 
care-l întâlnim în marile sale poeme de factură social-
istorică şi filosofică. S-ar părea că necruţătoarea satiră 
caragialescă, mai caustică şi mai vulnerantă prin ridi-
colul pe care-l demască nu este suficientă. Cu toate 
acestea nici diatribele eminesciene nu sunt mai puţin 
dirimante pentru epoca în care a scris, o epocă tur-
bure, de tranziţie în care corupţia, intriga şi impostura 
se dezvoltau nestingherite, ca un protococus viridis la 
temeliile încă mucede ale unei societăţi în formare, 
dominată de parvenitism şi imitaţie snoabă. Nimeni 
altul decât Eminescu nu a înfierat mai necruţător 
racilele unui politicianism îngust implementat într-un 
mediu abia descătuşat din capcana ideologică bal-
cano-asiatică. Cu o intuiţie critică de o mare acuitate, 
Poetul nu putea să nu sesizeze contradicţia dintre fon-
dul românesc autohton şi structurile superficiale ale 
unui democratism de împrumut. Fresca pe care el ne-
o prezintă este de o mare splendoare tragică. Era o 
eră meschină în care marile elanuri poetice nu puteau 
fi înţelese de pământeni. Pe străzile întortocheate ale 
cetăţii lui Bucur, prânzuite de sacagii şi de negustori 
de halva, defilau cu cinism saltimbancii şi irozii. Toate 
idealurile artistice i se păreau Poetului o spoială, o 
mască; gloriile zilei se proclamau în stradă şi la uşa 
cafenelei, printr-o retorică ieftină, în aplauzele grele 
ale canaliei de uliţi. Treptat – treptat un film teribil se 
recompune prin parcurgerea fiecărui vers cu valoare 
de imprecaţie din Scrisoarea III. Personajele de car-
naval, indivizi cu ceafa groasă şi nasul de ceară, ho-
hotind de neruşinare erau expresia unei mizerii morale 
esenţiale. 

Mulţimea priveşte cu faţa împietrită această 
defulare nebunească, care emite legi în dispreţul 
justiţiei şi al bunului simţ, cum spune Poetul. Dar 
frazele umflate nu mai păcălesc pe nimeni: „Azi când 
fraza lustruită nu ne poate înşela / Astăzi alţii sunt de 
vină, domnilor, nu e aşa?”. 

Nicicând poetul nu a fost mai actual în viața 
noastră ca astăzi ! Când lupii seculari ne încolțesc din 
toate părțile, când jefuitorii au plecat pe o ușă și s-au 
întors pe alta, când cozile de topor clamează fără 
rușine că suntem „neam de slugi” și că trebuie să 
pupăm mâna la boieri ca să ne permită intrarea în 
Europa (unde de fapt ne aflăm înaintea lor de secole 
și milenii), când a-ți iubi neamul, adică a fi naționalist, 
e o crimă, dar a fi iredentist, sionist, cosmopolit sau 
apostat e o glorie, când cei care ne-au vândut ne 
reproșează că ne-am lăsat vânduți… 

De la fereastra lui de aer, Eminescu ne 
privește cu durere. Nu așa ne-a lăsat el cu limbă de 
viață și de moarte în testamentul său poetic. El a vrut 
să ne păstrăm întotdeauna cinstiți, demni, omenoși, 
gata să ne jertfim pentru ograda noastră românească. 
Primii care au înțeles acest înalt comandament au fost 
românii basarabeni în frunte cu pleiada de aur a 
poeților-cetățeni autohtoni. Noi, ceilalți, suntem, din 
păcate, prea adânc băgați cu capul în troaca cu lături 
partizanale, pentru a ne gândi la demnitate și la viitorul 
țării. 

Vremuri de cumpănă, vremuri cumplite, dies 
irae trebuie să fi fost acelea pe care le descrie Emi-
nescu; noi abia dacă ni le putem imagina. 

Mai departe, anatema Luceafărului capătă 
fervoarea unor cantilinare:  

„Prea v-aţi arătat arama sfâşiind această ţară 
Prea făcură-ţi neamul nostru de ruşine şi 

ocară”. 
Soluţia extremă pe care o propune Poetul: „să 

dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni”, este însă 
prea radicală prentru vremurile moderne. Filosofii ac-
tuali vorbesc de coincidentia oppsitorum, de compro-
mis de consens. Adică de o soluţie care să împace şi 
capra şi varza. 

În puritatea sa sufletească, Eminescu nici 
măcar nu-şi putea închipui un adevăr cu două capete, 
ca balaurul din poveste. De aceea, astăzi la 130 de 
ani de la moarte i se potrivesc şi lui propriile sale ver-
suri din „Epigonii”: 

„Rămâneţi dar cu bine sânte firi vizionare 
Ce făceaţi valul să cânte, ce puneaţi steaua să 

zboare 
Ce creaţi o altă lume pe-astă lume de noroi;” 
Probabil, în această vară ciudată, Luceafărul, 

refugiat în ipostaza sa de aramă din faţa Ateneului, 
priveşte în jurul său cu nelinişte
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Romanul Anotimp, de Iuliana 

Clima, este un roman contemporan original, 
publicat în anul 2013. Romanul se 
construieşte din confesiunile a doi naratori, 
unul masculin şi unul feminin, şi din multi-
plele discuţii de chat, această formă 
modernă şi  abreviată a dialogului care are 
loc pe internet. Naratorii, Leonard şi Irina, 
se dovedesc a fi două personaje pline de 
umor, care discută liber despre viaţă, 
muzică, moarte, iubire, intimitate, fără a 
aduce însă în paginile romanului falsul, fri-
volitatea sau ostentaţia. Irina este perso-
najul care concentrează în sine o mare 
parte din acţiunea romanului. Termenul de 
„acţiune” nu este totuşi cel mai potrivit în-
trucât, aşa cum am precizat, relatarea este 
construită de o manieră confesivă. Irina, de-
spre care nu avem prea multe date privitor 
la vârstă sau statut socio-profesional, este 
o tânără uşor depresivă care găseşte, în 
confesiunile către Leonard şi către alte per-
sonaje, un anumit echilibru emoţional. Din 
punct de vedere erotic, trei repere 
coordonează existenţa Irinei: Adrian este cel 
care întruchipează trecutul, Big este prezen-
tul pe cale să se destrame, iar Leonard este 
cel ce vrea să îi câştige viitorul. Pe plan sen-
timental, Irina nu se simte mulţumită. Adrian, 
iubitul din trecut, pare a-i fi fost un bun 
reper: un bărbat tandru şi generos pe care 
Irina l-a iubit şi tocmai de aceea are tendinţa 
de a-i compara pe ceilalţi bărbaţi cu el. Dar 
niciunul din bărbaţii pe care îi cunoaşte 

naratoarea nu se ridică la valoarea lui 
Adrian. Big este bărbatul de care Irina se 
îndrăgosteşte fulgerător. Nici această nouă 
iubire nu îi aduce mulţumirea. Big, un bărbat 
aparte, are trecutul erodat de câteva traume 
sentimentale care nu îl lasă să îşi trăiască 
prezentul. Personajul nu are puterea să se 
agaţe de iubire ca de un destin fericit. 
Nefericită fiind, Irina rememorează în mod 
obsesiv acea noapte în care s-a îndrăgostit 
profund şi încearcă din răsputeri să afle un 
răspuns la întrebarea de ce cuplul lor s-a 
destrămat. 

Leonard, un student româno-libanez 
de la Medicină, pare sincer îndrăgostit de 
Irina, ba chiar mărturişeşte: „o ridic la ceruri, 
o slăvesc”. Iubirea lui pentru Irina este una 
platonică. Faţă de el, ea este mai în vârstă 
şi mult prea dezamăgită în iubire. Din con-
fesiunile femeii aflăm că se duce mereu la 
întâlnire cu diverşi bărbaţi, doar ca să umple 
golul pe care îl resimte. E chiar dispusă să 
accepte o soluţie de compromis: aceea de 
a fi cu un bărbat care îi solicită prezenţa, dar 
pe care ea nu îl apreciază, nu îl iubeşte şi 
pe care îl numeşte J de la „Jalnic”. Când se 
simte obosită de viaţă sau de iubirea care 
nu i se arată, Leonard este „umărul digital” 
pe care ea se odihneşte. Tocmai pentru că 
o iubeşte, Leonard este dispus să îi 
schimbe destinul, construindui-l: „Pentru ca 
Irina să trăiască, Big trebuie să moară. 
Numai aşa va trăi şi noul cuplu, compus din 
Irina şi Leonard.” Finalul romanului rămâne 
unul deschis, pentru că cei doi naratori nu 
dau indicii clare dacă moartea lui Big este 
una reală sau dacă este doar un coşmar din 
imaginaţia Irinei, coşmar din care Irina ar 
vrea să se trezească, afundându-şi adânc 
unghiile în palmă. 

Deşi publicat în anul 2013, autoarea 
termină redactarea manuscrisului încă din 
noiembrie 2005. Aşadar autoarea 
recunoaşte în scris că romanul este inspirat 
din fapte reale: a conceput acest roman ca 

pe unul al iubirii: „Dedic acest roman tuturor 
persoanelor care au stat la baza naraţiunii 
(în special Irinei şi lui Leonard), precum şi 
tuturor iubirilor apuse şi izvorâte din apus”. 

Totuşi, ştim că persoanele reale vor afla, 
după ce vor fi citit romanul, că doar un mic 
procent din realitate este transpus în roman. 
Prin asocierea cu numele ficţional, anumite 
persoane se vor recunoaşte în carte, dar vor 
şti cu certitudine că acele evenimente na-
rative nu le aparţin. De exemplu, autoarea 
recunoaşte amuzată că Leonard există în 
realitate, că şi-a dat acordul să i se 
folosească numele, că a citit romanul şi că 
i-a plăcut. Totuşi, anumite evenimente 
ficţionale, pentru care logodnica lui Leo s-a 
simţit îndreptăţită să fie geloasă, nu au ex—
stat cu adevărat. Iar bărbatul care îl 
întruchipează pe Big s-a simţit flatat că a 
primit un astfel de apelativ privind statutul 
lui social. Şi totuşi nu a fost deloc mulţumit 
de lumina în care l-a pus naratoarea şi de 
destinul pe care i l-a pregătit. Romanul 
trezeşte autoarei şi o oarecare tristeţe, în-
trucât „simbolul trecutului” nu mai este în 
viaţă şi deci niciodată romanul nu va putea 
fi lecturat de acesta. 

Anotimp, un roman contemporan modern, original, despre trăirea prin iubire
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Născută la 31 ianuarie 1949, 

Vama, jud. Suceava. Prozatoare, 
traducătoare, publicistă. Membră a Uniunii 
Scriitorilor din România (2002), a Societății 
Scriitorilor Bucovineni, a Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Studii: Liceul 
„Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldove-
nesc (1967); Facultatea de Litere 
(română-italiană) de la Univ. București 
(1967-1972); curs postuniversitar la Fa-
cultatea de Ziaristică București (1987). 
Ziarist la Tribuna Ialomiței (1972-1981), 
Zori noi și Crai nou (Suceava). Traduce 
proză și filosofie din  limba italiană. 
Realizează, de peste 20 de ani, pagina de 
Literatură și Artă a cotidianului Crai nou, 
unică în publicistica bucovineană. Publică 
în presa culturală din țară, Cernăuți, Rep. 
Moldova și Franța. Scrie proză pentru 

copii. În 2017, în versiunea realizată de 
Ramona Țăranu, i se publică în Japonia 
romanul Fetița  și  Vulpea Argintie pe 
web-site-ul Peștișorul de aur literar. 
Distinsă cu: Ordinul ziariștilor cl. I Aur 
(2001); premiul Fundației Culturale a Bu-
covinei pentru jurnalism (2000) și pentru 
promovarea actului cultural prin presă 
(2006); Trofeul Tolkien (2009) și Premiul 
Imaginarului (2017) ale Centrului Euro-
pean pentru Promovarea Artelor și Litera-
turii (CEPAL) din Thionville – Franța; 
premiul Eminescu „Teiul de Aur” pentru 
Literatură al Editurii Geea Botoșani (2010); 
Marele Premiu al orașului Terville – Franța, 
„pentru calitatea scrisului său și talentul 
său de povestitoare” (2011); premiile pen-
tru publicistică literară ale revistei Ateneu 
(2011) și Toamnei bacoviene (2014); Pre-
miul literar Naji Naaman (Liban) pentru 
ansamblul scrierilor sale (2013); Premiul 
Opera Omnia din partea Fundației Cultur-
ale a Bucovinei. Premiul pentru Proză al 
Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor (2015)  

A publicat:  Vulpea  argintie, 
București, Ed. Tipored, 1995; Poveștile 
fetiței, București, Ed. Tipored, 1997; La 
petite fille et la tortue/Fetița și Broasca 
Țestoasă.  Povești,  ed. bilingvă, 
Timișoara, Ed. Augusta, 2003; Fetița și 
vulpea argintie, Timișoara, Ed. Augusta, 
Ed. Artpress, 2007; Fetița  și  Vulpea 
Argintie / La Petite Fille et la Renarde 
Argentee, Timișoara, Ed. Augusta, 2007; 
Fetița și broasca țestoasă / Divchinka i 
cherepaha, Suceava, Ed. Mușatinii, 2009; 

Maestrul Ion Irimescu. Muntele la apus, 
Suceava, Ed. Mușatinii, 2010; Fetița și 
Porumbelul / La petite Fille et le Pigeon, 
Suceava, Ed. Mușatinii, 2011; Rodos, ul-
tima vară (proză de călătorie), Suceava, 
Ed. Mușatinii, 2011; Fetița  și  Vulpea 
Argintie  /  A  Menina  e  a  Raposa 
Prateada, Suceava, Ed. Mușatinii, 2011; 
Poveste cu zăpezi trecătoare și ghiocei 
nemuritori  /  Conte  aux  neiges 
ephemeres et aux perce-neige immor-
tels, Suceava, Ed. Mușatinii, 2012; Floare 
albastră,  Veronica  /  La  fleur  bleue, 
Véronique  (ilustrații: Dany-Madlen 
Zărnescu, trad. Muguraș Constantinescu), 
Ed. Mușatinii, Suceava, 2012; O casă a 
altei vremi, Suceava, Ed. Mușatinii, 2013; 
Cititoarea,  călătoarea, Suceava, Ed. 
Mușatinii, 2014; Dulce de Suceava. Amar 
de Cernăuți  (împreună cu Maria Toacă), 
Ed. Mușatinii, Suceava, 2014; Grădinile 
mănăstirii (Ilustrată cu lucrări de Dany-
Madlen  Zărnescu),  Ed.  Mușatinii, 
Suceava, 2015; Țara de Sus, de mai sus 
(publicistică): vol. I Cartea, vol. II Arta, Ed. 
Mușatinii, Suceava, 2015 și 2016; Dulce-
amar de Bucovina (împreună cu Maria 
Toacă),  Ed. Mușatinii, Suceava, 2018; 
Privește și încearcă să vezi. Povești de 
călătorie, Ed. Mușatinii, Suceava, 2019. 

 
Aprecieri critice: 
 
,,Înzestrarea Doinei Cernica pentru 

acest gen (al poveștilor, n.n.) e întru totul 
remarcabilă, căci pe lângă cultura literară, 

ea are, lucru rarisim, o adevărată cultură 
sufletească” (Constantin Călin);  

,,Rememorările ei sunt calde, vi-
brante, sugestive, pline de poezie, având 
un farmec aparte, cuceritor. Autoarea scrie 
pagini «îndrăgostite», prinzându-şi cititorul 
în mreje prin talentul de povestitoare” 
(Carmen Mihalache);  ,,Paginile scrise de 
Doina Cernica au parfum, supleţe, claritate 
şi o covârşitoare notă de lirism” (Valeria 
Manta Tăicuţu); ,,În extremitatea nordică 
a ţării, la Suceava, trăieşte şi scrie Doina 
Cernica, o scriitoare talentată deghizată 
de o viaţă întreagă în ziaristă” (…) Este 
foarte încurajator să ştii că există, fie şi în 
îndepărtata (de Bucureşti) Suceava, oa-
meni ca Doina Cernica. Ca să fii remarcat 
şi preţuit de ea, merită să te străduieşti să 
realizezi o operă” (Alex. Ştefănescu)
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     N. 28 iulie 1973 la Câmpulung 
Moldovenesc. Absolventă a Facultății de 
Filosofie – Universitatea București și doc-
tor în Filosofie al Universității București. 
Cadru didactic la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava. Membră a Uniunii Scriito-
rilor din România din anul 2000. Proza-
toare, eseistă, a publicat romanele „Indiile 
greșite” (1996), „În timpul fratelui”(1998), 
„Cartea sorților” (1999), „Amore, more, 
ore, re (fantezie medievală)” (2001) la 
Editura Arania Brașov și volumele „Imagi-
narul. Presupoziții ontologice”, „Eseuri de 
Istoria filosofiei și filosofia culturii” la Edi-
tura Augusta-Artpress Timișoara (2005, 
2006) și „Mirabilia. Estetică și civilizație 
europeană”, Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2015. Prezentă în publicațiile ul-
timelor patru Congrese Mondiale de 
Filosofie și ale altor manifestări 
internaționale de filosofie. Colaboratoare 
a revistei „Bucovina literară”. Premii ale 
Uniunii Scriitorilor (Filiala Brașov), 

Societății Scriitorilor Bucovineni și ale 
Fundației Culturale Arania și Fundației 
Culturale a Bucovinei. 
 

*** 
Aprecieri critice. 
 
,,…Niadi Cernica, fără multele din com-
plexele pe care le are proza română, 
dovedeşte o maturitate epică cu totul 
aparte. Indiile greşite e un roman poliva-
lent, cu o inteligentă şi surprinzătoare 
construcţie epică, cu o arhitectură sobră şi 
copleşitoare, creatoare, în fond, de mister, 
prin dozaje savant pregătite, cu o ideatică 
înaltă aşezată pe o cerebralizată nostal-
gie, dar cu atât mai profundă, şi cu o miză 
foarte ridicată. Căci trebuie spus din capul 
locului, în epica actuală un astfel de roman 
este unic.” (Mircea A. Diaconu); ,,Proza-
toare de idei, matură, Niadi Cernica 
excelează în reliefarea, pe baza unei 
documentări livreşti (...), a caracteristicilor 
unui «alt spaţiu cultural», cel aztec, pentru 
care are o ciudată afinitate. Eseista e, ade-
sea, dublată de poetă, a cărei prezenţă se 
vede la nivelul expresiei (elegante, 
surprinzătoare…) şi al fragmentului…” 
(Constantin Călin); ,,…romanele lui Niadi 
Cernica asta sunt: un symposium de idei” 
(Adrian Dinu Rachieru); ,,Teoreticiană în 
devenire a imaginarului, Niadi Cernica se 
dovedeşte şi prin această ultimă carte 
[Amore, more,  ore,  re], care întăreşte 
mult coordonata ludică a scrisului ei şi 
dezvăluie un umor fin, nemanifestat până 
cum, o practiciană a imaginarului, pro-

punându-ne, cum spunea Jean Burgos, 
«un supliment de realitate» în continuă 
structurare, în permanentă devenire” 
(Muguraş Constantinescu); ,,Mobilitatea 
intelectuală a autoarei, îmbinată cu 
îndrăzneala cugetării, constituie atribute 
de netăgăduit ale acestei cărţi [Eseuri de 
istoria  filosofiei  şi  filosofia  culturii]” 
(Adrian Jicu); ,,La Niadi-Corina Cernica, 
filosofia şi literatura sunt polarităţi comple-
mentare definitorii; pe scurt, filosofia şi 
creaţia literară coexistă fuzional” (Con-
stantin Ciopraga); În avalanşa de cuvinte 
aspre ce se prăpăstuiesc peste oameni, 
această carte [Mirabilia.  Estetică  şi 
civilizaţie europeană] aduce o rază de 
lumină sufletului căutător de frumuseţea 
cuvântului./ Mulţumesc Niadi-Corina Cer-
nica!” (Monahia Elena Simionovici); 
,,Izbutind înfrânarea tentației de a oferi, în 
acest spațiu, mai multe citate pentru a an-
ticipa (și a împărtăși) bucuria lecturii, se 
arată de neînfrânt o alta: aceea de a 
așeza, în numele celor dedulciți la deliciile 
și desfătările intelectuale, însăși apariția 
acestei cărți sub semnul latinescului 
mirabilis. Iar noi, cititorii obișnuiți, ne putem 
așeza sub acoperământul ocrotitor al unei 
ziceri a lui Aristotel, care vorbea despre 
«plăcerea deosebită pe care o dă 
cunoașterea nu numai înțelepților, ci și oa-
menilor de rând»” (I. Nedelea); ,,Alegerea 
temei, coerenţa  ansamblului, originali-
tatea analizei sub aspectul mirabilului fac 
din acest volum [Mirabilia.  Estetică  şi 
civilizaţie europeană] un instrument de-
osebit de fin pentru o  nouă abordare şi 

înţelegere a esteticii şi a civ i l izaţ ie i  
europene” (Muguraş Constantinescu); 
,,Ea are o claritate a gândirii şi o propri-
etate a termenilor care asigură scrisului 
său caracteristici asemănătoare cu cele 
ale sferei: minimum de suprafaţă, maxi-
mum de cuprindere.” (Alex. Ştefănescu)    
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S-a născut în familia lui Aurora (fostă 

Moroșan), profesoară de biologie-geografie și 
Vasile, inginer agronom. Părinții îi dau două 
nume de botez, Cezar și Mihai, între cei 
apropiați cel mai cunoscut fiind primul. Este 
nepotul lui Traian Straton, voce 
reprenzentativă a muzicii populare din Bucov-
ina. 

A urmat cursurile școlii generale din 
Ițcani, cartierul de nord al Sucevei. Continuă 
studiile la Liceul "Petru Rareș" din Suceava pe 
care îl absolvă ca șef de promoție în anul 
1976. 

Pasiunea sa pentru natură și mai ales 
priveliștea munțiilor ce i se arătau în fiecare 
dimineață la orizont îl fac să opteze pentru o 
carieră de inginer silvic. Absolvă Facultatea de 
Silvicultură și Exploatări Forestiere a 
Universității din Brașov în anul 1981, iar în pe-
rioada 1992-1993 urmează cursuri postuniver-
sitatare la Institutul European de Ecologie din 
Metz. Masterat în securitatea și sănătatea 
muncii absolvit la Universitatea Tehnică "Gh. 
Asachi", Iași în anul 2004. Diplomă de master 
„Construcții moderne din lemn” – Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, 2005.  

