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...sunt şi cele privitoare la activitatea 

prodigioasă şi viaţa zbuciumată a celui care a 
fost obligat de vremi şi vremuri să activeze ca 
ofiţer superior, iar apoi ca general, într-o amată 
străină lui şi opusă ţării şi neamului său cel 
românesc. Precum şi tragicul erou, locotenentul 
Apostol Bologa (în realitate, Emil Rebreanu, din 
romanul „Pădurea spânzuraţilor”, al fratelui său, 
Liviu). De data aceasta acel OM va purta un alt 
nume de renume, pe nedrept dat uitării noastre. 
Nu, însă, şi a memoriei rudelor sale apropiate. 
Cum este şi cazul inginerului sibian Ilie Hanzu, 
devenit biograful oficial al valorosului său 
străbunic. Neuitat şi mereu stimat fiind şi de ac-
tualii săi consăteni. Adică: de vrednicii ţărani-
oieri şi pomicultori din Fântânele-Cacova, sat 
aşezat în inima Mărginimii Sibiului. Este gene-
ralul Alexandru Hanzu, născut la data de 4 
noiembrie 1871. Mama acestuia, Maria, 
trăgându-se din familia topliţeanului-harghitean 
Elie Miron Cristea (1868-1939), viitorul prim-pa-
triarh ortodox şi regent-monarh al României 
Mari. Amintitul general mărginean fiind singurul 
cu studii liceale din cei şase fraţi şi surori ale 
sale. Studii încheiate la Sibiu, după care 
autorităţile imperiale austro-ungare ale Marelui 
Principat al Transilvaniei îl trimit, rând pe rând, 
să se instruiască la academiile militare din 
Viena, Berlin şi Paris. Ca urmare a priceperii 
sale strategice deosebite, în timpul primului 
război mondial va comanda diferite armate şi 
divizii pe fronturile din Galiţia, Italia, Albania, 
Belgia şi Ungaria. Însă, când mai erau de par-
curs doar două săptămâni până la desfăşurarea 
istoricelor evenimente de la 1 Decembrie 1918 
de la Alba Iulia, generalul Alexandru Hanzu cere 
să fie primit în rândul cadrelor active ale armatei 
regale române, de sub comanda mareşalului 
Constantin Prezan (1861-1943). Curând, după 
acea, va fi înaintat la gradul de general de 
armată, fiind numit comandantul vânătorilor de 
munte pe întreaga ţară, iar apoi, comandant al 
Armatei a VI-a de la Cluj. Între anii 1938-1942 
va îndeplini înalta funcţie de rezident regal şi de 
guvernator al Transilvaniei, după care este tre-
cut în rezervă, la limită de vârstă. Se va stinge 
din viaţă şapte ani mai târziu, fiind înmormântat, 
cu înalte onoruri militare şi în prezenţa unui nu-
meros grup de consăteni, în Cimitirul Central 
din Cluj. Pe atunci avea vârsta de 78 de ani.  

 
CÂTEVA ÎNŢELEPCIUNI  

OMENEŞTI ŞI CREŞTINEŞTI   
  
   1. - În toate sărbătorile creştine care 

urmează miracolului Învierii Domnului Iisus Hris-
tos, până şi necredincioşii sunt tot mai convinşi 
că EL este cel ce ESTE. Iar Dumnezeiasca lu-
crare se petrece, an de an, începând cu 
primăvărateca sărbătoare a IzvoruluiTămăduirii 
şi continuă până în iernatica Naştere a Mântu-
itorului, urmată de petrecerea sărbătorilor de 
Crăciun. În vreme ce dureroasa şi emoţionanta 
poveste biblică a femeilor Mironosiţe îşi află loc 
de povestire în chiar slujbele religioase ale 
preoţilor bisericilor românilor, din ce-a de-a 3-a 
Duminică de după Învierea Domnului şi Sfintele 
Sărbători de Paşte. Aşa se face că părintele-
universitar sibian Constantin Necula ne-a 
povestit cum că dis-de-dimineaţă, mult mai de 
dimineaţă decât orice speranţă, femeile 
Mironosiţe prinseră a alerga într-un fel de mara-
ton pe cea mai grea dintre pantele lumii. Cea a 
Golgotei. Şi era pe când încă nu se uscase 
Sângele Lui. Şi nici nu se stinsese ura celor ce-
L uciseră. Când glasul Îngerului vestea Învierea. 
De atunci, pentru noi, e Duminică în fiecare zi.  

 
2. - Unde sunt oameni răi la suflet şi brutali 

la mânie, nu există sărbători de nici un fel.  
 
3. - Din spusele filozofului răşinărean şi si-

bian, convertit la franţuzisme parisiene Emil 

Cioran (1911-1995): „În Europa, aparenta feri-
cire se termină la Viena. Mai departe, nenoro-
cire peste nenorocire, dintotdeauna”.  

 
4. - Un mare lider politic occidental al zilelor 

noastre ne argumentează că în SUA 
democraţia s-a născut printr-un fel de cezariană 
extrem de dureroasă.  

Tot la fel şi libertatea de a trage cu puşca, 
pistolul sau mitraliera oricând şi oriunde te taie 
capul, dar şi de a debita prostii în faţa a sute de 
milioane de americani creduli, aroganţi şi 
sfidători de viitorul restului popoarelor lumii. 

 
5. - Dialogul iubirii: - „Iubitu-le,Tu eşti Cerul,/ 

- Iar Eu sunt Steaua ta./ -Tu eşti Marea./ Eu 
Lacrima”.  

 
6 . - Faceţi, cumva, ca târziul să nu fie mult 

prea întârziat! Ca urmare, îi rog pe preoţii de 
biserici şi pe dascălii de şcoli şi facultăţi, să 
propăvăduiască, de împreună, împăcarea nea-
mului meu cel românesc! Să se termine şi să 
nu se mai reia interminabila lui sfadă şi ceartă 
certăreaţă! Aşadar, puneţi capăt duşmăniei, 
întristării şi înstrăinării dintre părinţi şi fii; dintre 
bunici şi nepoţi; dintre români şi neromâni; din-
tre tineri şi bâtrâni; dintre ţărani şi orăşeni; dintre 
migranţi şi emigranţi; dintre folclorişti şi 
manelişti! Cred că aţi aflat că în Biblie stă scris 
să ne iubim aproapele, inclusiv pe cei 
duşmănoşi cu noi! Ori, voi, cei rău de gălăgioşi 
şi teribil de intoleranţi, faceţi tocmai invers aces-
tei sfinte şi creştineşti porunci. Nu iubiţi pe ni-
meni. Nici pe voi-înşivă!  

Ca urmare, până şi bunii voştri prieteni se 
vor înstrăina de voi!  

 
7. -Păguboasa întâmplare neîntâmplătoare, 

care tot mai des se petrece în natură în miez de 
primăvară, vară şi de început de toamnă, mi-a 
inspirat următoarele versuri: „Bate gheaţa sus, 
pe dealuri, /Ninge în vârf de munte/ Aducând în 
vale neliniştea plugarului/ Şi vânturi vânturoase 
multe”.  

 
8. - O tristă constatare: tot mai des mi se 

întâmplă ca în miez de noapte să-l implor în 
zadar pe Moş Ene să-mi vină pe la gene. După 
care stau şi mă întreb: să fie oare devină numai 
gândurile-gânditoare care îmi dau târcoale, sau 
şi un anume beteşug necunoscut de mine şi de 
nimeni?!  

 
9. - Şi încă o constatare, universal valabilă 

în lumea asta mare şi tot mai neîncăpătoare: ni-
meni nu poate sări peste propria-i umbră. Tot 
aşa cum nimeni nu poate vorbi şi scrie altfel 
decât cum şi cât gândeşte.  

 
10. - Fragment desprins dintre versurile 

uneia dintre cele de pe urmă poezii ale arde-
leanului-transilvănean şi mult regretatul meu pri-
eten drag, ION BRAD (1929-2019), din 
Pănadea Târnavei Mici a Blajului „Câmpiei 
Libertăţii” şi a „Şcolii Ardelene”: „Să stăm 
cândva de vorbă,/ iubita mea, în doi,/ să chel-
tuim o noapte /pe tot ce suntem noi…/ Tu să 
deteşti cafeaua, eu un bătrân rachiu…/ Să fie 
cald în casă/ şi rânduială-n lucruri,/ să fim, întâia 
dată,/ noi, singuri, să te bucuri./ de noaptea care 
trece/ de ziua care vine,/ atât cât se mai poate,/ 
cât ni se mai cuvine./ Să stăm, ca unul singur, 
/de vorbă amândoi/ şi să săpăm în urmă, /până 
vom da de noi”.  

 
11. - O vorbă a deznădejdei deznădăjduite: 

eşti în stare să mă aduci la disperare!  
 
12. - Elveţianul Albert L. P. Schweitzer 

(1875-1965), medic-misionar creştin în Africa, 
erudit filozof şi teolog-practicant, spunea că la 
20 de ani avem chipul dăruit de Dumnezeu; la 
40, cel dat de viaţă; la 60, cel pe care-l merităm. 
Privindu-mă în oglinda-mi dimineţilor, am încer-
cat să continui această înţeleaptă înşiruire de 
vorbe adevărate şi de cifre relevante şi reinven-
tate, ajungând la concluzia că după 80 de ani 
de viaţă omul are chipul cu care îl bate Dum-
nezeu.  

Tot acelaşi savant-misionar mai spunea că, 
până una-alta, rostul omului în viaţă este să 
trăiască, nu să existe, în vreme ce filozoful şi is-
toricul roman Lucius Seneca  ne învaţă că 
„Esenţială este întrebuinţarea vieii, nu durata sa”
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 Spectacolele 

toamnei 
                                                                   

Motto 
                                                                               
„Făţărnicia este una dintre 
cele                                                                   
mai grele arte de care poate                                                                    
să se mândrească răutatea 
omenească”                                                                 

                                                                   
A.D. Xenopol 

 
Finita la comedia, cu actorii la 

scenă deschisă şi primadonele 
salutând publicul cu bezele trimise 
din vârful buzelor: v-am tradus, 
proştilor...! După o toamnă 
furtunoasă (ce ropote de aplauze ne-
ar fi extzaziat dacă am fi avut parte 
doar de „noaptea furtunoasă” a neîn-
trecutului nenea Iancu), plină de bâl-
ciurile comediei burleşti de râsu*- 
plânsu?, iată că ne-am ales cu delici-
ile acre-amărui ale unui final apo-
teotic sub bagheta  magică a marelui 
maestru al combinaţiilor: avem un 
nou (acelaşi) prezident şi, în sfârşit, 
un „guvern al meu” (adică, al său). 
Aşa că de-acum încolo să vezi ori-
zonturile fericite, luminate de au-
rora boreală a mult-aşteptatei 
dorite/râvnite şi, în sfârşit, împlinite 