 
Opera selectivă 

 

      Pădurea de semne, 1999, Editura Buco-
vina viitoare, postfață de Ion Cristoiu și Cor-
neliu Roșianu 
       Cârcotaș de serviciu, 2000, Editura Terra 
Design, prefață de Adrian Dinu Rachieru 
     Ispita  Puterii, 2001, Editura Mușatinii, 
postfață Ion Nedelea 
    Zeul  Arbore, 2004, Suceava, Editura 
Mușatinii 
       Ecologia iubirii, 2007, Iași, Editura T, 648 
pagini, postfață de psiholog Gabriela Clement 

 
 
PROFESOR  DE  DEMNITATE 
 

Pădurea: prezență tutelară, protec-
toare ca o zână bună, reală, trăitoare, cu 
nemăsurat folos, în preajmă. 

Pădurea: ființă mirabilă pe care gân-
dul nostru se cuvine a o aduce, mereu și 
mereu, din Natură, din ființare vegetală, în noi 
înșine, în ființare omenească, în trup, în minte 
și în inimă. Dar cine s-ar încumeta să 
deslușească și să socotească, deplin, 
mulțimea de foloase esențiale pe care 
pădurea ni le oferă, neprecupețite, ori codrii 
de gânduri, de valori, de învățăminte pe care 
simpla ei evocare le propune, plenar, judecății 
noastre. 

Omul, ființă evoluată, dar, vai, 
decăzută definitiv din starea originară de pu-
ritate, rigoare și echilibru pe care le 
întruchipează Mama Silva (care l-a precedat 
și căruia i-a supraviețuit în Paradis) are șansa 
- mereu ratată, mereu înnoită - de a-i pricepe 
și încerca să-i urmeze învățăturile. 

Om și Omenire, în toate înțelesurile 
și ipostazele acestor noțiuni, de la bogăție - 
îmbogățire la sărăcie - supraviețuire, de la 
păstrarea la redobândirea sănătății, de la 
nevoia esențială de apărare, de cuib, de spațiu 
protejat la nevoia înălțătoare de creație, de 
mit, de elegie, de la necesitatea de a-i folosi 
roadele la nevoia perversă de a-l înșela pe 
celălalt, numită azi politică și unde arborele 
constituie o permanentă, atrăgătoare 
momeală, se regăsesc în pădure la toate 
nivelurile valorice și materiale la care ființa 

gânditoare aspiră să se realizeze. 
Tăcută, superbă în demnitatea ei 

lipsită de orice ostentație, Pădurea ne oferă 
neîncetat pilde și modele adaptate unei 
realități în perpetuă schimbare. Să încercăm, 
așadar, să reținem: verticalitate (într-o epocă 
a spinărilor fleșcăite), mlădiere salvatoare 
(într-o epocă a orgoliilor rigide, inflamate 
steril), generozitate (într-o societate a egois-
mului și indiferenței), solidaritate (într-un ev al 
dezbinării și dizolvării noțiunii, realității de fam-
ilie, de echipă). 

Repere obligatorii, necesare tuturor 
românilor, inclusiv slujitorilor de azi ai pădurilor 
acestei țări. (Cezar Straton – din vol. 
”Cârcotaș de serviciu”, 1999) 

 
APRECIERI CRITICE 
 
Referindu-se la volumul Ecologia iu-

birii, Liviu Antonesei spune la 22 decembrie 
2006: 

"Ca om care și-a dat obolul scrip-
toricesc acestui sentiment fundamental între 
toate, care este dragostea, în cărțulia din 1999 
Despre dragoste. Anatomia unui sentiment, 
desigur că am citit mansuscrisul lui Cezar 
Straton cu mare interes, cu enormă curiozi-
tate. Nu și cu invidie, ci mai degrabă cu o 
difuză, dar constantă, persistentă solidaritate, 
rămasă cu mine inclusiv la sfîrșitul lecturii. 
Pentru că acest sentiment esențial este, 
astăzi, probabil și cel mai periclitat – de agre-
siunea vulgarității în viața publică și privată, 
de egoism și însingurare, de rațiunea excesivă 
ori, dimpotrivă, cu totul absentă, de graba 
noastră, a tuturor. Ne grăbim, nici noi nu știm 
prea bine încotro, viața trece în viteză pe lîngă 
noi și ne trezim că am ajuns la capăt, fără a fi 
trăit, o mulțime dintre noi, o iubire adevărată, 
una totală și sfîșietoare, ce pare și chiar poate 
să dureze pînă la capătul ultim al lumii."  

     Liviu Antonesei, scriitor, cirtic literar 
 
*** 
O confirmare de mare autoritate a 

consistenței și interesului demersului publicis-

tic și apoi editorial al lui Cezar Straton. Alex 
Ștefănescu în numărul 24/2008 al revistei 
România literară, după citirea volumului 
„Ecologia iubirii” spune: 

„O carte fantezistă și excentrică, soci-
ologie a iubirii, dar și antologie de reflecții și 
paradoxuri pe tema dragostei, colecție de bi-
ografii erotice ale unor celebrități și, în același 
timp, istorie a formelor de sexualitate practi-
cate de-a lungul secolelor, a publicat Cezar 
Straton, sub titlul inofensiv Ecologia iubirii. Un 
titlu mai potrivit ar fi fost Spitalul amorului, dar 
se pare că l-a mai folosit cineva, în secolul 
nouăspre-zece...Volumul, deocheat-spectac-
ulos, scris de un autor care pare deopotrivă 
atoateștiutor și trăznit, rămâne oricum inclasi-
ficabil. Poate fi folosit ca un caleidoscop de cu-
vinte: la fiecare întoarcere a unei pagini, îți 
oferă noi și noi reprezentări ale unei, să-i 
zicem, activități care îi obsedează pe oameni 
de mii de ani. Era greu de presupus că la 
Suceava există un asemenea om-orchestră al 
problemelor erotice și al reverberațiilor lor în 
literatură, muzică, pictură, teatru, cine-
matografie. Și că un asemenea spirit enciclo-
pedic mai și scrie bine, cu o frază sintetică, 
decis-elegantă, ușor ironică”  

Alex Ștefănescu, critic literar 
 
*** 
"...”Ecologia iubirii”! Cartea lui Cezar 

Straton s-ar fi putut intitula, firește, altfel - 
poate că mai atractiv, mai ispititor, mai comer-
cial! Dar ceea ce la început părea o compilație 
a devenit o investigație; cercetarea a solicitat 
selecție, atitudine și echilibru. Și nu în cele din 
urmă, avansarea unei opțiuni generale, care 
să mențină dialogul între autor și public. 
Aceasta este, în cele din urmă, dincolo de cea 
informativă, o opțiune (inductiv-)educativă. 
Cititorul/cititoarea (și cititoarea/cititorul de 
alături) se va putea raporta, și astfel, la o 
imensă aventură în timp a cuplului și familiei, 
urmând apoi a decide, înspre binele său, în-
spre binele celei/celui de lângă..., întru îm-
plinirea amândurora ca întreg." 

L.D. Clement, editor
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Iuliana Paloda-Popescu s-a 

născut la 30 octombrie 1960, în satul 
Târnava, comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman. Este licenţiată a 
Universităţii de Arte Bucureşti, Facul-
tatea de Pictură (2000). Doctor în Is-
torie la Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte (2009), cu Teza Istoricul 
constituirii colecţiei de icoane a 
Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti” din Bucureşti. Metodologia 
conservării şi restaurării icoanelor pe 
lemn şi pe sticlă. Este cercetător 
ştiinţific gr. III la Muzeul Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti; 
expert atestat în domeniile: conser-
varea şi restaurarea bunurilor cultural-
artistice – icoane pe lemn şi pe sticlă; 
bunuri cu semnificaţie artistică – 
icoane, secolele XVIII-XX; formator 
atestat. 

Volume de poezii publicate: 
Urme pe zăpadă, 1992; Dincolo de 
măceşii roşii, 2006; Cu pri-
vighetoare pe umăr, 2010; 101 
poeme, 2011; Lumină pentru 
Manuel, 2012; Cu privighetoarea pe 

umăr, antologie de autor, 2012; Sem-
nul Îngerului, 2015. 

Este prezentă în antologii de 
poezie: Săgetătorul, 1978; Satul 
românesc în poezie, 1994; Scriitori 
teleormăneni în viaţă, 1999; Poezia 
pădurii, 1999; Un adaos de veşnicie 
la veşnicia poetului Nicolae Labiş, 
2003; Antologia poeziei româneşti 
de dragoste, 2004; Caiete Litere. În 
căutarea unui topos liric. Antologie 
de poezie a SST, 2006; Revista 
Sud, 10 ani de apariţie, octombrie 
1996-octombrie 2006; Pagini 
literare.ro/Literary pages.ro/Pageslit-
téraires.ro, II; Forumul European al 
Revistelor Literare, ediţia a II-a, 2008; 
Boema ’33, 2010; Fântâna cuvin-
telor/Fontana e fjalëve, Antologie de 
poezie bilingvă româno-albaneză, 
2011; Poeme creştine româneşti, 
Antologie, 2011; Colecţia IDEAL – 
2011, Antologie, 2012; Târgovişte-
Chişinău-Sankt Petersburg, Antolo-
gie de poezie bilingvă 
româno-rusă, 2012; Poeţi români 
slăvind Dumnezeirea, 2014. 

 
ŞTIU 
 
Ştiu, Doamne, 
ajută neştiinţei mele!… 
Dumnezeiasca împăcare de 
m-ar cuprinde întru aşteptarea 
Ta, sufletul meu ar fi iarăşi 
călător în albastrul 
zorilor!… 
 
Iar când 
peste ape ar trece, 
ochii mei s-ar deschide 
în adâncul vederii Tale şi 
în clipirea lor s-ar ivi primii 
soli în veşminte albe cu 
făclii aprinse în mâini 
ar cânta!… 

Singurătatea 
fratelui doare, precum 
adânca şi ascunsa rană ce 
luminează veşmântul trecător, 
când urmele tălpilor pâlpâie 
peste noapte şi se topesc 
 
în suflarea Ta… 
nimic nu mai rămâne 
dincolo de întoarcerea în 
Slava de lumină, poate doar 
amintirea trupului înverşunat 
s-aprindă rugul aşteptării 
pe nisipurile 
vii!… 
 
CERCURI 
 
Văd, Doamne, 
Ajută nevederii mele!… 
Îngerul Bun se apropie 
şi îmi atinge umbra… uite, 
spune El, acoperindu-mi 
inima – aici, ai un cerc 
roşu… este doar 
amintirea 
 
unei răni, 
din care a rămas 
suspin, o adiere uşoară, 
ce pluteşte departe şi se 
pierde în nimbul de aur 
al Cerului… acum, 
vei uita – spune 
Îngerul, 
 
iar în 
mâna lui dreaptă, 
văd cercul durerii cum 
se preface-n lumină şi 
arde, ca o candelă albă 
în albastrul de ziuă, 
pe când eu sunt 
aceeaşi, 
cu amintirile 
vii pe sub pleoape, 

cu palmele strânse în 
jurul flăcării albe, din 
care cresc peste lumi 
infinitele cercuri şi 
văzduhul înalt ce 
ne soarbe! 
 

FLOAREA DE FOC 
 

Sentimentele 
ca picurii diamantului în 
adâncuri se aprind, se rotesc, 
flăcări albe ce-n inimă pâlpâie ne 
înalţă, ne apropie  
                 de un vis nelumesc, 
până când sufletele pleacă din trup în 
oceanul iubirii, unde vor fi doar 
lumină şi din nou vor porni 
spre o altă zare, spre 
o altă întrupare 
 
şi se vor numi… 
dar, mereu va rămâne 
ceva neatins, fără ca nimeni 
să ştie, fără ca trecerea să-l îmbie, 
pentru că tot ce atingem e vis, 
                                        iar ceea 
ce nu cuprindem e floarea de purpură 
vie, floarea de foc pe care numai 
Domnul iubirii o vede şi-n 
tăcerea înaltă o 
scrie!…
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 LA MORMÂNTUL 
LUI  

EMIL REBREANU 
 
       Într-o vreme, ca ziarist „în 
funcţie”, călătoream des spre 
Ghimeş - Făget, pe frumoasa şi 
fascinanta Vale a Muntelui, însoţind 
Trotuşul spre şi dinspre izvoare. De 
fiecare dată, cu emoţie şi pioşenie, 
mă opream – în dreptul fostei 
graniţe cu „imperiul” - la mormântul 
lui Emil Rebreanu. Într-un gest de 
adâncă recunoştinţă, stăteam un 
minut, două, lângă mormântul dăltuit 
în piatră, gândindu-mă la ce-mi 
spunea, odată – poate citându-mi 
vreun înţelept -, neuitatul ziarist şi 
scriitor Nichita Bistriceanu, fost ofiţer 
pe fronturile celui de-al doilea război 
mondial: „Vai de poporul fără eroi!” 
Ei bine, iată că acum, de curând, pe 
14 mai 2019, aflându-mă, după mulţi 
ani, din nou, la Mormîntul Eroului 
Emil Rebreanu, mi-am reamintit 
aceste adânci şi înălţătoare cuvinte: 
„Vai de poporul fără eroi!”. Şi mi-am 
mai zis că, uite, noi, românii, suntem 
„norociţi” de faptul că avem mii şi mii 
de eroi, de înaintaşi care şi-au dat 

viaţa pentru aceste pământuri din 
care ne-am ivit noi, cei de-acum şi 
dintotdeauna, că ei, eroii noştri, 
sunt, şi vor fi, nădejdea noastră, ex-
emplul de aur pentru noi şi 
generaţiile următoare care ne iubim 
şi care slăvim aceste pământuri. Ei 
sunt Istoria neamului românesc, 
sunt singuri, aflaţi prin locuri cum e 
intrarea, prin Defileu, în satul 
Palanca, sau sunt aliniaţi în cimititire 
aureolate de Duhul sfânt al Ţării, 
părând, oricând, gata de luptă, de 
jertfă... Cât de frumos spunea Mihail 
Kogălniceanu la deschiderea Cursu-
lui de Istorie Naţională, la Academia 
Mihăileană din Iaşi, la 1843: „Ce in-
teres mare trebuie să aibă Istoria 
Naţională pentru noi, îmi place a 
crede că şi dumneavoastră o 
înţelegeţi ca şi mine. Ea ne arată 
întâmplările, faptele strămoşilor 
noştri, care, prin moştenire, sunt şi 
ale noastre. Inima mi se bate când 
aud rostind numele lui Alexandru cel 
Bun, lui Ştefan cel Mare, lui Mihai 
Viteazul; da, domnilor mei! Şi nu mă 
ruşinez a vă zice, că aceşti bărbaţi 
pentru mine sunt mai mult decât 
Alexandru cel Mare, decât Hanibal, 
decât Cezar;  aceştia sunt eroii 
lumei, în loc că cei dintâi sunt eroii 
patriei mele! Pentru mine,  bătălia de 
la Războieni are mai mare interes 
decât lupta de la Termopile, şi 
izbânzile de la Rahova şi de la 
Călugăreni îmi par mai strălucite 
decât acelea de la Maraton şi 
Salamina, pentru că sunt câştigate 
de cătră români! Chiar locurile pa-
triei mele îmi par mai plăcute, mai 
frumoase decât locurile cele mai cla-
sice;  Suceava şi Târgoviştea sunt, 

pentru mine, mai mult decât Sparta 
şi Atena!” 
    ... Palanca, Ghimeş – Făget. Da, 
am revenit aici pentru a asista la o 
„Lecţie de Istorie”. În fiecare an, de 
o bucată bună de vreme încoace, 
nişte oameni ai locului, patrioţi 
adevăraţi, iubitori de istorie şi 
avându-i în suflet pe înaintaşi - 
constituiţi în Societatea Culturală 
„Emil Rebreanu” - organizează, la 
14 mai, ceremonialul aniversativ 
amintind de ziua în care Eroul – frate 
al marelui scriitor român Liviu Re-
breanu – a fost spânzurat, din or-
dinul autorităţilor Imperiului 
Austro-Ungar, pentru că încercase 
să treacă la fraţii săi de dincolo de 

hotarul aflat la câţiva metri, refuzând 
să tragă în românii săi... O filă de is-
torie dureroasă, dar înălţătoare, 
rămasă aici, între brazii aceştia fal-
nici, la malul Trotuşului milenar... A 

fost emoţionant, a fost de neuitat. Se 
aflau, deja, aici, militari, elevi mai 
mari şi mai mici, reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, ai Ministerului de 
Interne,,, O mare bucurie m-a 
cuprins la reîntâlnirea, după ani şi 
ani, cu  vechi prieteni – profesorii 
Dumitru Cojocaru şi Andrei Bîrsan, 
preşedinte şi respectiv, vice-
preşedinte ai Societăţii Culturale 
amintite, am cunoscut oameni 
deosebiţi, precum lt.col.dr.ing. Cor-
nel Aramă, comandantul U.M. 
02229, Luminiţa Cornea, 
profesoară, scriitoare, Dumitru Ol-
teanu, învăţător... Norii plumburii 
anunţau ploaia, crestele munţilor se 
pierdeau în mantia de pâclă, iar cu-
vintele despre Erou, despre patrie, 
despre Independenţă şi Libertate s-
au auzit clar şi convingător şi autori-
tar la Complexul Monumental şi la 
Sesiunea de comunicări ştiiţifice – 
care a avut loc, mai apoi, la Liceul 
Tehnologic Făget –înscriind, astfel, 
încă o pagină în istoria aceasta care 
ne arată – cum spunea 
Kogălniceanu, „... ce am fost, de 
unde am venit, ce suntem şi, ca în 
regula de trei, ni se descoperă şi 
numărul necunoscut: ce avem să 
fim...” 
       ... La finalul acestor însemnări o  
să vă destăinui că prezenţa mea la 
aceasta vibrantă manifestare s-a da-
torat prietenului meu, scriitorul şi 
ziaristul Mihai Buznea, care şi-a 
lansat fascinanta sa carte de repor-
taj, „Drumuri şI Popasuri”, eu 
prezentând, în câteva cuvinte, au-
torul şi volumul său. O carte 
minunată – „Marca Buznea”- în 
care, chiar primul reportaj literar , 

„Poartă la trecători”, vorbeşte despte 
acest loc de mare încărcătură 
emoţională, istorică. „Monumentele 
eroului martir domină, în tovărăşia 
tăcută, dar atât de grăitoare, a celor-
lalte ctitorii de jertfelnică cinstire ridi-
cate aici în anii 1999 şi 2012 şi care 
adună, an de an, de Ziua Eroilor, mii 
şi mii de oameni de pe întregul fir al 
Trotuşului spre a aduce veşnicul 
omagiu” – scrie autorul – patriot, 
continuator, pe drept cuvât, al mar-
ilor înaintaşi care au nemurit, prin 
farmecul talentului şi măiestria con-
deiului, locuri mirifice, bogăţiii dia-
mantine de suflet ale ţării, precum 
Cantemir, Russo, Bălcescu, Bogza, 
Mircu şi alţii. Astfel, momentul 
prezentării cărţii s-a „lipit” firesc de 
tot ceea ce a înbogăţit această zi de 
14 mai 2019... Am plecat din 
Ghimeş târziu, după- amiază, cu su-
fletul bogat, plin de lumina izvorâtă 
din tot ce am văzut şi am ascultat, 
pe o ploaie rapidă şi bogată, 
izvorâtă din norii ce acoperiseră 
munţii într-o mantie tulbure, dar 
devenită feerică prin faptele la care 
am fost prezent. Trecând, poate, 
pentru ultima dată, prin dreptul Mor-
mântului potopit de apă, mi-am 
reamintit ce citisem, pe vremea când 
eram copil, de zeci de ori, pe un alt 
Monument al Eroilor, cel din oraşul 
meu, Piatra Neamţ, şi mi se 
întipărise, pentru o viaţă întreagă, în 
suflet: 

 
„Eroi ce-aţi căzut pentru Ţară, 
Ostaşi ai credinţei soldaţi, 
Vă fie ţărâna uşoară 
Ori unde-n morminte voi staţi,  
Eroi ce-aţi căzut pentru ţară...”        
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GALERIA OGLINZILOR 
  
Dorina Măgărin se înscrie în linia scri-

itorilor care abordează proza metaficţională, 
cu largă deschidere înspre acest spaţiu învol-
burat, amprentat – până la sufocare – de vari-
ate tipologii umane, nesfiindu-se să-şi poarte 
personajele nu doar prin meandrele acestui 
cotidian, ba chiar să le supună unor scene de 
o intimitate specială, transmodernistă. 

În proaspătul volum Galeria oglinzilor 
(Editura David Press Print, Timişoara, 2019), 
colecţia „Proză scurtă”, cu prefaţa semnată de 
către binecunoscutul istoric literar Cornel Un-
gureanu – preşedintele Uniunii Scriitorilor – 
Filiala Timişoara, remarcăm plăcerea proza-
toarei de a învălui acest prezent atât de în-
spumat în faldurile unui trecut al simplităţii şi 

al purităţii, dinspre rural spre urban, dinspre 
copilărie spre maturitate, dinspre exuberanţă 
înspre elanuri îndrăzneţ impudice. 

Admirând  natura, „destoinică ţesă-
toare”, autoarea îmbrăţişează cotidianul 
acesta încărcat de neprevăzut, cu toată a ei 
„mizerie umană”, cu destine în cele mai „urâte 
ipostaze ale vieţii” (Troparele tăcerii) sau cu 
încrengături în ritm cantant (Vă place 
Brassens?). Trăiri, stări, emoţii, experienţe – 
toate compunând, în fapt, oglinda unei realităţi 
asupra căreia toţi scriitorii lumii acesteia s-au 
simţit responsabili. 

Îmbrăţişând realitatea, cu fiori ce se 
doresc vibraţie, nedisimulare, firesc 
existenţial, descoperim autoarei câteva 
preferinţe ce o particularizează: minuţiozitate 
descriptivă, subtilitate portretistică, plăcerea 
detaliului. Nu de puţine ori, detaliul se conjugă 
cu metafora. Un exemplu concludent este 
proza Frumoasa Doamnă, metaforă a viului 
din noi. A viului care străpunge timpul. 

Asemenea, surprindem preferinţa de a 
privi pe verticală destinul protagoniştilor săi 
(Mellenta tauta, Toamna infidelităţilor, Primul 
sărut), chiar uzând de mai mulţi naratori, 
plasaţi în mai multe înlănţuiri temporale. Aşa 
se explică şi intertextualul care dăruieşte nara-
tologicului un surplus de autenticitate. Senti-
mentele erotice, uneori, se vor încolăcire în 
braţele neîncrederii, ale suspiciunii (Iubiri 

piedine, iubiri cardate), tot aşa cum altor mini-
drame existenţiale li se proiectează chiar un 
final deschis.  

Vocea auctorială este deseori implicată 
în povestea din care se desprinde un puternic 

filon autobiografic, iar schimburile de replici 
oferă o oarecare stare de energie subtilizată 
în faldurile unor frazări regionale, care impun 
explicaţii suplimentare.  Descoperim autoarei 
nu doar simţul umorului, cât şi o doză de 

ironie, atunci când recurge la formule înspu-
mate, precum „a umbla cu sorcova”. Tema 
preferată  a Dorinei Măgărin este viaţa şi 
moartea. O împletire armonioasă, care 
dăruieşte conceptului naratologic acea sobri-
etate interioară – de împăcare cu sine sau de 
acceptare a ceea ce ţi se poate oferi la un mo-
ment dat în viaţă. Şi în acest mod facem 
cunoştinţă cu suflete care traversează flash-
uri lipsite însă de dramatism; respiraţii fără 
convulsiuni, pierdute într-un înveliş interiorizat, 
neconflictual, zbucium pierdut în faldurile unor 
detalii, subtilităţi ale acestui existenţial (Co-
pacul vieţii). Devenim martorii câte vreunei în-
dolieri care încercănează, precum un fulger 
traversând bolta încrâncenată a cerului. E 
adevărat (o ştim prea bine) moartea aduce 
suferinţă, dar în conceptul (in extenso) 
creionat de Dorina Măgărin, aceasta nu se 
resimte împovărător. E un moment punctat în 
fineţea unui detaliu –  şi-atât! 

Conchizând, prozele scurte care com-
pun acest volum oferă cititorului plăcerea de 
a  descoperi complexitatea fiinţei umane – la 
modul general, deopotrivă, subtilităţile propriei 
noastre personalităţi, ce sălăşluiesc, necerc-
etate, în carapacea intimităţii fiecăruia dintre 
noi. Doar lecturând povestirile Doinei Măgărin, 
în mod cert ne vom regăsi pe noi înşine. 
Îndrăzniţi, invitaţia este generoasă, şi merită 
această deschidere discursivă.  
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Poetul 
  Ion Timaru –  
  „Mai 

spune...” 
 

         
 

 
Scriitorul Ion Timaru ne surprinde în 

mod extrem de plăcut cu un nou și consistent 
volum de versuri, de data asta, intitulat simplu: 
„Mai spune...” (Editura „Ateneul Scriitorilor”, 
Bacău, 2018). Prefața cărții („Puterea tânăr”) 
este semnată de reputatul scriitor (poet, 
prozator, dramaturg, eseist) Calistrat Costin, 
culegerea de text aparținând prof. dr. Luminița 
Săndulache, iar tehnoredactarea lui Ioan 
Prăjișteanu, directorul prestigioasei reviste de 
cultură și atitudine „Plumb”. 

„Registrul tematic al prezentului volum, 
ne spune eminentul prefaţator, este extrem de 
divers: lirică erotică, patriotică, referiri la istoria 

leagănului matern, poezie religioasă, nu puține 
referiri implicite la originala democrație a vre-
murilor, la modul năuc de a ființa printre ciu-
date întocmiri social-cetățenești, cugetări 
despre arta literară/ discursuri bogate în zi-
cale, proverbe și cugetări de duh, scăldate în 
ironii și deschideri umoristice, marele, sfântul 
ideal reprezentându-l POEZIA”. 

„Este regina zilei, regina nopții prin luna 
cerului senin; poezia de geniu care te 

îndeamnă s-o naști, să te gândești la 
ea, s-o recitești, să o visezi până o reții și-o 
simți total în vene cu sufletul (...) este ascunsul 
despre care nu ai știut că te face om”. Cu un 
asemenea „passe partout”, cu asemenea 
cheie de aur deschid și eu porțile largi ale 
poeziei lui Ion Timaru pentru a pătrunde în 
lumea lui de gânduri, de simțiri și de iubiri, 
fiindcă el iubește cuvântul, viața și mai presus 
de toate poezia: „poezia visului nesperat / cu 
pașii mei prin ea” („Inspecție”). Poezia, pentru 
poetul Ion Timaru, și nu numai, înseamnă 
însăși viața, cu suferințele ei, cu visurile, cu 
speranțele, cu dezamăgirile, cu înfrângerile și 
izbânzile ei, cu bucuriile și tristețile, cu 

nemulțumirile, cu revoltele ei, cu blestemele 
dar și cu speranțele ei și cu credința că binele, 
ca-n basme, va triumfa în cele din urmă. 

Poetul Ion Timaru are ce spune și „Mai 
spune...”, încercând terapia prin artă:  „În 
vorbe am cântat / Frumosul și plăcerea, / Cu 
vorbe mi-am ascuns urâtul și durerea” 
(„Vorbe”).  În poezia lui Ion Timaru, atunci 
când „Plouă”, plouă bacovian, cum altfel? 

Peisajul este populat cu „streșini”, cu 
„noroi”, cu „ţintirim”, dar și cu personificări și 
metafore: „Soarele nu mai apare,/ a fost 
amanetat”, iar „clopotul” este o „pasăre 
ruginită” care „sună blegit, întunecat”. 

Ion Timaru este „om al timpului mo-
dern”, limbajul său poetic fiind actual, poetul 
eliberând certificate de noblețe unor cuvinte 
care n-au avut, până la el, acces în poezie: 
camping, weekend, K.O., inadaptabil, incipi-
ent, fiasco, savantlâcuri, dar și siliște, hăţaș, 
țug ș.a. 

Raiul copilăriei sale este ornamentat cu 
icoane ale sufletului său: mama, tata, bunica, 
mamaia, iar odată cu izgonirea din paradis 
poeziile sale devin litanii. 

Pentru că se repetă în câteva poezii 
cuvântul „fluturi”: „aripile fluturelui” (pag. 25), 
„le-am împrăștiat fluturilor” (pag. 26), „cu fluturi 
colorați” (pag. 34) ne-am oprit o clipă asupra 
simbolurilor sale. 

 Din simbolismul atât de bogat amintim 
doar pe acela al metamorfozelor lui:  așa cum 
el iese din crisalidă, tot așa sufletul, eliberat 
de învelișul de carne, devine binefăcător și 
preafericit, în simbolistica creștină (conform 
„Dicționarului de simboluri”, Editura „Artemis”, 
București, 1994). Omul însuși urmează ciclul 
fluturelui (omidă în copilărie, crisalidă la 
bătrânețe, iar mormântul este coconul din care 
iese sufletul luându-și zborul sub forma unui 
fluture).„Psihanaliza modernă vede în fluture 
un simbol al renașterii” (op. cit.) Nu 
întâmplător una dintre poeziile sale este 
intitulată „Metamorfoză”.    În creațiile poetului 
Ion Timaru întâlnim toată gama sentimentelor 
umane: 

 - tristețea mai întâi: „Pesimism”, 
„Lacrima vremii”, „Suspinele orașului”, „Plâns  
uscat”, „Plânset” ș.a. 

(Continuare în pag. 13)
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Realitatea în care trăim este una mult 

prea crudă şi neiertătoare cu cei care nu 
reuşesc să se adapteze cerinţelor ei; ea este, 
cel puţin în ziua de azi, una dirijată, cu scopul 
de a transforma conştiinţa - nucleul şi sanc-
tuarul cel mai tainic al omului - într-o structură 
robotică, eliminându-i-se treptat trăirile, sen-
timentele, sufletul, credinţa. Omul a devenit 
dependent de latura materială a vieţii, cultura 
consumistă plasându-l în exterioritatea 
conştiinţei sale morale, acolo unde ideea de 
fericire are la bază cultul plăcerii, divertismen-
tul prin consum, sinele absolut. 

Asistăm astfel, la o criză a spiritului şi 
conştiinţei în societatea contemporană, unde 
interesele economice, financiare, politice şi 
sociale sunt cele mai legitime priorităţi ale 
omului, cele care susţin bunăstarea 
individuală ca pe un ţel suprem al omului, dis-
trugând însă în cele din urmă, tot ceea ce ar 
putea conduce la împlinirea destinului său, la 
regăsirea sanctuarului intim al spiritului, la 
reintrarea în sine, la apropierea de Dum-
nezeu şi de semeni. 

Şi atunci, pentru mulţi dintre noi care 
conştientizează pericolul dezumanizării, al 
transformării noastre în nişte sclavi fără su-
flet, prezenţa şi învăţăturile marilor gânditori 
şi cărturari creştini devin mai mult decât nece-
sare. 

Acesta a fost şi motivul pentru care 
am considerat să readuc în actualitate per-
sonalitatea celei care a fost un profesor uni-
versitar de excepţie, critic și istoric literar, 
filosof al culturii, eminescolog de prestigiu 
internaţional, intelectual de recunoaştere 
academică, cea care, în ultimii săi ani de 
viaţă, dezgustată de zgomotul şi furia unei 
lumi tot mai urâţită şi mai ciopârţită de răul 
care a pătruns-o, a făcut un pas spre Dum-
nezeu, călugărindu-se. 

Este vorba, după cum cred că v-aţi 
dat seama, de Maica Benedicta  - numele 
monahal al acad. prof. univ. dr. Zoe  Du-
mitrescu-Buşulenga, de la a cărei trecere la 
cele veșnice s-au împlinit  luna trecută, 13 ani 
(n. 20 august 1920, București - d. 5 mai 2006, 
Mănăstirea Văratec, Neamț). A fost tunsă 
monahist de către părintele Iustin Pârvu de la 
mănăstirea ,,Petru Vodă” şi a fost 
înmormântată la Putna lui Ştefan cel Mare, în 
prezenţa Î. P. S. Pimen, Arhiepiscopul 
Sucevei şi Rădăuţilor. 

Educaţia umanistă, din care răzbătea 
un conservatorism tipic mediului academic, 
dar şi afinitatea pentru credinţă şi pentru ma-
rile valori ale culturii naţionale şi universale, 
au fost dominantele care au caracterizat şi 
susţinut opera doamnei Bușulenga şi a maicii 
Benedicta de mai târziu, nume ales pentru 
cinstirea şi amintirea veşnică a celei care a 
fost Maica Benedicta Braga, una dintre cele 
mai distinse monahii de la Mănăstirea 
Văratec, de care a legat-o o aleasă prietenie. 

Maica Benedicta Braga (1919 - 
2005), deţinătoare a două titluri universitare 
şi specialistă în muzică psaltică, a fost o 
călugăriţă româncă din Basarabia şi 
misionară ortodoxă în Statele Unite ale 
Americii, soră cu părintele arhimandrit Roman 
Braga, de asemenea misionar ortodox în 
America.  

Revenind la doamna Buşulenga, 
umanistul de înaltă ţinută spirituală şi morală, 
îmi revin în memorie, aproape obsedant, 
dacă mă raportez la cele pe care le trăim 
astăzi, cuvintele sale pline de înţelepciune şi 
credinţă, dar şi de avertizare faţă de o lume 
secularizată, amnezică şi indiferentă. O lume 
care s-a înconjurat de alte valori şi care tinde 
să ne îndepărteze de adevăratele repere şi 
modele, de credinţă, de dragostea faţă de 
Dumnezeu şi de aproapele nostru: 

,,Dacă ar înceta vrajba, ura între oa-
meni, ar fi posibil ca ţara aceasta să 
găsească drumul cel bun. Dar acum se cioc-
nesc oamenii şi mai vizibil decât înainte. Pe 

vremea mea, se turna pe ascuns. Acum toţi 
se toarnă, se lovesc, se urăsc, se insultă pe 
faţă. Dacă asculţi oamenii politici vorbind între 
ei, îţi vine să fugi! Aşa încât, atâta vreme cât 
nu vor conteni vrajba, ura dintre oameni, cât 
încă mai există ţelul material, averea, puterea 
care dă naştere la asemenea reacţii, totul va 
fi groaznic. Doar Dumnezeu ştie ce va urma! 
Căci ce la oameni nu este cu putinţă, este cu 
putinţă la Dumnezeu! Şi atunci minunea este 
posibilă oricând, iar nădejdea trebuie să ne 
fie ancoră, aşa cum spunea Sfântul Pavel. Iar 
cei ce rabdă până la sfârşit vor fi fericiţi şi 
mântuiţi!” 

Această femeie, unică în galeria ma-
rilor academicieni români prin atitudinea, cu-
rajul, moralitatea şi spiritualitatea sa, 
asumându-şi pe deplin riscurile epocii comu-
niste în care a trăit cea mai mare perioadă a 
vieţii sale, a introdus în bibliografia studenţilor 
săi de la Filologie, cea mai importantă carte 
a umanităţii, Biblia. Sfidând restricţiile impuse 
de regimul comunist culturii române, a predat 
întotdeauna de la catedră năzuinţele şi marile 
opere ale celor care se identificau cu 
naţionalismul românesc. A recunoscut că a 
crezut sincer în politica lui Ceaușescu, prin 
prisma deschiderii politice şi culturale din pe-
rioada 1965 - 1972, cu toate că, a fost ,,unsă” 
membră a P.C.R. fără să fie întrebată, într-un 
moment în care oamenii mai destupaţi la 
minte din conducerea statului, au intenţionat 
să aibă şi intelectuali de elită în partid. 

Deşi acest aspect nu poate umbri cu 
nimic activitatea sa de cadru didactic, perso-
nalitatea sa de excepţie, după ,,loviluţia” (ter-
men care desemnează combinaţia dintre o 
lovitură de stat şi o revoluţie spontană) din 
decembrie 1989, s-au găsit câţiva ,,elitişti”, 
care au făcut din acest episod al vieţii doam-
nei Buşulenga, o temă de contestare, de 
critică vehementă, care i-au pricinuit o 
adâncă rană sufletească. ,,Eu nu m-am 
lăudat niciodată cu meritele mele şi nici nu 
mă scuz pentru ceea ce se presupune a fi 
compromisurile mele”, a fost singura replică 
pe care academicianul a adus-o acelor 
atacuri.  

Aflată în ultimii ani ai vieţii la 
mănăstirea Văratec, Maica Benedicta 
(doamna Buşulenga), era frecvent vizitată nu 
numai de profesori universitari şi personalităţi 
ale culturii, dar şi de foarte mulţi oameni care 
doreau să-şi găsească calea, să înţeleagă 
sensurile vieţii și, cărora le spunea printre al-
tele: „Ceea ce lipsește sunt modelele. Și din 
cauza aceasta tinerii nu știu cum să se com-
porte, cum să trăiască. Dar și părinții sunt de 
vină. Ei aplaudă pornirile copiilor lor.  

S-a distrus și satul, care era matricea 
spiritualiății nea¬mului, s-a desființat și familia 
și credința. Nu se poate ca Dumnezeu să nu 
ne pedepsească. Am impresia că ne lasă din 
mâini, că prea s-a înmulțit fărădelegea. Cre-
dem că Domnul ne poate ierta și ne-ar ac-
cepta mai departe dacă ne îndrepăm, dacă 
înviem și noi”. 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga (Maica 
Benedicta), continuă să fie pentru mulţi dintre 
noi, poate cel mai bun exemplu de umanism 
european îmbogăţit spiritual printr-o vocaţie 
religioasă desprinsă din creaţia divină… Căci, 
așa cum spunea domnia sa, ,,o lume fără 
rădăcini este o lume fără morală”. 

Cu plecăciune și veșnică aducere 
aminte, celei care a fost marele umanist și om 
de spirit, Zoe Dumitrescu-Bușulenga… 

(Sursa: Maica Benedicta (Acad. Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga) - ,,Caietul de la 
Văratec. Convorbiri şi cuvinte de folos”, 
București, Editura ,,Oferta”, 2007, volum pos-
tum; http://putna.ro/revista2008/articol8) 

Să nu uităm nicicând valorile neamului nostru...
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          Odată cu Saga sărmanilor (Rovimed 
Publishers, 2018), roman-fluviu prin cuprindere 
(după unii), amalgamând trăiri și ficțiuni, de un 
„eclectism seducător” (scria Petre Isachi într-o 
caldă prefață), autorul, adică bănățeanul 
Stanomir  Petrovici, ridicat dintre „membrii 
gălăgioși” ai familiei, merită o altă vizibilitate 
(literară). Aflat la a doua ediție, revăzută și 
adăugită, romanul în cauză poate fi citit ca un 
acribios documentar, pe alocuri repetitiv, 
trenând epic, dar impunând prin tonul confesiv, 
de o sinceritate nudă, folosind masiv substanță 
autobiografică delicat ficționalizată. El recon-
stituie traiectoria unei vieți, depănând crâmpeie 
din „timpuri amare” (deceniul stalinist) într-un 
mic orășel de frontieră (Sânnicolaul Mare), de 
„emulație cosmopolită”, pe fundal istoric, 
negreșit, într-un Banat multicultural, feliat, 
asaltat de poftele vecinilor. Labirintul trăirilor și 
meandrele Istoriei se conjugă sub apăsările 
regimului comunist, evidențiind răutatea vre-
murilor și potrivelile destinului. Departe, totuși, 
de suflul epic revendicat de o veritabilă saga 
(precum, de pildă, propunea recent Florina Ilis 
în Cartea numerilor, o adevărată sagă 
transilvăneană), așa-zisul roman al clanului 
Petrovici îl are drept protagonist pe Miroslav-
Gheorghe (Miro), cel cu dragoste de citit, 
dorind a se face domn la școala românească. 
Descriptiv, impunând prin portretistică 
(feminină, cu deosebire), Miro, ca narator de-
dublat, trăind adolescentin o viață fără vârstă, 
ne face părtași la tragedia familiei sale în sep-
tembrie 1944, la dramele copilăriei prin 
despărțirea părinților, evocând figura mamei 
Catița („mama cu gloanțe-n păr”, orfană), la 
marea colectivizare și valul deportărilor. Și re-
constituind, cu o memorie fabuloasă și demaraj 
poematic, propria-i devenire, supusă atâtor 
încercări. Venind, în 1964, în Timișoara, la 
școala profesională, trecut pe la Electromotor 
și UMT, Miro, însetat de carte, își construiește 
o solidă carieră, ajungând jurist. Concomitent 
narator, actant și martor, el conferă cărții „aura 
de memorial”, nota îndreptățit prefațatorul con-
vocând, în acel empatic studiu doct, vecinătăți 
strivitoare (criterioniștii, Camil Petrescu și alte 
nume grele). Oricum, doldora de informații, 
crescând arborescent, survolând mozaicul 
etnic bănățean din unghi geopolitic, volumul lui 
Stanomir Petrovici vorbește despre o existență 
traumatică, cultivând tânjitor mitul familiei. De 
la cea, numeroasă, a pantofarului Branco 
(tatăl) la propriile-i tentative (ratate), însoțind o 
rută profesională plină de peripeții (Sânnicolaul 
Mare, Timișoara, Pitești, Bacău). Autoexilatul 
Miroslav-Gheorghe, devenit băcăuan, fără a-și 
pierde „suflul tinereții”, retrăiește acei ani, in-
ventariind iubirile risipite, de la Ina (prima soție) 
la Evica, constatând că, răscolind cenușa iu-
birilor de altădată, rămâne „cu singurătatea sa 
tristă”. Dincolo de numeroasele prezențe fe-mi-
nine, prinse în tușe senzuale, Stanomir Petro-
vici, căutând himeric idealul, se dovedește și 
un interesant analist politic. Discută despre 
jaful postdecembrist și cancerul corupției, de-
spre propria-i implicare în luptele politice (ca 
apropiat al lui Cerveni) și speranța asanării 
societății românești; dar și despre eveni-
mentele din decembrie, reluând pagini din Ju-
rnal de decembrie (2015), consemnând „trăirile 
unui revoluționar” sau experiențele spitalicești 
și, cu deosebire, cele erotice.  
             Fiindcă, ținând de literatura de frontieră, 
mixând genuri (cum s-a observat), cartea lui 
Stanomir Petrovici are, de fapt, o miză erotică, 
autorul declarându-se un insațiabil căutător, 
vizitat de un „fluid de doruri”. Pe care poetul cu 
același nume le divulgă fără economie. 
Fiindcă, trebuie să observăm, cărțile lui 
Stanomir Petrovici, glorificând iubirea (un „rai 
lumesc”, un „vis înflorit” etc.) comunică. Și 
încearcă, deplângând pribegiile vieții și timpul 
fugos, să alunge „toată negura din mine”, când 
„ielele dănțuiesc pe cărările sufletului”. 
Călătorind „printre meandrele” acestei lirici 
eruptive, mânată de un tumult sufletesc fără 

istov, Grigore Codrescu, prefațând placheta 
Stropi  din  lumină (2016), sublinia că 
disponibilitățile creative, doar parțial valorificate 
deocamdată, primejduiesc „coerența 
sintagmatică”. Iar poetul, zbuciumat, marcat de 
pierderea iubitei / iubitelor încropește o târzie 
epistolă „a simțirii” (v. Epistolă), anunțând o 
revedere sperată, încrezător în „mugurul reîn-
vierii”. 

Din umbra destinului (editura PIM, 
2019) ar fi cea mai proaspătă apariție. Declarat 
„roman de dragoste”, scris sacadat, cu epic de-
viat și pe alte cărări narative, el pare o colecție 
de „povești cvasiautonome” (cf. Petre Isachi), 
aducând în atenție nu doar „femeile Stanomir-
ului”. Sub altă identitate (Dragomir Miroiu), ro-
manul continuă aventurile lui Miro și a femeilor 
care i-au intersectat traiectoria, căutând poarta 
iubirii și „mierea dragostei”; implicit chinurile ei. 
Tot consilier juridic, Dragomir înțelege iubirea 
ca artă și se aruncă în vâlvătăile ei, eșuând în 
viața de cuplu (aici Carmen de la Bălăneasa, 

divinizată, sufocată). Și mai apoi irezistibila și 
capricioasa Valery (la Brăticești), „poeta vi-
surilor sale”, o „minune unică” etc. Sunt discuții 
prelungi despre beția iubirii (sfidând vârsta), 
dar și discuții semantice, poeta protejându-și  
„timpul ei”, dăruit creației. Relația cu „dragul ei 
sârb” intră în impas, Dragomir fiind suspectat 
de hărțuire; himericul amorez, obsedat de 
„icoana sufletului”, bifează un mare insucces, 
acuzând – cu sufletul sfâșiat, în depresie - 
„teama de femei”. Întrebându-se dacă va exista 
un nou început... 