aşezări la masa unde se-mpart  bu-
catele, onorurile şi favorurile. Pentru 
cei aleşi. După spectacolele aste-i 
toamne plină de frenezie electorală 
şi replici celebre demne doar de un 
decor verbal al făţărniciei, cu 
interpreţi întrecându-se, care mai de 
care, în fanfaronadele politicianiste 
unice şi inegalabile în expresiile lor, 
este de aşteptat să se instaleze în 
rândurile „poporului suveran” marea 
linişte şi mulţumire. Cea a sloganelor 
post-campanie. Care a avut „de toate 
pentru toţi”: promisiuni  deşarte gen 
„marea cu sarea”, servite din belşug 
pe tipsii de bune intenţii, declaraţii 
patriotarde şi lacrimi de crocodil. Nu-
mitorul comun al tuturor celor 14 
catindaţi în lupta lor (!?) de „salvatore 
de la patria”. Prefăcătorie, numele 
tău este Făţărnicia. Cu mască şi fără 
mască. După cum ne spunea, 
cândva, şi marele comediant italian 
Luigi Pirandelo: „Vei învăţa pe chel-
tuiala ta că de-a lungul vieţii vei în-
tâlni mai multe măşti decât chipuri”. 
Şi astfel, masca a devenit actorul 
principal în distribuţiile menite să-şi 
desemneze câştigătorii. Sunt ima-
ginile teatrale care ne-au rămas după 
această campanie dusă fără mena-
jamente, cu replici „la rupere”. 
Contează scopul, nu-i aşa?!, nu şi 
mijloacele... Iar eleganţa şi buna-
cuviinţă nu au ce căuta în arsenalele 
luptei pentru Putere.  Confirmându-

se astfel şi cugetarea unui mare 
român. Nicolae Iorga: „Un om 
făţarnic are două ferţe şi nici un 
obraz”. Ce am văzut pe feţele şi în 
privirile candidaţilor noştri la suprema 
demnitate, dincolo de mimica 
facială? Aroganţă şi ironie disimulate, 
prefăcătorie mascată de aşa-zise 
bune intenţii, mânie acuzatoare la 
adresa adversarilor, zâmbete conde-
scendente, priviri interogative.  

A fost / încă mai este, o 
toamnă a purtătorilor de măşti 
teatrale, nu de haloween, în specta-
colele democraţiei mimate cu 
protagonişti versaţi în arta 
prefăcătoriei însoţită de producţii lex-
icale în perfectă armonie cu scopurile 
urmărite, declarate şi subînţelese. De 
parcă, cu toţii, căzuseră de acord 
asupra  adevărului zicerii unui alt ren-
umit om de teatru, englezul Oscar 
Wilde: „Nesinceritatea e doar o 
metodă prin care ne putem dubla 
personalitatea”. Masca fiind aceea 
care schimbă planurile de situaţie şi 
conferă spectacolului mesajul dorit 
de autor/actor. Care scoate la rampă 
prefăcătoria, cinismul şi ipocrizia. Ce 
e cu astea?, se întreabă o votantă 
de-a noastră lovită de „ambâţul” 
adevărului şi nefariseismului: e  arse-
nalul unui „respectabil” (!) politician. 

Nu am s-o contrazic. Şi nici nu 
am să intru în contradicţii cu frumosul 
vers din opera  cu acelaşi nume: „N-
a fost toamnă mai frumoasă”.  

Toamna românească a  aces-
tui an a fost/ este plină de o 
coloratură aparte, în care predomină 
galbenul, cu voci care interpretează 
în falset sloganuri ce trimet auditoriul 
în sfera livrescului. Replay: 
„Preşedintele meu” (supranumit şi 
Porn Level President, după cum l-au 

gratulat unii 
dinte fervenţii 
advesari) ne-
a făgăduit o 
R o m â n i e 
normală în 
plin război. 
Contra PSD-
ului!  
O Românie 
pe care o tot  
caută de vreo 
cinci ani, şi pe 
care încă n-a 

găsit-o. Dar mă-ntreb: aceasta să fie 
după gustul meu, sau al lui?! Voi, cei 
mulţi ca frunza şi ca iarba, ce 
credeţi? din recuzita trecutelor vre-
muri roşii, dar şi cu prea-plin de 
huiduieli şi fluierături venite din 
culisele trupelor adverse, ce-au 
răzbătut de dindărătul măştilor de tot 
felul, trecem acum la spolocanie 
strivind între buze pitoreşti cuvinte de 
mamă (calul de bătaie al tuturor 
nemulţumirilor şi frustrărilor noastre) 
şi făcându-ne larg semnul crucii în 
timp ce rostim creştinescul şi 
întremătorul „Doamne - ajută!” pentru 
ce va să urmeze.  

Şi pentru că pe români opti-
mismuil şi hazul de necaz nu i-au 
părăsit niciodată, e momentul să le 
dăm jos amploiaţilor noştri măştile de 
pe chipuri rostindu-le versurile unui 
şugubăţ autohton: „Poate ţine loc de 
faţă, / Unora, când este cazul, / Însă 
niciodată-n viaţă, / Nu v-a nlocui... 
obrazul”. 

Spectacolele  cu măşti s-au 
încheiat. Spectacolele continuă, cu 
măştile în rolurile principale.      

Pentru că, nu-i aşa!?, „Cunosc 
mulţi oameni care de departe par 
ceva, dar de aproape, nimic” 
(reflecţie a inegalabilului fabulist 
francez La Fontaine, dar atât de 
autentică şi pe la noi). 
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Doamna „Teilor de aur” și „de argint” și 
diriguitoarea Editurii Geea din Botoșani, Elena 
Condrei, a avut fericita inspirație să înființeze, în 
cadrul editurii, o interesantă serie, „Eminescu 
nestins”, provocându-și laureații la o spornică 
discuție privind viața și opera Poetului național. 
Atrag atenția că, prin folosirea sintagmei 
(oripilantă pentru actualii cominterniști) mă 
poziționez în mod conștient printre cei socotiți 
incorecți politic, o invenție cât o catastrofă de 
proporții. Anul acesta (2019) au răspuns 
întrebărilor doi redutabili eminescologi, și anume 
Theodor Codreanu (Itinerare în miracolul 
eminescian) și Ion Filipciuc (Cristelnița de la 
Uspenia. Taifas din petice), de care ne vom 
ocupa în continuare. 