După ce cochetase cu ideea retragerii 
din profesie, avocatul (comercialist, cu principii 
ferme, apărând, în lungi procese, grupul de 
„dizidenți” de la Agroincrest), trăgându-se dintr-
un „neam de romantici”, constată că visurile 
sale, înțelegând iubirea ca întregire, se 
destramă. O altă retragere îl amenință, ideea 
– dezvoltată în haloul magnetismului erotic – 
fiind de aflat și în volumele în care poetul cu 
suflet vibratil, mereu în căutare, își cere drep-
turile, precum în placheta Culori din cânturi 
(2018), slalomând printre „amintiri fierbinți” și 
vise pierdute. Fixând în pagină clipele neuitării, 
Stanomir Petrovici, un romantic incurabil 
slăvește miracolul vieții, palpând – cu lumina 
sufletului – orizonturile celeste: „visele își dau 
mâna, / trupurile împletite / își caută eterni-
tatea” (v. Cu ochii). Tânjește după întâlnirea cu 
Poezia („mai mult decât o iubită”). Totuși, iubita, 
o nălucă din visul pierdut, răsărind „la zenitul 
trăirilor” refuză întâlnirea: „o caut mereu / dar 
ea nu mai vrea să vină”. Încât, plecând cu toate 
dorurile „prin poarta întunericului”, sechestrat 
în chilia singurătății, asaltat de deziluzii, poetul, 
debutând sub pseudonim cu Alb  punctat 
(2015) se încearcă pe acest portativ în varii 
registre, testând și micropoemele sau poemele 
într-un vers. Solicitând texte de escortă (Ioan 
Dănilă, Grigore Codrescu, Liviu Chiscop), 
autorul pare nesigur. Dar pomenitul jurnal de-
cembrist este o carte energică, reconstituind – 
sub turnură eseistică – miraculosul decembrie 
timișorean. De bănățenism ardent, fixat în 
Bacău, Stanomir Petrovici, martor-narator dar 
și comentator avizat, trăiește, alături de 
sânmiclăușenii lui, „vremuri răscolitoare”. Mirel 
Marcov este un substitut credibil, producând un 
reportaj febril, cu informații amestecate și multe 
neglijențe, devoalându-și biografia pe suportul 
evenimențial (desfășurat cronologic). Iar poetul 
Stanomir Petrovici, crescând valoric, un jurist 
visător, cu sufletul „prădat”, apt de mari surprize 
ne avertiza că este „înfrățit cu morile de vânt”. 
Îl preferăm însă în ipostaza de prozator-diarist, 
divulgându-se fără rest. 
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         În mod paradoxal, exilul este, în egală 
măsură, o condamnare şi o eliberare. Desigur, 
în primă instanţă, cel ce e constrâns să-şi 
părăsească patria suferă, îşi pune întrebări şi 
luptă pentru a-şi (re)descoperi şi afirma propria 
individualitate. Totuşi, în cazul în care suferinţa 
este depăşită, sacrificiul iniţial se dovedeşte a fi 
fost fundaţia pe care se înalţă un nou edificiu al 
spiritului. 

Pentru a dezvolta această ipoteză, ar 
putea fi amintit exemplul lui Ovidiu, protagonistul 
romanului „Dumnezeu s-a născut în exil”. În 
primul rând, trebuie subliniat faptul că identitatea 
personajului lui Vintilă Horia se va cristaliza abia 
după ce este acceptată „revelaţia exilului”. 
Această „revelaţie” se conturează, din ce în ce 
mai pronunţat, pe parcursul a trei etape succe-
sive: pierderea identităţii naţionale, integrarea în 
„patria adoptivă” şi, în fine, regăsirea unei noi 
identităţi. Primul din cele trei stadii menţionate 
anterior generează o presiune psihologică atât 
de intensă încât protagonistul refuză să accepte 
că a părăsit Roma: „Ceea ce e curios, în mijlocul 
deznădejdii mele, e că nu mă pot obişnui cu gân-
dul schimbărilor petrecute. Mă aflu aici de zece 
zile; am părăsit Roma acum trei luni, dar sunt în 
Roma…” Ulterior, se va dovedi că experienţa ex-
ilului e atât de puternică încât va zdruncina din 
temelie acest ataşament, iar Ovidiu ajunge chiar 
să-şi „piardă credinţa în Roma”. Pe măsură ce 
şederea la Tomis va deveni nu doar agreabilă, ci 
plăcută, autorul Tristelor (după cum este el ima-
ginat de Vintilă Horia) începe să realizeze că 
descoperă parfumul „patriei adoptive”. El este 
fascinat în mod deosebit de religia geţilor şi de 
modul în care aceasta a influenţat raportarea 
omului la moarte. Mai mult decât atât, relaţia 
Dochiei cu Honorius, îl determină să accepte că 
„centrul” şi „capătul lumii” pot coexista în mod ar-
monios. Astfel, din clipa în care valorile (cândva 
„sacre şi intangibile” ale Romei) sunt eclipsate 
de noi perspective, Ovidiu parcurge şi ce-l de-al 
doilea stadiu al „revelaţiei exilului”. Este totuşi in-
teresant de remarcat că protagonistul nu pare să 
regăsească o identitate naţională, deoarece, 
după opt ani de exil, Ovidiu nu mai este nici 
roman, nici dac. În acest context, trebuie 
analizată cea de-a treia etapă a „revelaţiei exilu-
lui”: regăsirea unei noi identităţi. 

Romanul „Dumnezeu  s-a  născut  în 
exil” ne invită să reflectăm la diferenţa dintre 
identitatea spirituală şi identitatea naţională. 
Ajunşi în acest punct, se impune a ne desprinde 
pentru un moment de la analiza destinului per-
sonajului Ovidiu pentru a realiza un studiu com-
parativ al acestor două tipuri de identitate. 
Probabil că ar fi insuficient să se afirme că una 
e asumată şi alta e dobândită, deoarece un indi-
vid îşi poate asuma o identitate pe care nu a 
dobândit-o şi, de asemenea, poate dobândi o 
identitate pe care nu şi-a asumat-o. Mai degrabă 
am putea privi aşa-numita „identitate naţională” 
ca pe un „înveliş exterior” al identităţii spirituale.  
Aceasta din urmă cumulează aspectele cele mai 
profunde ale individualităţii omului, fiind 
caracterizată de valori proprii unei singure fiinţe. 
Cu toate acestea, aparentul contrast dintre iden-
titatea spirituală a diverşilor indivizi nu implică ex-
cludere, ci complementaritate; deci, prin 
afirmarea identităţii spirituale, întregul capătă va-
loare prin intermediul părţii. Pe de altă parte, 
având în vedere că identitatea naţională e 
determinată de elemente caracteristice doar unui 
anumit teritoriu, ea implică o tendinţă de a ex-
clude partea din întreg. De asemenea, identi-
tatea naţională e dobândită în mare parte 
inconştient, prin precept şi imitaţie, iar în cazul 
celor care au trecut prin experienţa exilului este 
de regulă fie înlocuită, fie dublată de valorile 
specifice „noii patrii”. În orice caz, dobândirea 
(conştientă) şi asumarea identităţii e absolut 
esenţială pentru o fiinţă umană. E de la sine 
înţeles că, în lipsa unei autentice individualităţi, 
omenirea nu este decât o masă „omogenă”, 
alcătuită din indivizi amorfi din punct de vedere 

spiritual. 
Revenind la exemplul personajului lui 

Vintilă Horia, se poate constata că acesta nu 
este interesat să-şi asume o nouă identitate 
naţională, ci mai degrabă să depăşească 
această problemă prin încercarea de a se de-
scoperi pe sine în integralitatea fiinţei sale – 
„Înţeleg şi mă întorc din nou la Lâna de Aur pe 
care începusem s-o caut.” Simbolic vorbind, 
obiectul căutării argonauţilor e însuşi sufletul. În 
acest sens, „exilatul” este cel care nu a găsit încă 
„Lâna de Aur”, rătăcind, plin de deznădejde, 
printre propriile amintiri, griji şi întrebări 
tulburătoare. Prin reflecţiile sale, personajul 
Ovidiu transpune exilul său exterior într-un plan 
lăuntric. Problema „înstrăinării interioare” e 
reflectată chiar din primele fraze ale romanului: 
„Închid ochii, ca să trăiesc. Şi ca să ucid! Sunt 
astfel mai tare decât el, care închide ochii numai 
în căutarea somnului, deşi acesta nu-i aduce nici 
o consolare. […] Închid ochii şi ucid. Cât de vii 
sunt aceste închipuiri, mai vii şi mai limpezi decât 
amintirea acestei după-amiezi. Închid ochii şi 
trăiesc. Eu sunt poetul, el nu-i decât un împărat.” 
Trecând peste aparenţe, aceste gânduri ale per-
sonajului pot ascunde o simbolistică deosebit de 
profundă. Cheia înţelegerii întregului „exil inte-
rior” poate fi dobândită prin înţelegerea acelui 
„eu” şi a acelui „el”.  

La un prim nivel de înţelegere, „el” este 
Octavian Augustus, iar „eu” însuşi Ovidiu. Totuşi, 
în acest context, nu ne interesează această 
primă interpretare. Există posibilitatea ca cele 
două persoane („eu” şi „el”) să aibă alte valenţe 
simbolice, reprezentând arhetipuri interioare 
aflate în psihicul aceleiaşi persoane. Acel „eu” 
poate fi însuşi nucleul individualităţii personajului, 
pe când „el” e „străinul”, deci ceea ce e în afara 
autenticei identităţi spirituale. „El” se manifestă 
prin intermediul laturii superficiale a personalităţii, 
„el” e „împăratul” ce-i comandă trupului potrivit 
capriciilor momentului: „Fiecare din noi este un 
Augustus, stăpân al unui imperiu nemărginit, 
care ne dă de furcă, în fiecare clipă.” Antiteza 
„împăratului” e „poetul”, cel ce rămâne etern prin 
faptul că reprezintă vocea profundă a conştiinţei. 
„Închid ochii, ca să trăiesc.” – constată glasul in-
terior; „închizând ochii” se produce un transfer 
de la planul senzorial către cel intim, moment în 
care viaţa exterioară se pierde în vastul ocean al 
trăirilor interioare. „Şi ca să ucid!” – continuă 
abrupt vocea conştiinţei – „Sunt astfel mai tare 
decât el care închide ochii numai în căutarea 
somnului…” „El” poate fi privit ca acea latură a 
fiinţei umane dedicată exclusiv acumulărilor ma-
teriale, „împăratul” veşnic neliniştit care caută 
„somnul”, uitarea, ignorând şi chiar „exilând” 
glasul conştiinţei care îl invită să-şi caute auten-
tica identitate.  

Gândurile deosebit de profunde ale pro-
tagonistului accentuează că „revelaţia exilului” 
poate fi trăită în plenitudinea sa doar înfruntând 
şi înţelegând atât adversităţile externe, cât şi pe 
cele interne. Astfel, indiferent unde s-ar afla, cel 
ce nu mai este un „străin” pentru sine nu va mai 
trăi niciodată deznădejdea exilului. În fond, exilul 
„smulge” individul din rădăcinile sale sociale şi îl 
obligă să „crească” într-un alt mediu. Inconve-
nientele acestui proces sunt compensate nu doar 
prin sporirea capacităţii de adaptare, ci şi prin 
oferirea unei şanse în plus de a conştientiza  că 
identitatea spirituală se dezvoltă plenar doar 
depăşind constrângerile egocentrice ale 
identităţii naţionale.  
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 într-un roman de Vintilă HoriaVintilă Horia

          Autorul continuă plimbarea cu un 
„poem-nud”, un poem invizibil, deși plin de 
substanță, confesor de preț, poate aven-
turier, dar pierdut printre trecătorii orbiți de 
laudă și de puterea gândului: „despre po-
emul-nud însoțitor/ nimic/ nici măcar pri-
etenii apropiați/ nu scoteau vreo vorbă 
despre el-” („ponoasele se trag la urmă”).  
Totuși, în poezie nu încape dezmăgire: „fa-
nionul” e în mâna poetului. Cu el 
semnalizează ”ieșirea din decor/ ieșirea din 
joc/ ieșirea din casă”. Devine puntea prin 
care copilăria toarce și întinde până „din-
colo”, într-un ritual cu „urale mimate”, firul 
vieții.  Vrei ori nu, porți flacăra în bătaia vân-
tului, alternând între bucurii și tristeți, între 
urcușuri și prăpăstii, ești nomadul tot-
deauna pregătit de drum („joc deschis la 
ambele capete”). Asemenea păsării 
Phoenix, el știe ce sunt înălțările și 
prăbușirile; văzduhul poate fi al lui, dar și 
pământul scrijelit de aripile frânte: „la ceas 
de cumpănă/ între două zbateri de aripă/ 
păsării/ i se dă șansa alegerii („zbor prins în 
chingă logică”).  
             Chiar și „peronul gării din orașul 
vechi” – „gara din câmp” și-a redeschis o 
filă de calendar „era 5 sau 6 octombrie 2016 
la râmnicu sărat”, o filă  în care nicolai t  
descoperă că visul are memorie bună: pri-
etenii îl așteaptă în calești, ca odinioară, iar 
un alai de bucurie făcea cros cu tinerețea 
prin cuget („despre o gară prin care nu mai 
trec trenuri/ și nici calești la peron nu mai 
trag”). Apare, ca o eliberare a durerii spre 
cer, ruga: imaginea  părinților plecați și a 
„prietenului ioanid” dă singurătății amintiri 
dragi: „sub lumina privirii tale, Doamne/ am 
fost și voi fi/ în spiritul tău:/ ținut de mâna 
mamei/ sprijinit de umărul tatălui/ alături de 
prietenul ioanid!” („căderi în rugă/ spre-
nălțare”). 

„Întomnarea la masa de scris”  „tot 
un act de creație e”, spune poetul. De fapt 
este un act matur, o responsabilitate voită, 
când amurgul vieții își aruncă razele spre 
orizonturi îndepărtate, le zărești, le saluți și 
totuși preferi să-ți pregătești hrana - 
„legumele pentru murat” – aici, în perimetrul 
„toamnei de peste tot”. În contrast cu stările 
ruginii, apare copilăria, frumos 
înveșmântată în fântâni. E apa vie și 
nesecată, niciodată înlocuită de un izvor 
nou: „puțul lui moș lupașcu/  puțul mamei 
costina/ puțul lui nea neagu/ puțul lui nea 
dică/ puțul lui calcan/ puțul lui neculai stan-
ciu/ puțul lui gălăgea” („despre devenirea 
apei”), fiindcă inspirația este, de fapt, „un 
izlaz cu  metafore din floare de piatră” ori  o 
vale stropită cu rouă de suflet, pe care le 
cutreieri până ce acumulezi bogăția literară 
care-ți aduce satisfacție, dar care te 
îndeamnă s-o iei de la capăt, pe același 
drum („cu arșița nu-i de glumit”). Totuși, 
Bărăganul rămâne marea lui iubire: câte 
povești n-ar putea inventa Nicolai Tăicuțu, 
câte tablouri n-ar picta din cuvinte, câte stări 
ca „o frunză de porumb uscată purtată de 
vânt”nu s-ar dori aduse în prim plan, așa 
încât să ne convingă că această câmpie, 
atât de dragă, începe din spatele curții sale 
și că, în zilele toride „câțiva consăteni 
rătăciți/ au dat fuga să ascundă oalele, ul-
celele/ din calea mea” fără să le pese cât 
de însetat este. 
               Dar el, „hidrogeologul” știe asta și 
e rezistent la „otrava comună a verdelui” 
(„întâmplare pricinuită/ de-o confuzie de 
toamnă târzie)”. 

În viziunea poetului, zilele 
săptămânii sunt niște „femei cu furcile la 
brâu”, ordonate și harnice, pregătind fire 
pentru țesut ștergare. Fiecare își cunoaște 
rolul și locul.  
           Trei câte trei, de-a lungul unui șanț. 
Însă respectul i se cuvine duminicii, zi de 
sărbătoare, înțeleaptă și duioasă, care știe 

să-și înalțe cântecul deasupra tuturor, pen-
tru că doina de dor stă în pânza de mâine 
(„doină de dor pe șanț pluvial/ mărunt înier-
bat”).  
         Satul schițat în „semnalmentele unei 
întâlniri ratate” se află sub o streașină de 
timp: „pe gardurile ce altădată/ protejau 
gospodării vajnice/ se arborează zdrențe de 
culori estompate”. Acolo trăiesc cuvintele, 
acolo e raiul și iadul lor, de acolo foștii pri-
eteni trimit vești roase de neguri și umbre. 
Poetul trebuie doar să le asculte, să le 
transforme în poeme și să le dea mireasma 
rătăcirilor. Dar și urmele se rătăcesc, se 
pierd în zăpadă. Odată intrate pe poarta 
iernii, încremenesc ori dispar. Zadarnic le 
căutăm și încercăm să le ștergem de alb, 
când din două urme rămâne una, ea nu mai 
poate fi împărțită: „tu, că este a ta/ eu, că 
este a mea/ știind că/ cel care și-a pierdut 
urma/ nu mai are ce căuta pe-acolo/ și 
numai o urmă era... („alb de zăpadă”). 

În partea a treia a volumului – 
„ticluirea unei scrisori de adio/ datate spre 

amânare”, cerneala capătă nuanțe nostal-
gice: „tu, urbanistule pârât/ vei ajunge la 
capătul orașului/ ca și cum te vei afla la în-
ceput de câmpie”. Se vrea un remember al 
călătorului cu privirea aruncată peste umăr, 
un clișeu al pașilor pe trotuarul pietruit cu 
idealuri. În urmă e orașul întunecat, înainte 
se întinde câmpia, cu diminețile sfințite și 
proaspete, cu raze ca niște mâini pri-
etenoase („boncăluire în zori”. )  „Sute de 
nicolai t (I, II, III, IV, V)” etc,   își găsesc locul 
aici. Îi vezi „trebăluind” într-un crochiu în 
care „biserica/  înconjurată de case și ulițe/ 
ce duc/ unindu-se la fântână/ ce duc, 
răsfirându-se, la câmp/ ce duc, de oriunde, 
la cimitir”(„același nicolai t/ omul satului”).   
  Din când în când, poetul recită 
versuri(le) singurății, cu gândul la Bacovia. 
Îl simte acolo, pe banca de sub salcie, nu 
trebuie decât să ți-l imaginezi „pios/ adus 
puțin de spate”,  însă din tăcerea de plumb 
statuia își face loc într-un clic pentru 
colecționarii de valori trainice („retrăiri pe 
versuri bacoviene”.   Nu toate fotografiile 
îngălbenite înseamnă plecare. Poate doar 
o retrospectivă a boabelor de grâu 
semănate pe ogorul de ieri, din care ai 
hrănit călătorii timpului tău. Privirile, deși 
pornite din două drumuri paralele, se pot 
suprapune. Atunci am putea crede că aerul 
a stat pe loc. Poate din vina ta, sau din 
dorința de a-l respira în același timp cu 
prezentul: „două priviri prinse/ în două fo-
tografii îngălbenite/ sunt așezate acum/ față 
în față”(„când din vina unuia/ celălalt 
suportă consecințele”)  

Dar nimeni, niciodată, nu va auzi 
mai bine decât poetul, „piatra” vorbind: „taci 
și ascultă-mă!/ privește-mă și notează!” 
Sunt convinsă că așa s-a născut acest 
volum: puternic și adevărat, în care „vitregi-
ile” sunt niște mofturi înecate în esență 
albastră.  

Vitregii de esență albastră 
(Continuare din pag. 5)
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Doctorița Cristina Popovici se ridică de pe 

scaun și-și îndreptă spatele, încercând să-și re-
laxeze mușchii înțepeniți. Își lăsă ochelarii pe 
masă și începu să-și frece puțin ochii obosiți, 
deoarece stătuse mai bine de-o oră să facă 
însemnările cuvenite în fișele pacienților, ur-
mârind cu deosebit interes evoluția stării lor de 
sănătate. 

 Ar fi putut să beneficieze din plin de timpul 
liber din dimineața acelei zile și să se odihnească 
mai mult, până avea să înceapă programul de 
după-amiază, dar ea a ales să se ocupe de 
situația pacienților. Venise mai devreme la cabi-
net nu doar pentru faptul că nu-i plăcea să 
lenevească în pat la acea oră, uitându-se la di-
verse programe la televizor, ori să-și găsească 
nu știu ce treburi prin casă, ci pentru că ea simțea 
întodeauna o deosebită plăcere să studieze 
dosarele pacienților. Făcea treaba asta cu cea 
mai mare bucurie. 

Spre deosebire de alți colegi cursurile uni-
versitare au fost pentru ea asemenea unei 
vacanțe, orele de studiu fiind o relaxare, atât de 
mult îi plăcea să învețe. Având acces nelimitat la 
cursuri și la cazuri deosebite din istoria medicinei, 
Cristina studia cu o plăcere deosebită, înghițea 
cartea ca pe niște delicatese, cum s-ar putea 
spune. Însă această sete de cunoaștere a ei nu 
era apreciată într-atât de mult de părinți, ci mai 
degrabă de profesorii și de colegii ei. 

Cu toate acestea, chiar dacă era în centrul 
atenției profesorilor și a colegilor, fiind încântată 
de acest lucru, pentru Cristina adevărata răsplată 
era vindecarea oamenilor. Pentru asta își dădea 
ea toată silința să învețe. Să audă acel simplu 
„mulțumesc” din gura pacienților era cea mai 
mare bucurie pentru ea. Desigur, eforturile în 
această direcție au făcut-o să termine facultatea 
cu a doua medie din grupă, dându-i posibilitatea 
să aleagă spitalele în care să practice meseria în 
domeniul pentru care se pregătise. 

 Întrucât clinica era destul de aproape de 
casa ei, adesea Cristina lăsa treburile casnice, 
ca și acum, și mergea să se uite prin dosarele 
pacienților, pentru a urmări progresele acestora. 
Asta era plăcerea ei și nimeni nu-i putea reproșa 
nimic din acest punct de vedere. Poate că și pen-
tru acest fapt doctorița Cristina era simpatizată 
de către pacienți; în tot comportamentul său ei 
nevăzând altceva decât un profesionalism 
desăvârșit. 

La un moment dat, nu cu mult timp înainte 
de ora de începere a programului propriu-zis, a 
auzit motorul unei mașini care s-a oprit în fața 
clinicii. A lăsat dosarele pe masă și a ieșit din 
birou, îndreptându-se spre cabinetul de 
consultații. 

Un sentiment de deja-vu puse stăpânire 
pe ea. Trăia ceva neliniștitor și tulburător exact 
ca în noaptea când Leonard Drăguțu, profesor de 
sport la un liceu din oraș și antrenor al echipei de 
volei-fete, a apărut plin de sânge în fața clinicii. 
O încasase de la cineva, pentru că îi făcuse ochi 
dulci nevestei respectivului, care, cunoscându-l 
ce fel de poamă este, n-a stat prea mult pe gân-
duri și i-a aplicat o coreție. 

Când a deschis ușa, n-a fost deloc 
surprinsă să-l vadă. Numai că acum Leonard nu 
era singur, mai era o domnișoară cu el, ceea ce 
o făcu să aibă o anume bănuială. Când acesta a 
ajuns în fața ei și a salutat-o, Cristina nu i-a 
răspuns imediat la salut, ci i-a aruncat mai întâi o 
privire plină de reproș: 

— Bună ziua, i-a răspuns ea rece, după 
care a continuat cu glas autoritar. Domnule 
Drăguțu, am pacienți programați, dar dumneata 
văd că nu vrei să ții cont de lucrul acesta. Se pare 
că uiți mereu sau ignori în mod deliberat. Ori 
poate că mă înșel eu și e vorba de o vizită de cur-
toazie?  

Doctorița Cristina ar fi vrut să-i zică vreo 
două vorbe de duh, dar, fiindcă era și domnișoara 
cu el, s-a abținut. 

— Putem să intrăm? spuse cu hotărâre 
acesta, luând fata de mână și trăgând-o după el. 

Doctorița Cristina a făcut un pas lateral și 
a deschis ușa larg. N-avea chef să se certe cu el. 
Îi citea pe chip starea de încăpățânare, fiind 
sigură că oricum avea să dea buzna peste ea. I-
ar fi trântit ușa în nas cu toată plăcerea, dacă ar 

fi fost singur. Însă o apucă un sentiment de milă 
când privi din nou spre fată și văzu că aceasta 
plânge frământând între degete un șervețel. 
Chipul fetei îi părea destul de cunoscut. Urmă o 
fulgerare în mintea ei și apoi începu să i se 
deruleze un film în față. Fără niciun dubiu, fata 
aceea cu un corp superb, sâni voluptuoși și 
coapse rotunde, ochi verzi, păr blond și odulat 
căzându-i în plete pe umeri, nu era alta decât 
Elena, cea care fusese adusă cu forța de mama 
ei la cabinet nu cu mult timp în urmă, să-i prescrie 
o rețetă cu pilule anticoncepționale. Doctorița privi 
iar spre fată, analizându-i fizionomia. „Dacă ar 
zâmbi, fața ei ar fi mai mult decât atrăgătoare”, 
gândi doctorița, însă abandonă imediat această 
părere, dându-și seama că fata probabil n-avea 
niciun motiv să zâmbească în acele momente. 

Așadar, știind că n-avea de ales, doctorița 
Cristina îi lăsă pe cei doi să intre în cabinet. 

— Cu ce vă pot ajuta? întrebă ea privind 
spre fată, însă fără să arate că ar cunoaște-o. 

Aceasta tăcu, iar în locul ei vorbi Leonard: 
— Pe fată o cheamă Elena... Are nevoie 

de o consultație. 
— Bine. Ești bolnavă, Elena? o întrebă 

doctorița, aruncând o privire furișă spre Leonard. 
— Nu chiar... 
— Dacă nu-mi spui ce problemă ai, nu pot 

să te ajut. Și-apoi, având în vedere că am pacienți 
programați, nu ne putem lungi pentru o 
consultație generală... Poți să vii mâine 
dimineață... 

Doctorița încercase aici o stratagemă, căci 
ea chiar dorea să o ajute pe fată, dar nu voia să 
fie în preajma sa Leonard. Știindu-l ce fel de om 
este, pur și simplu nu-l suporta. 

— Nuuu! sări deodată fata ca și cum ar fi 
fost speriată de moarte. Adică ... nu vreau să mai 
știe și alții... 

— Trebuie să o consulți numaidecât! in-
terveni Leonard. 

— Dacă nu este bolnavă, pentru ce să o 
consult? Poți să-mi spui? 

— Da! Elena are nevoie de un examen gi-
ne-co-lo-gic! Ce-i așa greu de înțeles? 

— Elena, spune-mi, te rog, ai fost violată? 
o întrebă doctorița cu blândețe de această dată. 

— Nu! a răspuns fata scuturându-și capul. 
Nici vorbă de așa ceva! 

— Bine. O să vedem care-i situația ta. 
— Eu o să aștept dincolo, spuse Leonard 

mergând în sala de așteptare. 
În urma lui se așternu o tăcere adâncă. 

Doctorița Cristina inspiră adânc, apoi, zâmbindu-
i fetei încurajator, îi zise: 

— Hai în sala de consultații. Așază-te aici, 
continuă ea să-i vorbească cu calm, arătându-i 
masa ginecologică. 

— Să mă dezbrac? 
—Deocamdată nu. Elena rămase 

înțepenită locului, cu gura întredeschisă, reușind 
să articuleze un „dar”. 

— Nu te voi examina până nu-mi dai mai 
multe informații, Elena! În afară de asta, după 
cum poți constata și tu, asistenta încă nu a venit 
la program, iar eu nu fac niciodată consultații fără 
asistentă. 

Treaba asta era chiar adevărată, nu era 
doar o găselniță a doctoriței. Făcuse această 
regulă pentru a se apăra atât pe ea, cât și pe 
pacienți. Un singur caz, pe care l-a avut cu copilul 
unei paciente, și care putea să se termine rău de 
tot, o făcuse să nu mai treacă niciodată peste 
această regulă. Adesea se gândea la faptul că, 
într-o societate atât de perversă, doctorii mereu 
sunt acuzați de lipsă de profesionalism când tre-
burile nu ies bine, chiar și atunci când nu e nu-
maidecât vina lor. 

Ochii fetei se umplură de lacrimi, care 
începură să i se rostogolească pe obraz ca niște 
mărgăritare: 

— Vă rog din suflet să mă examinați, 
doamna doctor! Trebuie să știu cât mai repede 
care e situația mea, pentru a putea lua o hotărâre 
în privința a ceea ce am de făcut. 

Cu șervețelul pe care îl mototolise între 
degete până atunci Elena începu să-și șteargă 
lacrimile de pe obraz, după care îl strânse cu 
mâinile tremurând și-l puse în coș. 

— Hai să ne calmăm, spuse cu bândețe 
doctorița Cristina. Înainte de a începe consultația, 
trebuie să-mi dai totuși câteva informații, continuă 
ea luând pixul și agenda pentru a face notările 
cuvenite. 

Desigur, doctorița putea amâna ches-
tionarea fetei, dar procedând așa era mai bine, 
căci îi dădea posibilitatea acesteia să-și revină. 

Încet-încet, Elena a răspuns la toate 
întrebările ce i-au fost puse. 

(.........)
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A mai scrie azi cărţi despre cărţi 
este un act oarecum temerar, e ca şi cum 
ai încerca să aduni frânturi în cioburi de 
oglindă în ideea de a obţine întregul 
răsfrânt în oglinda compactă. Dar cu riscul 
că unele cărţi (poate cele mai multe) să se 
piardă printre puţinele care reclădesc prin-
cipii şi configuraţii nebănuite, semănând 
miracole, esenţe şi trăiri solare, asumarea 
critică asupra lor încă se justifică, chiar în 
condiţiile în care ambiguităţile o duc bine, 
se desfăşoară în voie. Critica literară, fie ea 
şi de întâmpinare, vine înaintea cititorului 
debusolat pentru a-l ajuta să înţeleagă şi 
să discearnă între textele lipsite de valoare 
şi cele care oferă neîndoielnic mesaje, 
învăţăminte şi idei de a fi reţinute. Cititorii 
nu au cum să nu observe cum ei înşişi pot 
trage foloase în selecţia cărţilor. Între cri-
tica literară şi lectură se crează o punte 
necesară şi importantă, o relaţie 
interdisciplinară în care evaluarea critică şi 
receptarea textului intră într-o ecuaţie cu 

mecanisme subtile de funcţionare, cu un 
echilibru susţinut de simţul critic şi, pe cale 
de consecinţă, de gustul lecturii. Am citit cu 
interes manuscrisul (printul) doamnei 
Vasilica Grigoraş Seninul  din  inima 
cărţilor, manuscris care iată a luat 
înfăţişarea frumoasei cărţi pe care acum o 
răsfoim cu voluptatea celui atras de noutate 
şi prospeţime. 

Vasilica Grigoraş se plimbă cu 
dezinvoltură printre cărţi, îi „parafează pe 
autori”, le analizează textele neforţând 
canoanele potrivit cărora mesajul etic al lit-
eraturii este integrat în emoţia generală. 
Miracolul operei conduce spre universul 
unei lumi expresive ca reflex al unei pro-
funde cunoaşteri a lumii reale. Autoarea 
cronicilor literare (unele ar putea fi 
etichetate şi ca minunate eseuri) din volum, 
constat că pleacă de la ideea că este greu 
să te impui într-un noian de cărţi scrise sub 
semnul reflexelor reci de stele, altele inun-
date de metafora tandră până la iubire şi 
încă alte şi alte puzderii de pagini în care 
dau năvală, sub aripa ocrotitoare a 
(ne)inspiraţiei, ideile eului visător de iz 

baladesc şi romantic, metafizic şi realist, 
până la existenţa social-culturală din vre-
murile noastre. Vasilica Grigoraş desprinde 
cu uşurinţă abilităţile şi harul autorilor 
invocaţi, caracterele tipologice şi 
semnificaţiile intuite ale personajelor 
creionate în naraţiile în cauză, subliniază 
esenţele şi semiotica evenimentelor 
amintite. Vom întâlni surprinzătoare 
interpretări, este suficient să aruncăm o 
privire asupra cuprinsului cărţii pentru a ne 
forma o idee despre capacitatea de analiză 
literară, reţinând reunirea detaliului cu 
axioma, a meditaţiei cu iluzia, a exilului in-
terior cu faptul divers, a misterului cu realul.  

O primă investigaţie este cea 
asupra volumului „Căutând după mere”, în 
fapt o „căutare” a fericirii omului care se 
soldează cu eşecul căutării sau mai curând 
al necăutării cunoaşterii de sine, după care 
vom întâlni diverse scrieri ale căror autori 
sunt mai mult sau mai puţin cunoscuţi. 
Vasilica Grigoraş dispune de mijloacele 
identificării elementelor „de bază” ale 
cărţilor comentate, între care amintim: „Uni-
versul tainic între Dumnezeu şi umbră”, „Un 
pod binecuvântat între antipozi”, „Valeriu 
Lupu – cu paşii destinului”, „Urma Soarelui 
în lumina anotimpurilor Anei Urma”, „Valea 
poete - între ironie şi luciditate”. 

Cum se ştie, cititorul este un „con-
sumator” ce se lasă uşor influenţat de gust, 
în dauna exercitării unei judecăţi proprii, 
deşi a posteriori poate emite o justificare a 
actului lecturii. Gustă ceea ce i se oferă şi, 
până la urmă, hotărăşte singur dacă îi 
place sau nu ceea ce citeşte. El are o 
motivaţie afectivă sau intelectuală, funcţie 
de care se îndreaptă spre anumite genuri 
literare sau spre cărţile care-i oferă posibi-
litatea informării şi documentării într-un 
domeniu sau altul. Cartea Vasilicăi 
Grigoraş face parte mai mult din această 
zonă a lecturilor de ordin profesional. 
Criticul trăieşte în orizontul rigorii şi al cere-
bralului, într-o etică impusă de scrisul 
autentic, dar ideile lui nu sunt numai 
raţionamente reci, pot fi umplute de suflul 
existenţial al fiinţei autorului. În cazul de 
faţă luciditatea, într-un melanj firesc cu sen-
sibilitatea, cu care construieşte discursul 
critic îi este de mare ajutor autoarei acestui 
volum pentru ca demonstraţia speculaţiei 
să fie cât mai convingătoare. 

Referinţele pe care le are deja 
Vasilica Grigoraş o confirmă nu numai ca 
poetă, eseistă, publicistă, monograf, ci şi 
ca un impunător critic literar. Aici reţinem 
nume cunoscute precum Teodor Pracsiu, 
George Anca, Petrea Iosub, Mircea 
Regneală, Ioan Miclău, Dan Plăeşu, Ceza-
rina Adamescu, Victor Cilincă, Mariana 
Gurza, Tudor Cicu... Autoare a peste 15 
volume, cu o încrengătură literară diversă, 
Vasilica Grigoraş îşi leagă numele de viaţa 
cultural-literară vasluiană şi nu numai, de 
lumea filtrată coerent şi armonios chiar în 
condiţiile negării conştiente a neplăcutului 
înconjurător, ale refuzului asumat în spatele 
cuvintelor din cărţi şi chiar din Seninul din 
inima cărţilor la care se adaugă automat 
şi sufletul lor. Da, cărţile care nu sunt 
altceva decât oglinda timpului, un timp al 
memoriei şi al cunoaşterii umane. 

ÎN ORIZONTUL RIGORII,  
DAR ŞI AL SENSIBILITĂŢII

Ni
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Poetul  Ion Timaru 
(Continuare din pag. 10) 
 
- „Revolta”, „Menit revoltei” („Te 

revolți, deci exiști!”); 
- dragostea față de „Părinți”, față de 

locurile natale: „Acasă” încă se mai simte 
„Miros de grădină”, iar cu ochii minții 

și ai inimii încă vede pe „Bunica” sau 
pe„Mamaia” și pe „Părinții” zugrăvind 
„Casa” cu lacrima dorului și a aducerilor 
aminte. Nimic din ceea ce este omenesc 
nu-i este străin poetului Ion Timaru, așa 
încât poezia sa este: „Spovedanie”, o 
„Cunună de visări”, iar poetul este „Albatro-
sul” baudelairian sau labişian aflat „În bătaia 
vântului” și „În furtună”. Am văzut ce este 
„Poezia” în concepția sa, iar poetul este un 
„Inadaptabil” care, încovoiat de loviturile 
sorții și de răutatea lumii, simte că își pierde 
credința: 

„Implori de jos în sus,/ că nu mai 
crezi/ să-ți sară-n ajutor nici Dumnezeu / și 
nici Iisus” (pag. 104). 

Cel mai intens sentiment rămâne cel 
al iubirii față de creație, sentimentul datoriei 
împlinite: „și iată,/ iubirea sa a avut un rost,/ 
zidește fericirea/ undeva,/ alinare 
predestinată.” Mă silesc să mă opresc aici. 
dintr-un motiv bine întemeiat:Jumătatea 
mea mai bună îmi bate manuscrisele la cal-
culator și se uită urât la mine ori de câte ori 
foile scrise pe caiete de dictando depășesc 
cifra șase; pentru același motiv și directorii 
de reviste unde trimit rândurile mele. 

În volumul despre care am făcut vor-
bire slova inspirată și cu cea meșteșugită  

(„Slova de Foc și Slova Făurită”) se 
îmbrățișează arghezian, testamentar, prin 
ele poetul devenind nemuritor, fiindcă și 
după trecerea sa într-o lume mai bună el 
încă   „Mai spune...” ceva.                                             
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ALOCENTRISM, trăsătură a 
personalității specifică persoanelor care 
manifestă  apropiere și devotament față 
de membrii grupului de apartenență, 
care acordă importanță majoră 
normelor colectivității și obligațiilor ce le 
au față de aceasta, într-un cuvânt, care 
recunosc în mod conștient, întâietatea in-
teresului general în raport cu cel indivi-
dual. 

 
• Sângele tău pentru țara ta să ți-l 

verși, iar nu sângele țării pentru folosul 
tău să-l sugi. 

• Fiu adevărat al patriei sale cel ce 
viața sa și-o pune pentru patria sa, iar 
cel ce dimpotrivă patria sa o pune pen-
tru a lui viață, acela bastard fiu, după 
lege se înțelege. 

• Cu credință să slujești pururea 
țării tale, și pentru ea să te jertfești, la 
orice întâmplare. 

• Pentru a ta țară, vrajba ce o ai cu 
altul, să ți-o lași la o parte. 

• Toți deopotrivă să pătimim pen-
tru țară, că toți noi împreună suntem o 
țară. 

 
*** 
• În societate fiind, trebuie să te 

îndeletnicești cu toți deopotrivă la 
trebuințele societății. 

• Lucrul folositor obștii e cel mai 
prețuit. 

• Ceea ce muncești, să fie spre 
folosul tău și spre folosul obștesc, că 
atunci te numești om mare.  

• Cel ce pentru obște se 
sârguiește, pentru sine muncește, că și 
el parte din obște face. 

10. Legea- voința obștei și folosul 
ei. Asemenea lege să urmărești. 

11. Cu ,,așa vreau eu”, pravilă și 
lege nicicum se alege. 

12. Legile țara ta să ți-o 
ocârmuiască, iar nu voia ta. 

13. Fiecare în parte și toți 
împreună, trebuie să ne supunem la 
legile ce de obște se pun pentru toți. 

 
*** 
14. Copii dacă dobândești,pentru 

ei să îngrijești, și mai mult să te trudești. 
15. Pe-al tău copil să-l iubești, ca 

însuși pe tine, și cu mult mai mult decât 
el pe tine. 

16. Pe părinții tăi pururea să-i 
iubești și să îngrijești de ei spre  
răsplătire de cele ce ei au urmat cu tine. 

17. Iubește pe ai tăi părinți mai 
mult decât pe tine. 

18. Nici la masă să șezi, nici în pat 
să te culci până nu vei afla frații tăi ce 
mănâncă și pe ce pat se culcă. 

19. Mai mult să muncești și mai 
mult să suferi, pentru a frate-tău odihnă. 

20. Pentru fratele tău și viața să ți-
o pui. 

21. Ca mucenicii pentru Hristos tu 
să te jertfești pentru frații tăi. 

22. Bărbatul cu muierea într-o 
glăsuire să petreacă, și dragostea între 
ei neclintită să se găsească. 

23. Pentru a ta soție, și sufletul să 
ți-l pui. 

24. Cinstește pe socrii tăi, că ei 
sunt părinții tăi. 

 
*** 
25. Ale prietenului tău necazuri, 

ca ale tale să le socotești. 
26. Pentru prietenul tău să-ți 

jertfești orice interes al tău. 
27. Pentru prietenul tău să te 

jertfești, iar nu și la nelegiuirile lui să te 
unești. 

28. Datoria prietenului, a iubi și a 
se jertfi pentru al său prieten. 

29. Pe prieten la nevoie, nicicum 
tu să-l lași fără sprijinire și de are drept 

și de nu are. 
 
*** 
30. Iubește pe vecinul tău  întoc-

mai ca sufletul tău. 
31. Pe vecinul tău ajută-l la păsul 

său, ca să-l ai de ajutor și tu la păsul tău. 
32. Pe vecini când ocrotești, frică 

de vrăjmași nu dobândești. 
33. Pe vecin să-l socotești ca  o 

rudă de aproape, că acela la nevoie 
desculț aleargă și descins. 

 
O idee despre pattern-ul 

personalității alocentriste sau colec-
tiviste ne-o oferă, în cazul de față, 
maximele marelui vornic muntean Ior-
dache Golescu, centrate tematic ,,pe trei 
tipuri interrelaționate” de colectivsm: 
cel societal, cel familial și cel legat de 
grupul de prieteni, de anturaj. Referitor 
la primul tip, cel societal/ patriotic, 
alocentriștii se disting prin următoarele 
atitudini și comportamente: a) slujesc 
cu devotament și fidelitate interesul 
obștesc, pe care îl situează deasupra 
celui îngust-individual (v. poz. 1-4 ); b) 
suportă solidar cu congenerii neajun-
surile și greutățile ivite în cadrul obștei, 
și, participă deopotrivă cu aceștia la 
soluționarea situațiilor de criză (v. 5-6);  
c) conjugă propriile îndeletniciri cu folo-
sul obștesc și leagă prosperitatea 
personală de bunăstarea generală (v.7-
9 ); d) aleg să urmeze normele și re-
gulile al căror izvor rezidă în voința 
colectivă a grupului și nu în subiectivis-
mul sau hotărârea arbitrară a unei per-
soane (v.10- 13 ). 

Familia este una dintre cele mai 
vechi și mai speciale forme de viață 
colectivă, prin intermediul căreia s-au 
asigurat, în timp, viața și permanența a 
nenumărate generații de ființe umane. 
În cadrul ei, fie că vorbim de familia de 
origine, fie de cea de procreare, s-a dez-
voltat, în timp, o etică sui generis a iu-
birii, respectului și ajutorului reciproc, 
ale cărei precepte consonează cu felul 
de a fi al tipului alocentrist de persona-
litate. Astfel, în acord cu statusurile și cu 
rolurile pe care le dețin în cadrul fami-
liei, persoanele  din această categorie - 
părinți, frați , surori etc.- vor fi mai pre-
dispuse decât altele să manifeste 
necondiționat dragoste și atașament 
față de descendenți și de partenerul  lor 
de viață (v.14-15 ), respectiv (22-23), să 
rămână apropiate și afectuoase perma-
nent față de părinți ( v.16-17 ), sau  să se 
comporte mai sensibil și responsabil 
față de frați și de surori (v. 18-21 ). 

Raporturile de prietenie se dis-
ting de celelalte raporturi interperso-
nale care presupun apropiere și prețuire 
reciprocă între subiecți, prin ,, selectivi-
tate, intimitate și intensitate”.Nu 
întâmplător s-a spus despre prieteni că 
sunt ,,rudele pe care ni le facem singuri”, 
că prietenia reunește ,,două suflete ce se 
ating fără să se confunde”, sau că ea 
solicită, pentru a fi adevărată, ,,dăruire 
completă de sine”. Am putea adăuga,și 
prin durabilitate, întrucât amiciția este 
cimentată de comuniunea simță-
mintelor și ideilor celor implicați în 
relație. Pozițiile 25-29, vin să între -
gească profilul prietenului autentic, 
înfățișându-l ca pe omul care este ,,una” 
cu prietenul său la ,,durere”, și nu ezită 
a-l sprijini necondiționat în astfel de 
momente. Apropo de exigențele priete-
niei, este de presupus că persoanele alo-
centriste le vor face față, într-o măsură 
mult mai mare decât cele orientate spre 
sine și interesele lor individuale. 

Alte raporturi care fac din indi-
vizii cu personalitate preponderent 
colectivistă* subiecți dezirabili, sunt ra-
porturile de vecinătate despre care o 
întreagă literatură gnomică ne  învață a 
le întreține calde, apropiate și pacifiste. 
Este și mesajul ce ni-l transmit  poz. 30-
33, odată cu îndemnul la ajutorare și 
protejare reciprocă.    

                                                                                              
*Toți oamenii au atât predispoziții 

colectiviste (alocentriste), cât și indivi-
dualiste (idiocentriste), doar că una din-
tre ele predomină.
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Recurs la istorie 

          

Reabilitarea  
lui   

Iuda  Iscarioteanu 
 
 

Istoria creştinismului prezintă  multe  
sincope, acestea înmulţindu-se după  marea 
schismă din anul 1054, când creştinismul 
s-a scindat în două  biserici, de Apus – 
Catolică - şi de Răsărit – Ordodoxă. 

Iudeia se  afla sub  stăpânire  romană 
şi  răzvrătirile locale ale poporului ales în-
tâmpinau înfrângerea brutală a legiunilor  ro-
mane. 

Iisus Nazarineanul  peregrina prin 
sate şi oraşe, autonumindu-se  trimisul  lui 
Dumnezeu, fiind însoţit de 12 ucenici, după  
numărul de triburi ale lui Israel. 