Hâtru, precum un personaj vestit al 
povestașului humuleștean, I. Filipciuc ar-
gumentează chiar în primul răspuns inserția 
subtitlului: La urma urmei, toată cultura, arta și 
civilizația omenirii este alcătuită din „petice” 
șterpelite de om de la maica natură sau aplicate 
peste faldurile naturii. Chiar credințele într-un 
idol, în zei mai mici sau mai mari sau într-un 
Dumnezeu Atotputernic și Atotștiutor, sunt niște 
„petice” cu care omul, din cele mai vechi timpuri 
sau din ultimele zile luminate de soare, încearcă 
să-și limpezească și ocrotească un adevăr fără 
de care viața pe acest pământ nu ar avea nici o 
noimă. Și, cum I. Filipciuc e un neastâmpărat și 
s-a debarasat, în călătoriile lui, de… Malca, 
scormonind arhive întru aflarea câte unui adevăr 
și ținând cont de opera sa, n-avem decât să-l 
vedem ca pe o persoană peticită din cap până-
n picioare, în răspăr cu înțolita și omniprezenta 
prostie, „celebrată” de actorul botoșănean Ion 
Manu pe ultimele pagini ale cărții în discuție. 

Volumul se compune din două părți: 
prima conține răspunsurile la întrebările Doam-
nei Elena Condrei, iar cea de a doua, câteva din 
textele eminescologului. Având în vedere că 
I. Filipciuc e bucovinean și că Eminescu a notat 
într-un manuscris „Eu sunt născut în Bucovina”, 
nu puteau să lipsească din taifas diverse as-
pecte ale ținutului, pagubă colaterală din tratatul 
semnat de Ribbentrop și Molotov, în 23 august 
1939, unde stă scris doar despre rășluirea 
Basarabiei și nici un cuvânt despre Bucovina. În 
ce privește istoria Moldovei, cercetătorul este 
convins că populația de aici se trage din dacii 
romanizați și, curios lucru, 
crede în „basna” lui Simeon 
Dascălul și Misail Călugărul, 
precum că romanii și-au 
deșertat în Dacia Felix potlo-
garii (și creștinii, adaugă), ex-
plicând, în felul acesta, 
creștinarea timpurie a 
populației de aici și eșecurile 
noastre istorice, prin cufun-
dare în „somnul cel de 
moarte”. Norocul nostru că 
ne-au deranjat periodic tot 
câte un popor migrator sau 
pur și simplu conchistador. 
De data aceasta, I. Filipciuc 
își adaugă un prea strident 
„petic”, iar tastatura i-o ia 
voios pe dinainte. Romanii nu 
se încurcau cu transportul 
ucenicilor lui Hristos dintr-o parte în cealaltă a 
imperiului, fiindcă pur și simplu aveau la 
îndemână alte metode, urmărind de fiecare dată 
eliminarea lor fizică și adeseori transformarea 
momentului în spectacol. Cât privește „basna” 
celor doi, nu e mai mult decât atât, în vreme ce 
„somnul” românesc a însemnat imposibilitatea 
dislocării unui popor din jurul Carpaților, o 
frământătură de neam care uimește și care s-a 
păstrat prin credință. 

 De acord cu I. Filipciuc când afirmă că 
grija cea mare a armatei țariste, după ce-a intrat 
în Bucovina, a fost să așeze pietre de hotar cu 

parșiva inscripție „Nova Rosia” și că norocul 
nostru a fost tovarășul Lenin, care, prin revoluție, 
a dezorganizat armata pravoslavnică. Nuanțăm: 
norocul a fost pe moment, căci Lenin a adus cu 
trenul său blindat ciuma roșie, contaminând un 
vast teritoriu, din care s-a „împărtășit” Tătucul, 
cel ce ne-a hăcuit hotarele și a exportat și aici 
cumplita boală. Dar n-a reușit să-i contamineze 
pe toți. Așa cum preotul Andrei refuza să depună 
jurământ Mariei Theresia, afirmând răspicat că 
el a jurat o singură dată, pe cartea sfîntă, și nu 
cunoaște alt împărat decît pe Iisus Hristos, tot 
așa, la vremea ciumei, când Bogdana de la 
Rădăuți fusese închisă, iar călugării, împrăștiați, 
îi povestește poetul Teofil Lianu lui I. Filipciuc o 
întâmplare ieșită din comun. Venea aici du-
minica sau la sărbători mari un țăran de la munte 
și făcea slujbă. Întrebat fiind care e rostul 
cântărilor sale, răspunsul e unul uluitor: Mi-e 
milă de sfinții de pe păreții iștia (…), că stau sin-
guri de-atîta vreme și n-aud vorbă omenească 
și suferă. Trag nădejde că rostul meu îi mîngîie 
și pot să doarmă dup-aceea liniștiți o săptămînă. 
Și nu s-a născut la sat veșnicia? Nu e asta o 
dovadă de dragoste care spintecă orice opreliște 
și ajunge în ceruri? Ne vine a crede că Buga de 
la Putna sună a unire și astăzi, așa cum s-a în-
tâmplat la vestita Serbare, chiar dacă, o spune 
cu amărăciune autorul, Congresul studențesc 
de la Putna a rămas de florile mărului… N-a pro-
dus nici un impuls în coasta puterii politice, cu 
toate că Eminescu a scris limpede despre ideea 
stejarului, care stă în ghinda căzută în pământul 
strămoșesc. Din păcate, trebuie să repetăm, 
după înțelepciunea populară, ghinda mai cade 
și în gura râmătorilor… 