Unul dintre ucenicii săi - Iuda  Iscari-
oteanu, se bucura de apreciere din partea 
Învăţătorului Iisus, fapt pentru care primise şi 
sarcina de  purtare a pungii cu dinari, nece-
sari pentru întreţinerea grupului şi pentru 

unele  danii destinate oropsiţilor  soartei. Se  
pare  că acesta îi era cel  mai credincios  
Învăţătorului şi intuia divinitatea Acestuia, 
lămurindu-L să demonstreze poporului lui Is-
rael  Dumnezeirea  Sa, prin aceea că, 
răstignit  fiind, se va coborî de pe Cruce. 
După răstignire, trecătorii îl huleau şi trecând 
pe lângă El îi ziceau: „De eşti  Fiul lui Dum-
nezeu coboară de pe cruce şi mântuieşte-Te 
pe Tine însuţi (Matei  27. 40). 

Chiar dacă  Iuda a primit 30 de arginţi 
pentru a-L da în mâna arhiereilor şi bătrânilor 
poporului, aceştia hotărâseră deja să-L ucida 

pe Iisus şi  căutau un prilej  potrivit, fiindcă le 
era totuşi frică de popor. 

 La Cina cea de taină Învăţătorul Le-a 
spus ucenicilor că unul dintre ei ÎL va vinde, 
I-a dat lui Iuda o bucăţică de azimă întinsă în 
blid şi atunci a intrat diavolul in el. 

Toţi ucenicii L-au întrebat, pe rând, 
cine ÎL va vinde,  şi când a întrebat şi Iuda 
”Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” i s-a 
răspuns: ”Tu ai zis”, deci nu I-a răspuns „Tu 
eşti!” Iisus avea cunoştinţă despre  moartea 
Sa, zicând celor  12 ucenici: ”Fiul omului 
merge precum este scris  despre El” (Matei 
14.21) . 

Aşteptând să fie prins, Iisus s-a rugat 
Părintelui ceresc pentru toţi cei 12  apostoli: 
”Eu pentru  aceştia Mă rog, nu pentru lume 
mă rog”.  Aşadar,  s-a rugat şi pentru Iuda 
(Ioan  16.9). Iisus chiar l-a grăbit pe Iuda să 
le spună arhiereilor unde se  afla: ”Ce ai să 
faci, fă mai degrabă!” 

Dacă  trădarea lui Iuda era preştiută 
de către prooroci şi Iisus, se poate admite că 
Iuda era predestinat. 

Cu, sau fără voia lui Iuda, Iisus a fost 
trimis în lume ca un miel de jertfă, fapt care 
ne  duce cu gândul că Iuda a avut un rol în 
procesul salvării omenirii! 

Iisus nu i-a reproşat nimic lui Iuda, ba 
mai mult, pe cruce fiind, S-a rugat pentru el, 
pentru cei care L-au răstignit şi pentru cei 
care ÎL huleau: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu 
ce fac”! Fără a  cunoaşte resorturile intime 
ale lui Iuda şi ale  lui Iisus, lumea l-a judecat  
gresit pe Iuda.  

Sunt, totuşi, şi personalităţi care nu 
s-au grăbit  să arunce cu piatra: 

Origene vorbeşte despre ”taina 
trădării”, episcopul de Leeds din Marea Bri-
tanie spunea că ”dacă a  fost, sau nu, 
trădător, reputaţia lui Iuda rămâne una 
proastă”, scriitorul Nikos Kazantsaki,  în volu-
mul  “The  last templation of Crist”  consideră 
că Iuda a  fost un adevărat  prieten pentru  
Iisus;  HRISTOS, BBC, într-un serial de tele-
viziune ajunge la concluzia că Iuda şi Ponţiu 
Pilat au fost judecaţi  cu prea multă asprime, 
Iuda  devenind brusc şi inexplicabil trădător, 
dând a înţelege că ceea ce a făcut Iuda a fost 
un plan pus la cale de însuşi Iisus. 

Trebuie luat în calcul că judecarea lui 
Iisus nu a  fost o eroare judiciară, ci a fost o  
forţare a magistratului Ponţiu Pilat de către 
mulţimile rebele, manipulate de către cei 
interesaţi şi poate fi rejudecată. 

După înfiinţarea  statului Israel, în 
1948, s-a încercat să se pună capăt dis-
putelor dintre creştini şi evrei, dar nu s-ar fi 
rezolvat problema  privind autoblestemul 
iudeilor în faţa lui Pilat: ”Sângele Lui asupra 
noastră  şi a copiilor noştri”. 

 Revizuirea acestei judecăţi este 
necesară şi, prin ricoşeu, s-ar pune în 
discuţie şi reabilitarea lui Iuda  Iscarioteanul.  

  
Ioan CIOBOTICI

Un crâng de neliniști  
 

Se întâmplă câteodată, și acest gen 
de întâmplări îmi produce o stare de plonjare 
într-un inefabil imposibil de relatat pe deplin 
verosimil, ceea ce cred, de altfel, că trăiește, 
măcar din când în când, fiecare cititor, se 
întâmplă, așadar, să mi se agațe uneori câte 
o carte de suflet. Nu știu cum se întâmplă, 
dar se întâmplă. E ca și cum te-ar acapara 
miezul ei, e ca și cum plasa înțelesurilor pe 
care le cauți te-ar prinde în ochiurile-i magice, 
e ca și cum te-ar sechestra bucuria unei 
neașteptări. La urma urmei nici nu este ceva 
complicat, fenomenul este de o simplitate 
dezarmantă. Din teancul de volume ce-și 
așteaptă rândul la lectură, tresare pur și sim-
plu câte unul, îl simți cum freamătă de 
nerăbdarea întâlnirii, cum arde de curiozitate 
să-ți citească sufletul. Nici nu poți spune 
exact dacă senzația o produce titlul cărții, nu-
mele celui ce a zămislit-o, ori haina în care 
se prezintă cartea cu pricina. Oricare felie din 
consistența ei, sau întregul, poate declanșa 
întâmplarea, nici nu contează, în fond, ce 
anume produce declicul, cert este că te 
trezești, deodată, ca un îndrăgostit în fața 
adoratei. Explicațiile, dacă vor fi, vin după 
aceea. Impresiile pe care vi le mărturisesc 
aici s-au născut citind niște poezii. S-au ițit 
oarecum timide după primele pagini, dar și-

au sporit vigoarea cu fiecare filă rămasă în 
urmă. Harului evident i s-a alăturat știința 
căpătată prin exercițiu îndelungat, altfel nu ar 
semăna totul cu un giuvaier atârnat la gâtul 
încântării. O neliniște ispititoare se desprinde 
din fiecare poem, adăugându-se neliniștii an-
tecesorului pentru ca, împreună cu neliniștile 
ce vin, să alcătuiască un adevărat crâng de 
neliniști. Neliniștile despre care vorbesc nu 
sunt sunete nerostuite, ci cântece ale tuturor 
vârstelor, neliniști ale creației, ale permanen-
tei căutări metaforice, gingașe punți de bu-
curie care unesc, prin nevăzute fire, poetul 

cu iubitorul de poezie. 
,,Poeme  pentru mai 
târziu", de Dumitru 
Brăneanu, este 
cartea care îmi apare 
ca un crâng de 
neliniști suitoare spre 
piscul perfecțiunii, 
acea veșnic nestinsă 
dorință a oricărui cre-
ator. De aceea cred 
că, înainte de a fi pen-
tru mai târziu, versurile 

acestui discret arhitect de armonii stilistice 
înaripate sunt pentru oricând. Neliniștile lor ți 
se așază liniștitor în suflet, îmbogățindu-ți 
prezentul cu zvonul eternității iubirii. 

Firiță Carp 
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Unor pensionari  
                  (apropo de unele pensii) 
 
Mulți se căinează cum c-o duc greu, vă jur, 
Că de-abia le-ajung banii pentru pâine, 
Dar pensia nu-i pentru o viață de huzur, 
Ci-i s-o duci așa, de azi pe mâine. 
 
A la foștii birjari 
 
Până ce, în trafic, nu conduci 
Mașina, implicat direct, 
Cu singurață că n-ai s-apuci, 
Cândva, să-njuri și tu corect. 
 
Sfat pentru subalterni 
 
Moarte șefului să nu-i doriți 
Chiar dacă-i rău și vă simțiți jigniți, 
Comportați-vă în așa fel 
Ca să-l faceți să și-o dorească el. 
 
În curte 
 
Foarte sincer vă mărturisesc 
Despre o constatare nouă: 
Acele găini cotcodocesc 
Mai tare care nu fac ouă. 
 
Și amicul meu Romeo G. Secbac 
 
Și în curtea noastră-Guvern, Parlament, 
Toți cotcodocesc, pardon! Toți vorbesc, 
Se laudă că fac, promit permanent… 
Așa ascunzând faptul că ciordesc. 
 
Gelozia 
 
În cuplu e o pierdere 
Ce-apare la un moment dat 
Din lipsa de încredere 
Și teama de-a nu fi-nșelat 

Romică C. Ghica

pagina 15revistă de atitudine

STOP  
CADRU 

 
 
 
 
 
 

 
Scuzată-mi fie părerea că, fără 

partizanatul în cadrul oricăror prelegeri, 
acțiuni sau dezbateri, scindarea 
societății în tabere oponente, la care aș 
adăuga discordia, ca elemente defini-
torii ale aceluiași Divide et impera, nu ar 
fi reușit fără contribuția fiecăruia dintre 
conducătorii evenimentelor postdecem-

briste. Atunci de ce să ne mai mirăm 
dacă, fără eforturi suplimentare vom 
constata cât de actuale rămân și proba-
bil că vor continua, ideile cuprinse în 
versurile lui Nicolae Labiș: „Trăim în 
miezul unui ev aprins/Şi-i dăm a-
nsufleţirii noastre vamă/Cei ce nu ard 
dezlănţuit ca noi/În flăcările noastre se 
destramă.”  

O.K. Nimic nou sub soare, vor  
concluziona reprezentanții tuturor 
formațiunilor „curcubeului” politic ac-
tual sau în devenire.  

Aspectul care se impune, însă, 
clarificat, decurge din întrebările, cum, 
până când, dar mai ales pentru care mo-
tive? Așa că, cel mai nimerit lucru ar fi 
ca părăsind subiectul, în nota de patri-
otism conciliant să ne reamintim câteva 

dintre marile personalități ale neamului, 
născute în luna iunie a fiecăruia: Nico-
lae Bălcescu. Istoric, scriitor și 
revoluționar, care alături de fratele său, 
Barbu, a participat la Revoluția din 
1848. Henri Coandă. Academician, in-
giner, fizician, pionier al aviației, inven-
tator și descoperitor al efectului care îi 
poartă și azi, numele. Sergiu Celi-
bidache. Dirijor și compozitor, membru 
de onoare al Academiei... Constantin 
Stere. Om politic, jurist, savant și scri-
itor, în tinerețe condamnat la închisoare 
pentru participarea la mișcarea 
revoluționară narodnicistă și apoi 
surghiunit în Siberia.  

Episcopul greco-catolic Alex 
Todea, Cântăreața de operă Hariclea 
Darclée și alții asemenea lor.
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O istorie a cărţii tipărite la 
Bacău 

N. IORGA – O viață de om așa cum a 
fost 

 
“O viață de om întrunește toate 

atributele marii literaturi. Sinteză și 
punct culminant al operei lui N. Iorga, ea 
se înscrie în istoria literaturii române cu 
drepturi egale, alături de creațiile lui 
Eminescu, Caragiale, Creangă, 
Sadoveanu. 

O autobiografie nu poate fi 
confundată cu un tratat de istorie. Ea 
reprezintă o viziune personală, uneori 
subiectivă. Dar marile adevăruri ale isto-
riei rezultă din însumarea și con-
fruntarea acestor perspective 
particulare...” 

Valeriu RÂPEANU 
 
Întreprinderea poligrafică 

băcăuană devenise un nume de 
rezonanță în rândul unităților 
producătoare de carte din țara noastră. 
Datorită nivelului profesional și al or-
goliului de a ne situa la loc de frunte tot 
mai multe edituri solicitau sprijin în 
apariția unor titluri de carte. În anul 
1984 Editura Minerva solicită colabo-
rarea în apariția unui volum de biografie 
aparținând marelui om de cultură Nico-
lae Iorga. Ediție complexă, îngrijită de 
Valeriu și Sanda Râpeanu și care însuma 

886 de pagini și, care dacă ar fi fost 
culeasă cu un caracter obișnuit ca 
mărime ar fi depășit cu mult 1000 de 
pagini. Această lucrare de anvergură a 
necesitat un efort sporit din partea în-
tregului colectiv de tipografi, începând 
de la culegere, tipar și finisaj. Munca 
celor de la finisaj era ușurată de mașina 
de adunat fascicole intrată de curând în 
dotarea celor din legătorie. Colile de 
hârtie tipărite însumau 16 pagini pe o 
parte și 16 pe cealaltă așa că la pliere un 
fascicol avea 32 de pagini. Aceste fasci-
cole erau introduse în mașina de adunat 
automată și care așeza fascicolele unele 
peste altele ieșind în final blocul de 
carte. În urma acestei  manopere mai 
rămânea ca blocul de carte să fie încleiat 
la cotor, să i se adauge coperta și apoi să 
fie finisate la mașina de tăiat (ghilotina). 
Dar cum un necaz nu vine niciodată sin-
gur așa se face că după ce a fost 
terminată cartea, a intervenit o măsură 
de cenzură politică care a cerut 
scoaterea unui capitol din carte. S-a 
muncit enorm la rezolvarea acestei 
probleme. Dar așa cum spuneam că un 
ghinion nu vine niciodată singur așa s-a 
întâmplat și cu această carte. După 
remedierea primului caz, una din 
lucrătoarele de la finisaj, neatentă fiind, 
a așezat mai multe fascicole în mașina 
de adunat tocmai invers. Noroc cu con-
troloarea de calitate, Cazacu Adela, o 

foarte bună profesionistă care a luat 
spre control un volum și, surpriză. La 
jumătatea cărții a observat lipsa colon-
cifrului care ce să vezi apărea în susul 
paginii, ceea ce însemna că fascicolele 
erau puse invers, fiind nevoie la citire să 
întorci cartea cu totul. A urmat altă 
muncă, la care și-a adus contribuția în-
tregul colectiv de la finisare pentru a fi 
r e m e d i a t ă 
greșeala și 
e x p e d i a t ă 
spre difuzare. 
A fost singura 
carte cu un 
a s e m e n e a 
ghinion, dar 
până la final 
tipografii  s-
au bucurat că 
din mâinile 
lor au ieșit 
spre cititori 
un asemenea 
volum de o 
mare valoare 
în cultura noastră românească. Prin 
munca lor, deseori anonimă, ei au scos 
la lumină cărți care prin conținutul lor 
de idei și prin amploarea lor receptoare 
au contribuit la tranziția societății 
românești spre modernitate. 

 
Viorel Roman 

Muzica zilelor  
noastre 

 
Istoria jazzului,  
live, la Ploiești 

 
  
 
 
În sala ”Ion         

Baciu”. A Filarmonicii   ”Paul Constanti-
nescu”.    Ce are în schemă, util, inedit, un 
departament specializat. Și, justificat, un 
concert de gen, lunar. Iară, în Brumar, un 
festival anual de nivel... 

 Ei bine, asistai acolo la episodu` din-
tâi. O-ntâlnire incendiară cu începuturile 
nemuritorului gen. Născut acu` mai bine 
de-un veac prin Louisiana, New Orleans. 
Piese de atunci, timpul înfruntând. Cu 
strășnicie și vrednicie. Peren sută-n mie. 
Arătându-se azi proaspete mai abitir. 
Chipeșe, melodioase. Sprintene, armo-
nioase. Celebre pe veci. Interpretate, fredo-
nate constant pretutindeni în lume. Pe 
bună dreptate, căci frumusețea nimic nu 
le-o șterge. Atracția nu-și pierd, ci crește 
mereu. Instrumentiști tot mai numeroși de 
pe glob cântându-le seară de seară pe 
scene, în cluburi, ba chiar și pe străzi dese-
ori...  La Ploiești, Sorin Zlat, fiul și tatăl, 
(pian, clarinet), Emil Bîzgă, (trompetă), 
Liviu Mărculescu, (trombon), Alex Man, 
(banjo), Răzvan Cojanu (contrabas), 
Laurențiu Ștefan (baterie) fură 
protagoniști excelenți. Inimoși, viguroși, 
virtuozi. Incontestabil profesioniști în 
domeniu. Împătimiți ai dixielandului, căci 
dixie cântară, la temă, preponderent. 
Presărat colorat, adecvat și cu oleacă de 
blues. Fincă din ăsta se trage jazzul, în 
fond. Ritmu-a abundat, aprig, tumultuos. 
Improvizația ne-a împresurat perfect și 
bogat. Am vibrat permanent alături de ei și 
sufletu` ni s-a-ncărcat minunat. Așa că 

spun apăsat la final: chiar a meritat să le fiu 
alături ca auditor. Bravo tuturor! Și lor, și 
managerului Vlad Mateescu. Care-a-nțeles 
că și jazzu-i cultură cu vârf și-ndesat. Me-
ritând a fi neostenit promovat. Îmi doresc 
să nu lipsesc nici în viitor, întrucât aș re-
greta, nefolositor... 

 
Big bandul de jazz 
 
 Până-n douăzeci de membri, de obi-

cei. Saxofoniști, tromboniști, trompetiști. 
Plus, necesarmente, secția ritmică: un con-
trabas, pianu` și bateria. În prezent, și-o 
chitară. Alcătuire aflată și la Ploiești. Cu 
partituri din epoca de aur a genului în față. 
Ilustrând fără cusur cântările vremii peste 
ocean. Bluesu` și swingu` la modă intens 
prin localuri în interbelicu` de altădat`. 
Erau teme, refrene dansante, ca lumea să 
vibreze din plin și să se unduiască vioaie în 
ring. Multe dintre ele, perene, interpretate 
vrednic și azi pretutindeni...  

La Filarmonica ”Paul Constanti-
nescu” așa ceva ascultarăm binevenit. Căci 
Bîzgă, Zlat, Cojanu, Man, Ștefan, Teodo-
rescu și ceilalți de-acolo fac jazz în 
episoade. O istorie echilibrată a evoluției 
sale până-n zilele noastre realizând inspi-
rat. Precum o tot spun, sunt foarte 
pricepuți pe instrumentele lor. Adică, au 
muzica asta în sânge și virtuozitate vădită 
în tălmăcire. Iscând mereu improvizații 
atrăgătoare, spre deliciul entuziast al 
ascultătorilor. Sunt energici și inventivi, 
sudați și rodați. Se completează și 
armonizează la fix. Îi admir pentru 
inițiative, efort, știință, dorință. Îi apreciez 
pentru activitatea cumva profesorală. Că-n 
sală, discipoli le suntem, folositor garantat. 
Băgând la cap și la inimi ce ne explică util 
și exemplifică după pe viu. Ca să constatăm 
și să jubilăm că jazzu-i nemuritor. De-a pu-
ruri transmițător de fior molipsitor, bu-
curie, armonie și satisfacție vie... 
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CĂPRIOARA 
 
Nu aveam vreo vedenie! Era 

vorba de o realitate pură. Cum nu le-
am observat de câțiva ani, bănuiam 
că și-au găsit sfârșitul în gurile lupi-
lor care, nu sunt o raritate în 
pădurile noastre. În anii trecuți, ca 
și acum, zărirea  căprioarelor la 
vreo claie de fân îmi modela sufletul 
cu gingășie, creându-mi clipe de 
fascinație. Dar cum a fost? Printr-o 

fulguială matinală ce stăpânea cerul 
și pământul parcă fără opreliște, 
chiar din propria ogradă am 
urmărit o căprioară care cu ușurință 
a sărit  gardul  ce împrejmuia la vreo 
sută de metri de mine.  

Cred că era singură, poate din 
întâmplare,  de obicei aceste 
inocente și gingașe apariții nu-și 
căutau hrana solitare, ci mai tot-
deauna în grup. Dominat de emoție 
m-am apropiat câțiva pași de 
căprioară, tiptil...  

Însă simțindu-mi prezența, 
nu în salturile specifice, încet, s-a 
făcut nevăzută în codrul din 
apropiere lăsându-și dâra de urme 
contorsionate pe stratul de nea 
proaspăt depus.  

Erau urme impregnate cu 
sânge care mi-au adâncit în minte o 
presupunere.  

Ori o capcană sau scăpase, ca 
prin minune, prin afundul pădurii, 
de lupi...                                                  
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Marian Hotcă 

 
 

regres  
 
într-o zi 
ne vom întoarce 
cu toții în cuvânt 
luminând glasul  
tuturor păsărilor 
ce ne-au învățat  
zborul în gând  
 
până atunci 
zbor netăgăduit  
în mine  
și mă adâncesc 
în cuvântul-mormânt   

stare  
 
totul se schimbă pe nevăzute 
ca o răzbunare 
o funie răsucită într-o limbă veche  
de șarpe cutremură  
sfincșii minusculi de nisip 
 
în valuri nu poți să-ți aperi 
singurătatea 
largul cutremurător 
ce te îneacă fără rost 
e doar cuvântul din teacă 
 
lumile răsturnate în spaimă 
nasc ore suspecte  
umile precum 
piatra dospită în sine 
ce se calcă-n picioare acum  
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Cititorii volumului de debut al proza-
torului Dan Gabriel Arvătescu, EU, CHIRUR-
GUL, au putut remarca cu ușurință câteva 
calități prin care acesta reușea să convingă în 
discursul de tip fantastic: o impecabilă și 
insuportabilă tensiune interioară, o fină analiză 
psihologică, o construcție eseistică aparent 
neutrală, uscată, în realitate plină de fervoare, 
o relativizare a timpului până la suspendarea 
sau chiar anularea lui, spații extrem de di-
verse, surprize inteligent exploatate, rezolvări 
denotative, o perfectă exploatare a resurselor 
și registrelor limbii, o narațiune tratată abil, im-
pecabil, uneori cu mai multe puncte culmi-
nante și cu un deznodământ în coadă de 
pește, deschis, ambiguu.  

La toate acestea se adaugă o cultură 
solidă, umanistă, topită osmotic, convingător, 
în metalimbajul și metarealitatea textului. 

I-am propus autorului, la lansarea 
primei cărți, să încerce un volum compus doar 
din povestiri fantastice, ca o probă ultimă, 
definitivă, a neobișnuitului său talent. A accep-
tat provocarea și volumul de față e însăși 
această provocare. 

Sunt doar zece povestiri, inegale ca 
număr de pagini, extrem de diferite prin medi-
ile propuse, prin spațiile și timpurile vehiculate, 
unificate însă prin viziune și printr-o 
remarcabilă unitate de ton. 