În partea a doua, I. Filipciuc, plecând de 
la cristelnița în care a fost creștinat Mihail Emi-
noviciu, a cercetat proveniența numelui, plecând 
de la radicalul Emin, originea Eminovicilor, cu 
rădăcini în Polonia, data și locul nașterii. Con-
cluzia lui Ion Filipciuc în această privință nu e 
tocmai optimistă. De zece ori se repetă „nu 
știm”, referindu-se la strămoși, la data nașterii, 
la numele de botez Mihai (l), când și unde a 
debutat poetul, iar exemplele nu se opresc aici. 
În continuare, e de reținut, eventual, un titlu (O 
iubire peste fire), cu trimitere la încă o sursă de 
inspirație pentru Luceafărul. E vorba de Scrisori 
la Lună (zece, la număr), un text semnat de po-
etul român George Radu Melidon și apărut în 
„Almanahu pentru Români pe 1858”, din care 
exemplificăm cu un fragment ce încheie scriso-
rile: „Pentru a mă face vrednic de tine, iubita 
mea Lună, eu mă voi sili a mă face nemuritoriu 
ca tine. Dar, Luna mea, în curînd voiu fi al tău, 
căci eu voiescu aceasta și voința este mai mult 
decât fapta.” De altfel, I. Filipciuc ne avertizează 
că acest Melidon se remarcă și prin faptul că i-
a închinat lui Eminescu cea dintâi odă, intitulată 

Eminentului poet Eminescu și 
apărută în 5 septembrie 1870, la 
Iași (Ziarul „Secolulu”). 

Extrem de interesante sunt 
nedumeririle lui Filipciuc în privința 
bolii lui Eminescu, a mitului aces-
tuia (după Lucian Boia), eminesco-
logul aducând în discuție, pentru 
propria demonstrație,  argumente 
de bun simț, din care reproducem 
doar unul: Internarea lui Mihail 
Eminescu la sanatoriul vienez din 
Ober-Döbling nu a fost un gest de 
caritate din partea prietenilor poe-
tului, ci o garanție din partea politi-
cienilor români către curtea 
imperială austro-ungară că ziaristul 
de la cotidianul „Timpul” din 
București, M. Eminescu, nu mai 
are cunoscuta și temuta autoritate 

publicistică; (…) Ar mai fi de adăugat prezența 
amintirilor sale referitoare la filozoful Constantin 
Noica (I. F. l-a cunoscut personal, fotografiile din 
volum fiind o dovadă în plus) și lupta acestuia 
pentru microfilmarea manuscriselor emines-
ciene.  În sfârșit, suntem în fața unei cărți de o 
remarcabilă densitate a ideilor, expuse cu o 
impresionantă forță de convingere, uneori 
polemică, de unde nu lipsește și o ușoară undă 
de ironie. Îl văd așezat în spatele textelor, încer-
când o oarece mulțumire pentru a fi descâlcit 
niscaiva aspecte din viața culturală mai ales a 
Bucovinei.         

Ion Filipciuc despre Mihail Eminescu
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Constantina Raveca Buleu, 
o tânără cercetătoate de la Cluj, 
este, la ora actuală, una dintre vocile 
cu rezonanță în spațiul larg al 
interpretărilor culturale, așa cum o 
recomandă, desigur, volumele publi-
cate până acum. Cu studii temeinice 
la universitatea transilvană, în dome-
niul literelor, imagologiei, diacroniei 
culturale, ea a susținut un doctorat 
realmente strălucit, încununat cu 
distincția academică Summa cum 
laude, pe o teză transformată într-o 
carte de mare succes, de neînlocuit 
în câmpul cercetării asupra macro-
imaginii unui secol aparte; Para-
digma puterii în secolul al XIX-lea. 
Dincolo de vârstă, tânăra autoare 
publică volume după volume, sinte-
tizând preocupările sale în spații cul-
turale diversificate: influența 
grecească, Dostoievski, Nietzsche, 
Napoleon, Foucault, cultura Indiei; li 
se alătură articole de critică/ cronici 
literare, în care autoarea se re-
găsește în veritabile exerciții de cer-
cetare a actualității literare, formă 
subtilă ce solicită, desigur, tehnici de 
abordare aplicate și convingătoare. 

Desigur, fragmentaritatea receptării 
critice se înscrie într-un act de com-
plementaritate față de soliditatea 
proiectelor ample; e un act sigur 
benefic, așa cum o demonstrează 
cărți recente ale autoarei clujene, 
Critică și empatie, respectiv 
Geometrizări. În cele ce urmează ne 
vom referi la volumul Critică și em-
patie (Ideea Europeană). Când în 
numărul numărul 11/ 2015 al revistei 
Convorbiri literare scriam despre 
marea carte despre putere (mare, 
din mai multe perspective!) a Con-
stantinei Raveca Buleu arătam că: 
„o carte este puternică atunci când 
se înscrie într-o listă de lecturi nece-
sare pe termen lung”. Exercițiile de 
critică ale autoarei sunt, cum altfel, 
verificări ale solidității unor demersuri 
culturale săvârșite alții și comuni-
carea cu un el, cititorul, pentru trans-
miterea verdictului, pe termen scurt 
sau pentru totdeauna. E un aspect 
asumat de cercetătoare aflată în 
ipostaza de critic/ interpret al 
fenomenului cultural. Comentând cu 
sagacitate, cu evidentă acribie 
critică, ea se referă, în textele 
adunate în acest volum, la două cat-
egorii de autori: pe de o parte sunt 
cei care se înscriu în cercul eseiștilor, 

criticilor, teoreticienilor, precum 
Mircea Muthu, Mircea  A. Diaconu, 
Silviu Lupașcu, Mircea Opriță, Ion 
Varic, Mircea Martin, Adrian Dinu 
Rachieru, Ștefan Borbely, Ilie Rad și 
lista cuprinde încă alte nume la fel de 
importante la nivelul culturii române, 
pe de altă parte e vorba de scriitori 
(prozatori și poeți), iarăși selectați nu 
doar după afinități ci după criterii ju-
dicios-cri-tice, așa cum arată textele 
cronicilor în sine: Octavian Paler, 
Varujan Vosganian, Caius Dobrescu, 
Ion Vianu, Mihai Zamfir, Lucian 
Vasiliu, Gabriel Chifu, Ion Zubașcu, 
Gellu Dorian, autori de certă valoare, 
reprezentativi în spațiul cultural con-
temporan. Fiecare nouă carte a unui 
autor poate oferi o nouă perspectivă 
asupra acestuia, uneori radical 
diferită de ceea ce se știa/ se spu-
sese până acum. Constantina 
Raveca Buleu scrie frumos (în sen-
sul calitativ) și cu o pasiune evidentă 
pentru munca de interpret. Dincolo 
de grija de a nu trece peste elemente 
esențiale, e de admirat prezența a 
ceea ce i-a fixat, de la Călinescu în-
coace, pe criticii de anvergură, adică 
știința sintetizării în spuse demne de 
ținut minte, ca să nu spunem și mai 
mult. Câteva exemple credem că pot 
fi edificatoare, cu mențiunea 
necesară că operăm o selecție 
aleatorie, fiecare text critic în-
cadrându-se în canonul numit mai 
sus: „...reafirmare a gustului lui Silviu 
Lupașcu pentru miniaturi discursive 
desăvârșite, domenii dificile și ana-
lize sofisticate, consacrate deseori 
unor marginalități isorice, religioase 
sau exegetice fascinante.”; „...făcând 
mereu conexiunile necesare între 
ideologie, biografie și literatură, de-
construind mituri și prejudecăți, ac-
centuând reliefurile unei opere și 
cedând uneori plăcerii de a experi-
menta diferite paliere herme-neu-
tice...” (Mircea Opriță); „...Mircea 
Muthu trasează coordonatele pro-
priei sale identități în funcție de con-
stantele intelectuale ale biografiei 
sale...”; „...Andrei Marga construiește 
exemplar și original imaginea unui 
teolog și filosof de mare anvergură, 
care concep-tualizează în mod re-
sponsabil condiția umană în epoca 
relativismelor modernității târzii, 
aducând-o mai aproape de un spațiu 
de excelență existențialist, în care 
filosofia și teologia își dau mâna, di-
alogând.”, „Combinația de scriitură 
profesionistă, analiză profundă și ra-
finament cultural elevat contribuie, 
în romanul lui Ion Vianu, la crearea 
unui Bildungs-roman personal, în 
condițiile reconstituirii unei epoci fu-
neste pentru o întreagă generație 
culturală.”; „Textul, faptul scriptural și 
de existență, se conturează ca efect 
al vederii și ca mod al viețuirii, aso-
ciat unei virtuale-ideale metamorfoze 
de la capătul lumii...” (Lucian Vasiliu), 
„...multe dintre personajele romanului 
etalând o desăvârșită artă a 
ambiguității, un bizantinism organic 
și contagios...” (Caius Dobrescu). Și 
toate celelalte pronunțări critice, din-
colo de păcatul ... fragmentarismului 
critic asumat, la fel de convingătoare 
într-o expresie de neschimbat. 

Rod al curiozității intelectuale 
și al dorinței de a se auto-verifica 
(mereu) intelectual, cronica este un 
instrument rafinat și de substanță, în 
ciuda scurtimii dictate de gen, 
a t u n c i  c â n d  e s t e  s c r i s ă de 
autoarea clujeană, după cum se 
vede.

   Cartea citită de... CONSTANTIN DRAM 

Fragmentarismul  
receptării critice              
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CU MASCĂ CU MASCĂ   
şi şi   

FĂRĂ MASCĂFĂRĂ MASCĂ   
„Salvatorul” de la USR ne vrea 

fericiţi în România (pe cei de-aici, sau 
şi dinafara ei? Tăcere asurzitoare...). 
Să dea Domnul să fie, dar 
deocamdată nu prea ne răsfaţă ni-
meni cu binele, şi ne-am cam pierdut 
speranţele în promisiuni deşarte. In-
dependentul susţinut de două partide 
(!?) „n-a avut linişte” în aşteptarea 
rezultatelor scrutinului. Sper că şi-a 
regăsit-o acum, prin culisele teatrelor! 
Iar un altul a făcut marea descoperire 
cu care să-şi dobândească fotoliul de 
prezident: „Suntem deştepţi, dar 
mulţi”.  

Eu aş fi zis altfel, parafrazându-
l pe vestitul Moţoc:  suntem mulţi, dar 
şi proşti de deştepţi. După cele ce ni 
se tot întâmplă, simt nevoia să mă-
ntreb: la ce bun, totuşi, deşteptă-
ciunea asta?! Ce altceva şi-au mai 
dorit competitorii? Respect pentru toţi 
(slogan suspendat în aerul incertitu-
dinii, întrucât venea din gura unui ga-
lonat etnic maghiar progranat mental 
doar pe o anume direcţie).  

Educaţie şi performanţă pentru 
fiecare român, o nouă alegere, un nou 
viitor şi o nouă Românie.  

Parcă (parcă?!) sigur le-am 
auzit şi prin trecutele campanii, de-
venind tot atâtea leit-motive ale arse-
nalelor puse la bătaie, pe motiv de 
inspiraţii îndoielnice, dar şi din falsele 
iluzii că uitarea e scrisă-n legile-
omeneşti, iar termenul de garanţie 
poate fi reetichetat oridecâteori este 
nevoie...  

După spectacolele urnelor, în 
nenumărate acte şi  tablouri, gratulate 
cu aplauze, urale şi ovaţii aduse din 
recuzita trecutelor vremuri roşii, dar şi 
cu prea-plin de huiduieli şi fluierături 
venite din culisele trupelor adverse, 
ce-au răzbătut de dindărătul măştilor 
de tot felul, trecem acum la spolocanie 
strivind între buze pitoreşti cuvinte de 
mamă (calul de bătaie al tuturor 
nemulţumirilor şi frustrărilor noastre) şi 
făcându-ne larg semnul crucii în timp 
ce rostim creştinescul şi întremătorul 
„Doamne - ajută!” pentru ce va să 
urmeze.  