Un fantastic livresc, extrem de subtil, 
vom găsi în UN DISCURS PE CARE N-AM 
VRUT SĂ-L ȚIN, proză construită printr-un 
amplu monolog adresat unor ipotetici specta-
tori și/sau cititori. E un castel construit pe 
cărămizi de aer pe o fundație de nisip care e 
totuși timpul. E un act de magie, un număr de 
iluzionism în care obiectele cu care se 
jonglează sunt cuvintele. 

Autorul amplifică senzația de fantastic 
prin inserții care țin de un fantastic gotic, bazat 
pe un sentiment de neliniște și pe imposibili-
tatea de a regăsi o realitate ca realitate, fisura 
fantastică fiind asigurată de spectru, de fapt 
de spectre aflate într-un număr ce amintește 
de basm: trei. Explicația autorului: e vorba de 
o realitate magică, sintagmă ce spune totul 
sau nimic: „Întreaga după amiază am avut 
sentimentul ușor neplăcut că sunt urmărit de 
ochi nevăzuți de undeva de sus din semiob-
scuritatea bolții catedralei, Firește, plecând, 
am uitat de senzația de atunci. După o lună, 
ajuns la țară mi-am developat fotografiile 
făcute. Una dintre ele mi-a atras în mod de-
osebit atenția. Era o fotografie în care eram 
așezat în primul rând de scaune ascultând 
concertul, iar pe scaunele libere de lângă 
mine, trei siluete de lumină fusiforme, sus-
pendate parcă de boltă păreau că mă privesc 
tăcut. M-am întrebat de ce retina mea nu le în-
registrase prezența și, oricâte explicații 
științifice aș găsi, sentimentul că simțim într-
un mod ciudat o realitate magică în jurul nos-
tru pe care n-o și vedem, mă domină și azi.” 

Trimiterea la fantastic este explicită, 
deși explicația face parte din discursul ge-
neral: „Proză fantastică se scrie de secole, iar 
fantasticul este parte a spiritualității umane.” 

Un perfect bildungsroman, cu un sin-
gur protagonist, pare SINGURĂTATEA 
SFÂNTULUI SERAFIM.  

Ca scriitură, amintește de unul din tex-
tele lui Vasile Voiculescu, dar sensul acestei 
povestiri este cu totul altul. Tonul este de 
basm, cu timpuri indecise, cu spațiu limită de 
un fantastic… geologic (deși megaliții de la 
Meteora m-ar putea contrazice) și cu origini 
obscure: „Serafim nu știa cine e, cine sunt 
părinții lui și nici de unde vine. Acest adevăr 
simplu și neliniștitor nu-l tulbura de fel. Această 
ciudățenie completa o alta și mai mare; Se-
rafim locuia pe o stâncă, undeva în văzduh, 
parcă pierdut între pământ și cer.” 

Fantasticul se transformă în fabulos: 
„Stânca lui Serafim era un pintene de granit 
mezozoic rămas stingher în mijlocul câmpiei, 
ca un dinte saurian înalt de sute de metri, pe 
acoperișul căruia nu puteai ajunge decât dacă 
aveai aripi.” 

Nașterea  - și mai ales supraviețuirea -  
lui Serafim seamănă cu cea a lui Romulus și 
Remus, numai că aici mișcarea este 
ascensională: „Bătrânul stareț Iraclie îi spuse 

că găsise în coșulețul cu merinde, trimis o 
dată pe săptămână de cei de jos, un nou 
născut și îl adoptaseră.” 

Senzația de timp antic, romanic e 
amplificată de povestea călugărilor, la origine 
ostași romani creștini. Evident că și 
supraviețuirea lor ține de miracol: „Căzură 
apoi într-un somn adânc, izbăvitor, până când 
nechezatul cailor și zăngănitul armelor îi 
făcură să sară în picioare. Spre uimirea lor se 
aflau în cer. Așa părea căci, prin ce minune ni-
meni nu știa, se aflau tocmai pe platoul din 
vârful stâncii, în timp ce jos cohorta romană 
trecea fără să-i zărească.” 

Fantastică în această povestire este 
fisura dintre lumi: „Apoi se îngrozi când văzu 
că nu mai poate zări pământul de jos, o pătură 
groasă de nori ascundea totul. Deasupra no-
rilor, stânca lui Serafim părea o provă de vapor 
care despică oceanul fumuriu de dedesubt, 
navigând tăcut către un țărm de vis care parcă 
aștepta să fie descoperit.  

În schimb, jos, în câmpie, după un 
timp, viața reizbucni ca-n vulcan neîmblânzit. 
Alți oameni, alte vise, alte păcate. Așezările se 
înmulțiseră, glasurile cristaline de copii 
umpleau văile cu muzica lor minunată.” 

Viața și moartea se completează și 
chiar se suplinesc, așa încât moartea eroului 
înseamnă trezirea la viață a sicomorului: „Apoi 
se miră grozav. Micul sicomor din mijlocul pla-
toului înflorise. Se apropie încet de el și un 
miros dumnezeiesc de smirnă îl înconjură.” 

Scriitura e impecabilă, rezultând un 
mister topit într-o măreție antică, biblică: „Când 
primul om îl atinse pe umăr, se petrecu mi-
nunea. Corpul bătrânului dispăru într-o cenușă 
alburie, care își  luă zborul de pe stâncă, 
plutind ca un norișor alb pe cerul de un albas-
tru nefiresc de pur. La poalele copăcelului 
rămase doar o grămăjoară de oase cenușii, 
singura mărturie palpabilă a existenței celui 
neștiut de nimeni, dar iubit de Dumnezeu.” 

Cu TRISTA POVESTE A HUANEI LA 
LOCA se schimbă total registrul. Traversăm 
Atlanticul, rătăcim prin cel mai mare și mai fru-
mos oraș al emisferei sudice, Buenos Aires, 
orașul nemurit de Borges, pentru a întâlni un 
triunghi amoros, devenit trident: Huana la 
Loca, Lope Arroyo și Miguel Gonzales. 
Povestea e romantică, perso-
najele sunt antitetice (motivul 
dublului), Huana trădează, 
Lope vrea să-l ucidă pe Miguel, 
dar este ucis de acesta. Până 
aici narațiunea este suspect de 
banală și nu ar merita un așa 
mare efort de înscenare 
(spaț ială,  temporală, 
lingvistică). 

Apar însă indicii care 
„trădează” fantasticul. În primul 
rând numele personajului, 
obținut ingenios, prin mixtura 
dintre numele a doi mari scri-
itori sud-americani, dragi lui Dan 
Arvătescu:Jorge Luis Borges și Gabriel Garcia 
Marquez. Eul epic e o compunere a acestor 
nume și prenume: Jorge (Borges) + Gabriel 
(Marquez) +Borquez (adică Borges+Mar-
quez), adică Jorge Gabriel Borquez. 

Huana își plătește păcatul necredinței, 
al trădării iubirii, prin fisura dintre o fată de 
douăzeci de ani și o bătrână de optzeci de ani: 
„Huana părea a avea cel mult douăzeci de ani, 
avea părul buclat și negru ca smoala, doi ochi 
albaștri cum nu mai văzusem și o frunte înaltă 
ce dădea întregului chip o sublimă distincție. 
Apoi i-am văzut mâinile și m-am îngrozit. Erau 
bătrâne, pătate și ridate ca ale unei persoane 
de cel puțin optzeci de ani.” 

Că nu e vorba de o iluzie, de o 
halucinație, îl convinge chiar Huana pe Jorge 
Gabriel: „De mulți, foarte mulți ani, Gabriel, 
port acest stigmat al propriului meu păcat. Un 
trup bătrân și suferind și un chip încremenit în 
tinerețea secundei în care am păcătuit. De 
aceea mă ascund de lume, de aceea nu 
primesc pe nimeni, de aceea port haina de 
călugăriță… și de aceea mi se spune Huana 
la Loca…”  

Mai e un indice fantastic: Huana 
rămâne gravidă. Copilul va fi a lui Miguel, pen-

tru că va purta numele de Gabriel, iar Gabriel 
și Miguel apar întotdeauna asociați, ca 
arhanghelii. 

Dar fantasticul irupe cu putere atunci 
când duelul are un rezultat invers: nu Miguel 
este ucigașul, ci Lope! Fantasticul se 
refugiază acum în absurd: „Știa continuarea, 
nimic nu se putea petrece altfel, că-l omorâse 
de zeci de ori în vis pe prietenul său. Și totuși, 
de această dată un gând neașteptat de 
limpede îi răsări în minte, clar și eliberator. 
Ridică pistolul, văzu zâmbetul lui Lope și își 
folosi întreaga putere de stăpânire pentru a nu 
mai apăsa trăgaciul armei. Văzu de data asta 
cum celălalt ridică pistolul. Nu auzi nicio 
împușcătură, doar simți o durere cumplită în 
piept. Apoi nimic…” 

Din nou intervine Huana, ca martor, 
certificând faptul că întâmplarea se petrecuse 
așa și nu altfel: „Huana însă nu se opri și cu-
vintele ei răsunară funebru: - A doua zi 
dimineață, în celula condamnaților la moarte, 
îl găsiră pe Miguel mort, așezat pe podea cu 
fața în sus și brațele întinse în lături, ca și cum 
ar fi fost răstignit pe o cruce invizibilă. Era 
împușcat în piept, dar nici glonțul care îl 
omorâse și nici arma crimei nu fură găsite 
niciodată. Miguel privea cu ochii larg deschiși 
către tavan și un zâmbet minunat îi rămase 
întipărit pe față. Dumnezeu îl iertase…”  

În fine, ca imagine, tridentul este litera 
Ψ (emblema fantasticului), iar tridentul este 
format din cei trei îndrăgostiți, din tatăl autoru-
lui și din autorul însuși… 

O poveste clasică, sută la sută 
fantastică, e URÂȚENIA. 

Dan Arvătescu ține să demonstreze că 
un singur obiect ce conține o adjectivare 
fantastică se intersectează cu elementele unei 
mulțimi reale, efectul fiind unul de conta-
minare, întreg universul devenind fantastic. 
Două lucruri se rețin cu ușurință: un umor 
enorm (autorul demonstrează că fantasticul nu 
trebuie să fie neapărat gotic, grotesc, negru, 
înspăimântător, ci, dimpotrivă, poate fi chiar 
simpatic); al doilea lucru ce trebuie evidențiat 
și care ține de resursele inepuizabile ale fan-
tasticului este incapacitatea tuturor de a defini 
obiectul, acesta fiind, pe rând: o Urâțenie, o 
tonă de fier vechi, un obiect căzut de la un eli-

copter, un obiect teleportat, o minune de la 
Dumnezeu, o drăcovenie, o sursă de su-
veniruri, o statuie, un pom de crăciun, o poză 
de familie, un obiect ce poate fi exploatat 
politic, un obiect secret și neidentificat, un mort 
drag dus din familie… 

De dimensiunile unei mici nuvele, 
LYNCH este incontestabil cea mai stranie din-
tre povestirile acestui volum. Ambiguitatea 
este totală și multiplă: sufletul pereche poate 
fi cel dintre Victor și Clara, dar Clara poate fi 
Clara Schumann și atunci, după o logică 
binară, Victor devine Robert. Motivul dublului 
este suveran, Lynch fiind numele unui sindrom 
al unui cancer, al descoperitorului acestuia, 
dar și numele Diavolului. Fantasticul devine in-
sidios, ținându-se de pulpana metaforei.  Cu-
vântul devine faptă, iar adjectivarea fantastică 
are ca nucleu de condensare, cuvântul de 
bază, fluturele: „- Știi, Clara, caleidoscopul tău 
cu cer în capăt e de un fel special. Nu are 
bucățele de sticlă colorată înăuntru, ci doar o 
mulțime de fluturi. E ocheanul tău cu fluturi.  

Clara privi atent și spre surprinderea ei, 
în spațiul dintre copaci zburau fluturi mari și 
mici, parcă dansând un dans ciudat și colorat, 
proiectat pe ecranul cerului albastru.” 

Această adjectivare fantastică creează  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o altă lume: fluturele cântăreț, fluturele-suflet, 
fluturele-cărăbuș sunt noile vietăți propuse 
acestei noi lumi: „Fluturii care cântă sunt de 
un soi special. Îi vezi? Aparent sunt niște fluturi  
mici cu aripile în formă de petale, cum sunt 
clapele unui pian –albe și negre. Nu par cine 
știe ce la prima vedere. Însă cum încep să 
bată din aripi se schimbă totul. Bat atât de re-
pede din aripi că aerul din jurul lor vibrează în 
sunete muzicale de o neînchipuită frumusețe. 
Un fluture care cântă e o minune a naturii.” 

Acestei lumi îi aparțin și copacii 
umblători, altă metaforă de tip oximoron: „- Am 
auzit, spuse încet Victor, că există undeva în 
lume niște copaci care merg. Când se satură 
de stat într-un loc îi ridică rădăcinile și se 
mută… Oare dacă îi rugăm nu se dau puțin la 
o parte, să vedem mai bine cerul?” Ne aflăm 
într-o lume ce pare ilustrată de penelul unui 
Hieronimus Bosch. LYNCH are toate ingredi-
entele unei povestiri extraordinare. 

INSULA ULTIMULUI  VIS este și ea 
una dintre cele mai ample povestiri din acest 
volum, asta și din cauza tipurilor diferite de dis-
curs, inserțiilor, propunerilor și rezolvărilor de 
tip parabolic, autorul plasându-ne într-un exo-
tism (paradisiac sau dimpotrivă), dar și într-un 
ezoterism bine conceput, dirijat și realizat. 

Fantasticul apare din indeciziile per-
sonajelor, din pierderile și (re)cuceririle de 
personalități, din motivul Dublului, din trans-
ferurile de identități, din motivul Androginului, 
din întoarcerile, firești și totuși contorsionate, 
la începutul Verbului, deci ale Povestirii. 

Simbolul se dezeufemizează și se 
instaurează în Mit. Timpul și spațiul devin 
adevăratele personaje ale povestirii, întrucât 
celelalte poartă, intenționat desigur, nume im-
posibile pentru o cultură de tip european, posi-
bile perifraze ale unui limbaj primar, 
permanent aluziv. 

Pendulând între Robinson Crusoe și 
Iisus, eul narativ retrăiește, recompune și 
reevocă plasme și spasme de începuturi de 
lume, în care totul nu e altceva decât o Mare 
Ezitare, înainte ca Minciuna și Adevărul să 
funcționeze ca stabilizatori sau catalizatori. 

Fantasticul este tragic, abstract, de 
bună calitate și se bazează pe sugestii livrești.  

Remarcabilă e tensiunea, așteptarea, 
gustul amărui al biruinței și cel dulce al 
resemnării. Imaginarul e formidabil, dantesc: 
„Prin fața ochilor mei deschiși trec cadavre ciu-
date. Mă întreb calm dacă sunt cadavrele de 
pe vasul scufundat sau dacă aici în mare e o 
lume a adâncurilor populată cu siluete 
nemișcate, dar mobile totodată, părând că 
levitează ciudat și fără noimă de acolo-acolo” 

În povestire apare din plin recuzita 
fantastică, în primul rând ceasul, ca obiect 
subiect al timpului.  

Evident, ceasul fantastic merge in-
vers(aici apare adjectivarea fantastică): „E un 
ceas. Mă uit la el mirat și văd că merge invers. 
Orele se succed pe dos. Minutarul se 
rostogolește pe dos… 5, 4, 3, 2, 1…Secun-
darul a înnebunit, tic-tic… 60, 59, 58… tic-tic…
57, 56, 55… tic-tic… Timpul pare că s-a 
hotărât pentru ceasul meu să curgă invers… 
Ca și cum ziua ar începe la miezul nopții și s-
ar sfârși când soarele răsare. Oare se poate 
ca în lumea ceasului meu să trăim drumul de 
la bătrânețe la naștere?” Alt obiect fantastic 
este oglinda. Interesant și inedit, Arvătescu 
leagă inteligent obiectele devenite fantastice 
între ele, mimând chiar realul:„Apoi văd o 
oglindă. În ea nu mă reflect eu, ci ceasul.  

 Aici, în lumea oglinzii, ceasul meu 
arată corect timpul. Sunt surprins. Care ceas 
e real? Pare că ceasul din oglindă e cel real. 
Mă întreb dacă nu cumva lumea adevărată e 
cea din oglindă. Mă întreb cărei lumi de fapt 
aparțin eu?” 

ASPECTE ALE FANTASTICULUI ÎN VOLUMUL SINGURĂTATEA SFÂNTULUI SERAFIM  
de DAN GABRIEL ARVĂTESCU

CARTEA DE PROZĂ  comentată de L. STROCHI
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Obiect fantastic, oglinda îi permite 
autorului devenit personaj trecerea dintre lumi: 
„Mă simt prizonier în camera cu pereți lăptoși, 
terorizat de lucruri nedeslușite care plutesc în 
jur. Disperat mă arunc în oglinda fumurie ca în-
spre singura șansă pe care o mai am.”  

Sunt pagini amintind de Eliade, de 
strada Mântuleasa, de labirinturile acestuia… 

Alteori simbolurile se unesc, prin lemn 
unificându-se crucea cu arborele, dar și jertfa 
lui Iisus cu mitul Adamic al cunoașterii: „Lemnul 
crucii mi-e sprijin. Altfel aș cădea din înălțimi, 
fără putința de a mai urca vreodată. Simt lemnul 
plăcut la atingere și parfumat. Pe mine nu mă 
mai simt. Trupul meu începe să stabilească 
legături tainice cu lemnul catifelat. 

Poate că o să devin eu însumi o cruce. 
Poate însă că nu e nicio cruce. Poate că 

eu și lemnul ei suntem un pom. Poate o să ne 
crească frunze. Poate aripi… 

Zâmbesc. Poate că totuși eu nu sunt 
Șarpele. Poate eu sunt Mărul…” 

Universul se dezumanizează, devine 
reificat. 

CE DATOREAZĂ ZIUA NOPȚII pare o 
povestire despre universul concentrațional, un 
inedit „fenomen Pitești”, cu personaje-porecle 
trădându-și, expresionist, profesia: Profesorul, 
Avocatul, Pianistul, Părintele, Politicianul, la 
care se adaugă și vocea auctorială, eul narativ 
fiind și el un intelectual, care stă șapte ani în în-
chisoare (șapte –cifra inițierii). Epicul se rezumă 
la un amplu polilog, o „polifonie a vocilor„ 
asemănătoare cu cea descoperită și practicată  
de Dostoievski, în care autorul e un martor cu 
o voce mult mai slabă decât a celorlalți. El este 
spectatorul, iar drama este excelent „decupată”: 
„Ziua nu-i vedeam. Ei erau desigur acolo, dar 
pentru mine erau niște umbre tragice, tăcute, 
triste,  demoralizate și demoralizante. Nimeni 
nu vorbea, de parcă asistai la o dramă mută.”  

E o lume pe dos, dar registrul nu e 
comic, ci tragic: „Noaptea însă reveneau la 
viață, de parcă ar fi fost mateloții de pe corabia 
blestematului olandez zburător”. 

Fantasticul nu pare prezent, tocmai din 
cauza unui realism pe alocuri naturalist, livresc 
și parabolic. Când să o considerăm o povestire 
realistă, recitim subtitlul: „Amintiri dintr-o celulă 
unde nu am fost niciodată.” Cu alte cuvinte, tot 
ceea ce părea extrem de real, se dovedește a 
fi o proiecție a imaginarului, o posibilitate, nu o 
certitudine. 

Dan Gabriel Arvătescu aplică aici una 
din regulile nescrise ale fantasticului: fantasticul 
este cu atât mai ferm, cu cât realul este mai pu-
ternic. Asta pentru ca fisura să poată fi 
evidențiată, iar adjectivarea fantastică să poată 
funcționa. 

A doua prezență a fantasticului este 
chiar prezența/absența personajelor: în toate 
„ipostazele”, spectrele nu sunt decât proiecții 
ale aceluiași. După cum chiar Iisus poate fi sub-
stituit de către un Părinte, mult mai viril și mai 
enigmatic. 

ULTIMA ZI se bazează pe un fantastic 
al obiectelor, detașându-se dintre ele oglinda și 
fotoliul. Oglinda este dinamică, dă imediat 
„replica”, asigură trecerea dintre lumi, este un 
labirint, e o poartă între viață și moarte, iar fo-
toliul „mimează„ eternitatea, stabilitatea, este 
cuibul în care se refugiază Adina și George. 
(Din nou avem un fantastic al numelor: Adina 
este de fapt Ariadna, din care, prin anagramare, 
poate dispărea Ra, silaba care definește 
soarele, lumina), Adina fiind însăși fisura dintre 
două lumi, schizofrenia ei, asigurând și compor-
tamental motivul dublului și George care nu mai 
este luptătorul, omorâtorul de balauri, el fiind un 
static, un Oblomov –doar în aparență însă. 
Adevăratul personaj al povestirii rămâne lu-
mina, pe care o găsim atât în oglindă, cât și în 
fotoliu: „Așa ceva nu se poate, se gândi el. Își 
miji ochii, încercând să privească adânc în 
micul univers din oglindă. Acolo totul părea la 
fel, aceeași mobilă, aceleași obiecte, aceeași 
așezare. George simți însă acut că ceva nu era 
în regulă. Lumina de dincolo dădea zonei o 
strălucire stranie, parcă din altă lume, o lume 
deloc tristă, contrastând total cu cealaltă în care 
era el. Până și fotoliul sculptat, vechi de secole 
și ponosit de trecerea anilor, părea dincolo 
strălucitor, ca și cum ar fi ieșit ieri din mâinile 
talentatului făurar.” 

De fapt, lumina este cea care asigură 
atât intriga, cât și punctul culminant și 
deznodământul: „Apoi privirea i se roti în înaltul 
camerei fixând oglinda. Aici se petrecuseră între 

timp niște lucruri cu adevărat remarcabile. Locul 
luminii ca de neon artificial din camera de din-
colo fusese luată de o lumină  caldă, intimă, ca 
și cum un noian de lumânări s-ar fi aprins. În 
plus, din oglindă venea un miros de parfum de 
lăcrămioare pe care, uimit, George îl recunoscu 
imediat. Încet, lumea din oglindă începu să se 
rotească, chinuitor de încet, iar fotoliul din 
această stranie lume își făcu cunoscut misterul: 
ghemuită în el, cu genunchii la piept, Adina îi 
zâmbea, întinzându-i mâna.” 