Şi pentru că pe români optimis-
muil şi hazul de necaz nu i-au părăsit 
niciodată, e momentul să le dăm jos 
amploiaţilor noştri măştile de pe 
chipuri rostindu-le versurile unui 
şugubăţ autohton: „Poate ţine loc de 
faţă, / Unora, când este cazul, / Însă 
niciodată-n viaţă, / Nu v-a nlocui... 
obrazul”. 

Spectacolele  cu măşti s-au 
încheiat. Spectacolele continuă, cu 
măştile în rolurile principale.      

 Pentru că, nu-i aşa!?, „Cunosc 
mulţi oameni care de departe par 
ceva, dar de aproape, nimic” (reflecţie 
a inegalabilului fabulist francez La 
Fontaine, dar atât de autentică şi pe la 
noi). 

 Un mare prieten al meu și al literaturii 
române contemporane este cel mai valoros 
traducător din română în spaniolă, Joaquin 
Garrigos, un veritabil înger păzitor al culturii 
române, pe care l-am cunoscut la târgul de 
carte BookFest din București, în anul 1999. 
De atunci am colaborat la numeroase 
acțiuni culturale româno-spaniole, precum 
și la înființarea catedrei de limba și literatura 
spaniolă de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în perioada în care 
domnul Garrigos a fost directorul Institutului 
Cervantes din București (2006-2012). Îmi 
amintesc în mod deosebit cu mare plăcere 
întâlnirile din noiembrie 2005 de la București 
și Suceava (unde am fost principalul orga-
nizator) cu scriitori spanioli din insulele 
Canare, prilej cu care a fost lansată revista 
„Cuadernos del Ateneo” din Tenerife, în care 
apăruse o microantologie de literatură 
română contemporană realizată de bunul 
meu prieten, în care au fost incluși 12 autori, 
de la George Bacovia la Varujan Vosganian, 
Alexandru Ecovoiu și Constantin Severin. 
Ambele evenimente au avut ecouri fru-
moase atât în presa românească, cât și în 
cea spaniolă.  

Joaquin Garrigos s-a născut în 9 
iulie 1942 la Orihuela (Alicante) și este 
licențiat în drept și în filologie hispanică al 
Universității din Murcia, Spania. Dintre nu-
meroasele sale traduceri în limba română 
amintim doar câteva: „Ciuleandra” de Liviu 
Rebreanu, „Domnișoara Christina”, „Nuntă 
în cer”, Șantier”, „India”, „Noaptea de 
Sânziene”, „Huliganii” și Tinerețe fără 
bătrânețe. Dayan” de Mircea Eliade, „Amur-
gul gândurilor”, „Cartea amăgirilor”și „În-
dreptar pătimaș” de Emil Cioran. În anul 
1998, Joaquin Garrigos a primit premiul Uni-
unii Scriitorilor din România pentru tradu-
cerea romanului „Noaptea de Sânziene” de 
Mircea Eliade. 

- Ce a însemnat pentru dvs. aventura 
spirituală a traducerii operei lui Cioran în 
limba spaniolă? 

- Aventura traducerii cărților lui Cio-
ran a fost dublă. În primul rând, am des-
coperit o nouă dimensiune a limbii române. 
Cioran o prelucrează ca pe un obiect de bi-
juterie și o ridică la un nivel de expresivitate 
nemaiîntâlnit de mine la un prozator. Cioran 
e un giuvaergiu al limbii, așa cum mai târziu 
a demonstrat și cu franceza. În al doilea 
rând, pătrunderea mea în lumea lăuntrică 
cioraniană, în obsesiile sale, m-a îmbogățit 
personal pentru că a trebuit să cuget despre 

probleme pe care nu mi le pusesem înainte. 
Cu Cioran putem fi de acord sau nu, dar ni-
meni nu poate tăgădui forța covârșitoare a 
gândului său. 

- Cioran a iubit mult Spania. Ce ecou 
au avut cărțile sale în patria lui Cervantes? 

- Da, aveți dreptate, Cioran însuși a 
spus că el fusese făcut pentru cultura și 
limba spaniolă. Doar războiul civil spaniol 
(1936-1939) l-a oprit să se stabilească la 
noi, așa cum el dorea, și să devină un pa-
trimoniu cultural spaniol. Toate cărțile lui 
Cioran, în afară de „Schimbarea la față a 
României” (probabil că după titlu editorii so-
cotesc, în mod greșit, că este o carte de in-
teres doar local și e mare păcat, pentru că 
e vorba de cartea cea mai interesantă, din 
punctul meu de vedere) s-au tradus în 
spaniolă și se reeditează regulat. Este un 
„autor de fond” al editurilor respective, adică 
un scriitor ale cărui cărți se vând mereu. 

- Literatura română a secolului al XX-
lea pare a fi dominată din punct de vedere 
valoric de poeți; trei dintre ei, Lucian Blaga, 
Nichita Stănescu și Marin Sorescu au fost 
în atenția juriului Premiului Nobel.Ce impre-
sie globală vă face literatura română a se-
colului al XX-lea? 