Se produce un transfer de existențe, 
George moare, iar Adina supraviețuiește 
(măcar ca imagine), la sfârșit, oglinda, fotoliul 
și lumina asigurând un final fantastic, 
neașteptat, tulburător: „Toate în cameră erau la 
locul lor, fapt constatat și de polițiștii chemați la 
fața locului. Singurul fapt neobservat de nimeni 
a fost că, din imaginea camerei reflectată în 
oglinda plasată lângă fereastră, lipsea vechiul 
fotoliu sculptat  stil Louis Quatorze. Bineînțeles 
lipsea și imaginea cadavrului găsit în el.” 

O povestire bazată pe monolog, dar de 
data aceasta pe un monolog interior este pove-
stirea ZIUA CÂND AM MURIT FRUMOS.  

Aici prozatorul practică un fantastic „op-
timist” (nu e o invenție: există și „tragedie 
optimistă”!). Fantasticul provine dintr-o adjecti-
vare fantastică de tip oximoron: un „mort viu”. 
(„Mortul viu” apare și la romantici, la Eminescu 
de pildă, dar și la alți scriitori, precum Macedon-
ski, Arghezi, Ernesto Sabato, Erico Verissimo 
(Incident la Antares), Orhan Pamuk etc.). 

Devenit viu, mortul poate ține orice fel 
de discurs, inclusiv comentarii asupra morții: „În 
fond, am murit frumos. Sigur, epitetul „frumos” 
poate fi nepotrivit pentru o moarte, dar, în ge-
neral, oamenii nu prea pot concluziona asupra 
acestui aspect, întrucât nu mor decât o dată, și 
astfel nu au termen de comparație. Nu poți să 
spui că ai avut de exemplu o moarte tragică, 
fiindcă oricum veselă nu are cum să fie, iar pe 
de altă parte, n-o să mai ai alta vreodată, ca să 
vezi și altceva. Las la o parte faptul că, în fond, 
oamenii nu știu o mulțime de lucruri despre ei 
și despre lumea din jur. Unora nu le pasă, alții, 
oricum nu înțeleg nimic din ceea ce li se 
întâmplă, iar unii, care-și zic filozofi, pretind că 
știu tot, dar teamă îmi e că de fapt ei știu tot de-
spre ceva, ceea ce e atât de real, ca imaginea 
lumii oglindită într-o băltoacă. Eu totuși cred că 
am murit frumos.” 

„Mortul” este chiar autorul, trădat de 
dubla sa identitate socială: „Păi, ca medic mă 
cunoaște tot orașul, iar ca scriitor, în plus și 
câțiva de pe alte meleaguri. Sunt convins că n-
am să scap ușor.” 

Se mimează tot soiul de situații de 
moarte aparentă, de timp suspendat după 
moarte: „Tot gândindu-mă la atâtea năstrușnicii, 
am început să mă uit în jur. Totul mi se părea la 
fel, doar că le priveam pe toate de sus. Acesta, 
mi-am spus, e desigur primul avantaj dacă mori. 
De ce să nu recunosc, la început i s-a părut 
straniu. Păi, mă așteptam să văd Raiul. De fapt 
despre puține lucruri s-au spus și s-au scris mai 
mult în istorie ca despre el. Poate și pentru fap-
tul că niciodată n-au fost obținute informații de 
la prima mână, există atâtea păreri. Totuși nu 
m-am așteptat nici un moment ca Raiul să 
semene atâta cu lumea noastră. ” (…) „Cum am 
terminat de gândit la toate astea, am simțit o 
schimbare majoră în jur. Am început să mă 
înalț!” (…) 

„ Am început să văd casa noastră de 
sus, am depășit chiar coroana  falnicului nuc 
sub care murisem. Am cuprins cu privirea întreg 
orașul meu așezat cuminte între două râuri 
mari. În fine, urcând tot mai sus, orizonturile se 
curbară, până ce formară contururile planetei, 
lumina generoasă a soarelui de mai se estompă 
într-o lumină violetă și frigul cosmic mă învălui. 
Abia atunci când am zărit din înaltul cerului 
toate cele dragi mie rămase jos pe pământ, un 
dor imens mă cuprinse și mi-am zis că oricât de 
minunat ar fi Raiul, pentru o ființă imperfectă 
cum sunt eu, tot Pământul mi s-ar părea mai 
bun. Apoi am început să mă întunec…” 

Moartea rămâne pentru autor un spec-
tacol interior și exterior în același timp: „În plus, 
la înmormântare e mai rău ca la teatru. Vin oa-
meni cu duiumul să-l ducă pe mort pe ultimul 
drum. Ca și cum singur nu s-ar descurca cu 
asta!”(…) „Mor de curiozitate să aflu care din ei 
mă vor evoca după slujbă. Mă amuză că, de 
obicei în astfel de discursuri, oratorul se 
adresează mortului condus pe ultimul drum, 
fără să fie convinși că el îi aude sau măcar că 

îi pasă.” 
Rezolvarea finală pulverizează fantas-

ticul: înțelegem că moartea nu a fost decât un 
vis. Iar visul poate fi orice, totul fiind posibil și 
permis în vis: „Am deschis încet ochii și am con-
statat un fapt de necontestat. Nu murisem! 
Primul meu gând a fost unul neplăcut. Prin ur-
mare n-am murit, asta înseamnă că trebuie s-o 
mai fac o dată și cine-mi garantează că a doua 
oară va mai fi la fel?” 

Ultima povestire din volum, VISUL 
MICUȚEI DOMNIȘOARE se vrea un coctail de 
esențe și arome tari, reunind cu curaj teme și 
motive de sfârșit și început de veac în București 
ce par astăzi vetuste, dar nu lipsite de un 
farmec aproape inexplicabil, nostalgic: un 
anume sentimentalism ce astăzi pare desuet, 
un subiect de telenovelă, un basm cu o Albă ca 
Zăpada așteptând nu doar sărutul, ci două cu-
vinte magice din partea Prințului sau o 
Cenușăreasă devenită pentru câteva clipe 
Regina Balului; se întâlnesc aici ceva din tonul 
scrierilor lui Ion Marin Sadoveanu – Sfârșit de 
veac în București, Isac Peltz  - Foc în Hanul cu 
tei, George Mihail Zamfirescu și chiar unele 
scrieri de Mircea Eliade sau Petre Dumitriu. 
Eroina, numită parcă ironic Micuța Domnișoară 
Mimi, trăiește o „dramoletă de amor” amplificată 
de ftizie, boală ce  - se spune – acutizează 
simțurile și trăirile. Percepțiile ei senzoriale 
devin excepționale: „Mimi simțea pur și simplu 
cum înfloresc mugurii liliacului de sub 
fereastră”. 

Trei sunt momentele astrale ale Micuței 
Domnișoare: revelația faptului că un câine nu 
poate vedea curcubeul: „Un câine nu percepe 
culorile, de aceea un câine nu va vedea 
niciodată un curcubeu.” Micuța domnișoară s-
ilabisi cu greutate slova cărții pe care o citea, 
căci lumina fumurie a zorilor abia tulbura 
penumbra sărăcăcioasei cămăruțe în care își 
ducea existența. Așa cum stătea la fereastra 
camerei sale luminate de un mic opaiț, aproape 
sfârșit, părea o sfântă din alte vremuri. Își frecă 
ochii obosiți de nesomn și privi trist mica icoană 
a Fecioarei sprijinită de rama ferestrei. „Așa 
cum un câine nu va vedea niciodată un 
curcubeu, așa nu voi simți niciodată fericirea”; 
descoperirea metamorfozei, omida devenind 
fluture: „Mirarea ei nu mai cunoscu margini 
când, într-o după-amiază caldă, micuța 
gogoașă începu să tremure și din interior apăru 
un fluture mic și neînchipuit de frumos. 
Amintirea acelei întâmplări o marcase pentru 
totdeauna, căci văzuse pentru întâia dată că 
Dumnezeu avea un plan pentru fiecare ființă, 
cât de mică și neînsemnată ar fi fost și că ni-
meni nu-l putea afla decât în clipa când se îm-
plinea. „poate am și eu norocul omizii, își spuse. 
Poate voi fi și eu un fluture care într-o zi îmi voi 
desfășura aripile și voi zbura. Chiar dacă, pen-
tru o clipă doar. Chiar dacă, pentru asta ar trebui 
să plătesc scump” - și de aici toate mutațiile 
cognitive, metafizice și, în fine, întâlnirea și apoi 
iubirea pentru prințul Sturza. 

Contrapunctic, demnitatea de om se 
cucerește prin moarte: „Zborul ei începu lent 
parcă filmat cu încetinitorul. Apoi totul începu să 
se rotească în jurul ei, la început încet, apoi din 
ce în ce mai repede. Contururile și culorile lumii 
se amestecară până când văzu un curcubeu 
spiralat prin care silueta gracilă  părea că 
plutește. Mimi zâmbi. Era în sfârșit fericită…Atât 
de fericită…” 

Fantasticul provine din motivul dublului, 
acrobata de care e fascinat prințul Sturza și 
Mimi sunt de fapt una și aceeași ființă, dar cu 
stări alotropice distincte. Moartea unifică într-un 
„Y” întors două destine, dar totul rămâne „Sub 
pecetea tainei”: „A doua zi întreg Bucureștiul vui 
de știrea că marea acrobată a circului Franzini 
murise efectuând un salto mortale la ultima 
reprezentație din seara precedentă.  

Însă nimeni nu știu că în aceeași seară 
undeva în mahalaua Târgului de Afară o tânără 
bolnavă de ftizie murise și ea în aceeași 
secundă cu acrobata.” 

Dan Gabriel Arvătescu are trei calități 
esențiale pentru a primi pașaport pentru 
această lume elitistă care este lumea fantasti-
cului: un simț cu totul special al timpului, 
obținând din întrebuințarea acestui apriorism 
valori estetice impresionante, un spațiu hiper-
bolizat și aparent „indiferent”, foarte bine descris 
sau su-gerat și, în fine, un limbaj perfect adec-
vat scopului, cauzei, texturii.  

 De aici și izbânzile, deloc puține, din 
acest volum. 
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Ascultând Fantezia în do minor 
op.80 pentru pian, cor şi orchestră de Lud-
wig van Beethoven, cu corul de cameră 
Astra din Braşov, dirijat de Ioan Oarcea şi 
corul Ateneu, dirijat de  Gheorghe Gozar, 
privind un pianist experimentat, de profun-
zime, în persoana solistului Filarmonicii 
Oltenia din Craiova – Mihai Ungureanu,  
sub bagheta dirijorului român Matei Corvin, 
stabilit din 1983 în Africa de Sud, mă gân-
desc la versurile uşor emfatice ale finalului, 
ce aparţin lui Christoph Kuffner.  

Sunt şase strofe cu câte patru ver-
suri, care concluzionează: „Când 
dragostea şi forţa se unesc!” 

Dedicată regelui Maximilian Joseph 
de Bavaria, lucrarea - cu o mai mare liber-
tate formală, scrisă în anul 1808 pentru 
pian, instrumentul preferat al lui Beethoven 
– ilustrează credinţa compozitorului care 
spunea că: ”Muzica trebuie să fie scânteia 
ce aprinde focul în sufletul omenesc”. 

Echilibru, naturaleţe, claritate – 
toate se regăsesc şi caracterizează 
lucrările interpretate în primul concert din 
luna iunie, de  Înălţare. 

Wolfgang Amadeus Mozart – din 
creaţia căruia publicul meloman s-a delec-
tat în 6 iunie cu Uvertura „Directorul de 
scenă” şi Concertul KV 271 a în Re Major 
pentru vioară şi orchestră – în interpretarea 
octogenarului Daniel Podlovski, apreciat şi 
iubit solist – îl numea cu duioşie pe Joseph 
Haydn, a cărui Simfonie cu nr.6 
„Dimineaţa” a răsunat pe scena Ateneului, 
„Papa Haydn”. 

În ipostaze de profesor – discipol,  
muzicieni cu vibrante simţăminte, cei trei 
corifei ai clasicismului muzical vienez: 
Haydn, Mozart, 
Beethoven -  s-
au întâlnit în su-
fletul celor 
adunaţi din 
dragoste de 
muzică la sala 
A t e n e u . L u i 
Haydn o voce 
lăuntrică îi 
şoptea: „Sunt 
atât de puţini oa-
meni fericiţi sau 
mulţumiţi în 
această lume; poate că strădania ta va 
aduce pacea şi liniştea tuturor celor 
încovoiaţi de griji şi împovăraţi de ziua de 
mâine”. 

Deunăzi, 
la Catedrala Sf. 
Iosif, Papa Fran-
cisc rostea: “Să 
spunem cu tărie: 
fericit cel ce 
crede  şi are cu-
rajul de a crea 
întâlnire şi co-
muniune. (...)  

Să fim 
conştienţi că pe 
noi ne invită pro-
fetul să nu ne temem, să nu ne 
descurajăm. Pentru că Domnul Dumnezeul 
nostru este în mijlocul nostru, el este un 

salvator puter-
nic.  

Această 
certitudine, ca şi 
pentru Maria, 
ne dă dreptul să 
cântăm şi să 
tresăltăm de bu-
curie. (...) Fără 
b u c u r i e 
r ă m â n e m 
paralizaţi, sclavi 
ai mâhnirilor 
noastre”. 
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Nuferii iubirii 
 
 
Capricioasă, muza nu-mi vorbeşte – 
admiră-n linişte frumosul pur, 
bea lacrima înaltului azur 
şi dincolo de fire pribegeşte. 
Departe de ispite, o conjur 
să-şi potrivească lira sufleteşte 
la verbul tandru, care îmi zâmbeşte 
dând ăstei vieţi un tineresc contur. 
Doar mâna ei va picura dibace 
culori mai calde-n versul meu prosper – 
veşmânt bogat, sortit să îmi îmbrace 
puţinul trup din apă, lut, eter, 
ce nuferii iubirii şi-i desface 
în poezie, muzică, mister. 
 
 
La carul inspiraţiei 
 
 
Stau în pridvorul clipei strămoşeşti, 
când pomii-şi mişcă ramurile,-agale, 
cădelniţând s-adune în vocale 
prinosul risipirilor cereşti. 
Se scutură în străvezii pocale: 
azurul ce te-ndeamnă să grăieşti, 
emoţia trăirilor lumeşti 
şi-ambrozia sclipirii abisale. 
Singurătăţile expuse-n rame, 
în sanctuarul formelor bătrâne, 
când polii îngheţaţi vor să reclame 
sinceritatea foilor păgâne, 
ce-au îndrăznit, aievea, să se-nhame 
la carul inspiraţiei stăpâne. 
 
În palma vremii... 
 
În spaţiul încărcat de armonie, 
ce pare-a fi a nemuririi oază, 
o voce caldă binecuvântează 
cântându-şi imnul cu melancolie. 
Sonetele, în tomuri, delirează 
că-n slova lor s-a înzidit de vie – 
frumoasă, picurând la temelie – 
din pragul serii, până la nămiază. 
Sub semnul trudei, din mister ivită, 
vrea poezia la liman să iasă – 
înnoadă simţăminte de-o clipită 
și-şi ţese-n tihnă vălul de mireasă; 
cu muguri de lumină ce palpită, 
în palma vremii, oul roz şi-l lasă. 
 
 
Pe-o ramură de timp 
 
Pe-o ramură de timp, crepusculară, 
te-nalţă-n tine, inimă cuminte, 
ca să-nţelegi că zborul nu te minte, 
chiar zăvorât în suflet de fecioară! 
De doruri troienită, ia aminte 
la raza de lumină ce-o să doară, 
când valul spumegând nu te-nfioară, 
ci dormitezi ca sarea-n zăcăminte! 
Sub cerul înstelat, un cort întinde... 
Spre împlinirea ţelului rămas 
zălog al clipei ce-n pustiu se vinde, 
tu cere-i Domnului, în ultim ceas, 
prin clocotele ierbii răsărinde, 
să-şi afle-n tine locul de popas! 

Florica  
Gh. Ceapoiu

 
 
   Alexandru  
    Cazacu 
 
 
 
 
 

 
Noapte de Mai 
 
O teroare a suprafețelor  
ce-și încep un joc al lor 
pe care toți geometrii îl privesc și se miră 
 
O schimbare de margini și perimetre 
mereu și mereu  
înainte de ivirea zorilor 
când timpul vine și rar se întâmplă 
să te recunoască 
cu muzica lui Bach 
ascultată în locul speranței 
cu stelele albe 
ca niște bucăți dintr-un meteorit 
împrăștiate peste dealuri 
când ai vrea să te destăinui  
unei femei tinere și necunoscute 
iar luna își aruncă în ferestre razele  
ca un nobil monezile în cutia milei 
 
O eșarfă 
 
Nu vream să știm cum lumina râdea 
în cele mai neașteptate feluri peste obiecte 
și nici de camuflarea vicleană  
în fiecare „Bine” rostit elegant 
când prepelițele țintite de vânători 
cădeau deasupra prundișului 
ca-ntr-un zbor fără aripi 
 
Nu vream să știm despre toamna 
ce năvălea ca o hoardă mongolă 
în periferia orașelor 
și nici de agonia senină a orelor 
ce transforma totul  
într-o colecție de întâmplări 
stranii și suportabile 
când în grădina cu bujori și balansoar 
flutura de acumo eșarfă pierdută 
 
Încredere 
 
Avem încredere în tot ce este aleatoriu 
în orașul unde batiste colorate  
flutură pe o frânghie 
prinse-n cârlige de lemn 
și-n cerul ieșit din zugrăveala unui paraclis 
peste noblețea celor care merg 
printr-un labirint de capcane 
spre o țintă din ce în ce mai îndepărtată 
când rădăcinile copacilor 
strâng fundațiile unor zgârie nori 
ca o mână de vrăjitoare 
încleștată pe globul de cristal 
Vorbele ricoșază în păsări 
Tăcerea blajinilor este de partea noastră 
și magnolia va înflori în curând 
 
Singurătatea 
 
Singurătatea ne face mereu  
să o confundăm cu altceva 
când întâmplările se ascund în altele 
așa cum o piesă muzicală 
interpetată magistral poate acoperi un țipăt 
 
Singurătatea ia cel mai bine 
pulsul tăcerii care vrea să se extindă 
și ochii pisicii întredeschiși 
zăresc tot ce s-a petrecut cu noi 
demult într-un spectacol de avangardă  
predat altuia când liberi alunecam încet 
în trupul unor părinți necunoscuți  

 
 
       Nicolae Nistor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zborul final 
  
Pentru el totul devenise inutil 
era gata pentru zborul  
fără oprire fără întoarcere 
avea aripile făcute 
urcă pe casă pentru repetiția finală 
nu știa că nimeni 
nu a zburat în realitate 
încăpățânat din fire uliul 
privea de pe stâncă 
cauta momentul zborului lin  
precum moartea care urma... 
 
Menta nu era pe gustul câinelui 
  
El ștergea mesele bogaților,  
folosind menta,  
lemnul fiind îmbibat  
după festin.  
Avea cămara plină  
de lacrimi, 
de frustrări,  
frunzele se terminaseră  
pentru câinele din el.  
Parveniții erau ca el,  
dar de rang înalt,  
nimeni nu avea sânge albastru,  
atunci îl colorau,  
asemeni firelor de păr albe,  
de nu mai știai cine este stăpân...  
La vânătoare era câine,  
iluzia că este primul la pradă,  
îl făcea să latre! 

 
Seară de coșmar  
  
Seara este oarbă uneori,  
corbul ăsta se lovește de geamuri.  
Are vocea de moarte,  
ceasul are un ticăit sufocat,  
vocea unei păsări nechemate…  
cad zilele astea ca grăunțele  
care dispar în ciocuri de avioane.  
Tu nu auzi zgomotele din mine,  
insomniile asezonate cu  
transpirațiile spaimelor din zi,  
ochii stau deschiși, aproape sticloși,  
la televizor nu se uită nimeni.  
Cad blocurile invadate de aripi,  
iar noi, noi nu știm cine suntem,  
patul este prea mare să ne atingem.  
Eu stau încolăcit în baie,  
încerc să sufoc zgomotele vecinilor…  
Pasărea asta vine ca un cancer  
și îmi fură mâncarea din mine,  
iar tu te uiți la mine,  
nu știi cine pleacă sau vine,  
o seară oarbă între viață și vrie… 

 
Clovnul 
 
Acum să-mi pierd minţile nu mai pot,  
Nu mai este la modă rătăcirea, socot.  
Suntem la circ atârnând în trapez riscant  
Spectatorii să asiste la căderea-n neant. 
 
Tigrul scăpat din cuşcă plânge. 
El nu ştie de unde vine mirosul de sânge!  
Numai clovnul râde de tristeţe!  
Şi lacrimile îi spală masca de bătrâneţe! 

 
 
 Camelia Ardelean 
 
 
 
 
 
 

 
În ziua-n care plopii au vorbit 
 
În ziua-n care plopii au vorbit, 
În lumea lor de tihnă şi smaralde, 
Un bob de univers, înmugurit, 
Adus-a-n pripă ploi de stele, calde. 
 
Acolo, pe tărâmul de poeţi, 
E cerul roz şi litera albastră; 
Vibrând sub o cunună de scaieţi, 
Ei pot s-atingă Pasărea Măiastră 
 
Sau din condei, c-un înger dăltuit 
În fiecare slovă nezvântată, 
Să limpezească orişicare mit 
Ori să astupe cratere pe dată. 
 
De biciul minţii şfichiuieşte bine, 
Cuvinte fade-s roiuri de albine... 
 
 
Când porți în buzunar eternitatea  
 
Când porți în buzunar eternitatea 
Și tragi cu gingășie de fermoar, 
Să nu lezezi vreo filă din grimoar, 
Împăturind cochet realitatea, 
 
Când tragi pe visuri ploi cuneiforme, 
Cu muza prăbușindu-se discret, 
Neanunțată de niciun decret, 
Vezi „evadarea“-n mii și mii de forme. 
 
Ascunzi în suflet clipe ruginite 
(Clepsidra sorții chiar de a secat), 
Sortezi neliniști strânse vinovat, 
Pe margine de gânduri putrezite. 
 
Când porți în buzunar un iz de cruce, 
Întreabă-te de îngerul ți-e treaz 
Sau treci însingurat peste pârleaz 
(Înfricoșarea de-ai putea-o duce...). 
 
 
Scântei pe ramuri... 
(ronset) 
 
Scântei pe ramuri au pornit să crească, 
Mimând luceferi în miniatură 
(Pitite-n frunze, florile conjură); 
În zbor palpită focuri fără iască. 
 
Gătită-n voalul fin de adamască, 
Pădurea-i prinsă-n vechea tevatură, 
O Lună Nouă ţipă sub armură; 
În zbor palpită focuri fără iască. 
 
Micuţe nimfe, palide sub mască, 
Prin zgura nopţii-şi caută, în taină, 
Un loc să-mbrace luminoasa haină; 
În zbor palpită focuri fără iască. 
 
Natura, toropită, iarăşi cască; 
Scântei pe ramuri au pornit să crească... 