- Chiar Cioran spunea, și nu o dată, 
că limba română este mult mai potrivită pen-
tru poezie. Asta ar putea lămuri superiori-
tatea calitativă a poeților. Nu-i putem uita 
însă pe marii prozatori Rebreanu, Eliade, 
Camil Petrescu, Gib. Mihăescu, Hortensia 
Papadat-Bengescu, etc, îndeosebi ro-
mancierii perioadei interbelice, cea mai 
strălucitoare a României, necunoscuți în 
Apus pentru că autoritățile române niciodată 
n-au avut interes să răspândească cultura 
română în lume. În 1935, Eliade se plângea 
că, în Polonia, România era cunoscută ca 
„țara lui bacșiș-bacșiș”, că numele României 
era legat de ciubuc, de incapacitatea politică 
și de „conștiința ieftin de cumpărat”, în loc 
de a fi legat de opera lui Liviu Rebreanu, de 
Blaga ori de Brâncuși, Ar fi fost de ajuns ca 
autoritățile culturale să fi promovat tradu-
cerile și publicarea marilor opere literare în 
țările apusene cu greutate culturală. V-ați în-
trebat ce loc ar ocupa în istoria literară 
europeană Camil Petrescu dacă „Patul lui 
Procust” ar fi fost tradus și publicat în marile 
țări europene în 1933? Sau cărțile filozofice 
ale lui Blaga? Ceea ce făcea Eugenio D’Ors 
în 1937, vorba lui Eliade, făcuse Blaga cu 
cincisprezece ani înainte. Oare n-avem 
dreptul să ne gândim că dacă ar fi fost 
tradus la timp ar fi ocupat un loc proeminent 
în gândirea europeană? În schimb el este, 
ca și Camil Petrescu, un perfect necunos-
cut. Câți bani se risipesc în nimicuri în loc 
de a potența marile valori culturale române, 
fiindcă investiția în cultură poate fi chiar mai 
lucrativă decât una pur economică. Din ne-
fericire, România a trăit 45 de ani în în-
tuneric. Recunosc că nu sunt specialist în 
literatură, poate n-am citit lucrările potrivite, 
dar anii aceștia mi se par sterpi pentru 
literatură, cu exceepțiile de rigoare, firește. 
Niciodată nu vom ști cum ar fi fost un ro-
mancier ca Marin Preda scriind în libertate. 
După 23 august, România a căzut de la in-
finit la zero. Abia începe a ieși din puț, dar 
are în față un lung drum de bătut până să 
ajungă pe culmile unde odinioară a fost. 

- Care este destinul cărții de poezie 

actuale în Spania? 
- Poezia, care a fost mereu un gen 

literar popular, a devenit accesibilă aproape 
numai pentru inițiați. În afară de marii clasici, 
poeții de azi s-au adăpostit în  edituri mici, 
adesea din provincie, care au o difuzare 
proastă. Tirajele sunt mici și, prin urmare, 
cărțile sunt scumpe și greu de găsit. Vă dau 
un exemplu, recent s-a publicat o carte, 
„Melos melancolia”, a unui însemnat poet 
din generația ”50, Carlos Edmundo de Ory, 
care a fost foarte bine primită de critică. Ei 
bine, n-am putut-o găsi în marile librării din 
Madrid, nici în Valencia, nici pe Internet. 
Doar la Barcelona am reușit să o procur. Mi 
se pare cu totul regretabilă starea actuală a 
poeziei la noi.  

- Ce fel de prozatori români contem-
porani ați remarcat până în prezent?Ce fel 
de cărți așteaptă editurile spaniole? 

- Trebuie să subliniez întâi și întâi că 
pregătirea mea este cu precădere 
lingvistică, literatura a fost mereu într-un al 
doilea plan. Limba m-a dus la literatură, dar 
ca simplu cititor și nu mă consider, nici pe 
departe, un critic. Cum v-am mai spus, 
preocupările mele literare se îndreaptă către 
Eliade în primul rând și către marii scriitori 
ai perioadei interbelice. Vreau să și remarc 
un gen adesea neglijat, dar cu reprezentanți 
extraordinari, anume memorialistica. 
Bunăoară, jurnalele lui Jeni Acterian și Mi-
hail Sebastian sunt niște piese prețioase ale 
literaturii române. Dintre scriitorii de după 
revoluție m-a izbit Alexandru Ecovoiu, care 
mi se pare un scriitor de mare talent. Am 
avut onoarea să-i traduc două frumoase 
povestiri. Cei mai mulți editori spanioli, ca 
peste tot, vor să câștige bani și de aceea 
înclină spre scriitorii anglo-saxoni. Sunt 
totuși unele edituri care au în atenția lor ca-
litatea, dar este greu ca un prozator, să 
zicem dintr-o limbă „minoră”, să pătrundă pe 
piața spaniolă dacă n-a fost tradus înainte 
în franceză. 

- Ce satisfacții și revelații spirituale ați 
avut până acum legate de aprofundarea lim-
bii române? 

- Multe. Am descoperit o lume și o 
cultură de mare valoare. Marea mea 
satisfacție este că am făcut cunoscută în 
lumea hispanică o bucățică a literaturii 
române. Cu toate că știu și alte limbi, m-am 
predat exclusiv limbii române. Din fericire, 
odată ce coșmarul comunist a dispărut, să 
sperăm că pentru totdeauna, pot munci în 
totală libertate și mă pot bucura fără piedici 
de ospitalitatea românilor. 

- Se spune adeseori că laureații pre-
miului Cervantes sunt mai valoroși decât 
mulți câștigători ai Premiului Nobel. Cum s-
a ajuns la dobândirea unui astfel de pres-
tigiu, fiindcă în România de pildă instituția 
premiului literar este minată de tot felul de 
balcanisme? 

- Ce spuneți dvs. despre laureații 
premiului Cervantes este foarte adevărat. 
Nu știu precis ce se întâmplă cu decernarea 
premiilor literare în România, deci nu pot 
vorbi în cunoștință de cauză. Totuși, noi 
n-am avut 45 de ani de comunism. Probabil 
că în această lungă noapte de piatră s-au 
înrădăcinat între voi niște vicii și apucături 
greu de smuls. 

(„Monitorul de Suceava”, Anul VI, Nr. 
60, miercuri 15 martie 2000) 

 
Din cartea de interviuri în lucru, 
 „Autoportret prin ricoșeu” 
de CONSTANTIN SEVERIN 

  „M-am predat exclusiv limbii române” 
 

     Interviu cu traducătorul Joaquin Garrigos (Spania)
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Itinerarul creator și fizic al poetului 
și prozatorului Vasile Alecsandri a suscitat 
interesul unor cercetători, istorici și critici 
care au consemnat în notele, articolele și 
exegezele lor ceea ce li s-au înfățișat ca 
fiind specific și esențial bardului de la 
Mircești. 

S-au publicat, în răstimp de o sută 
și ceva de ani de posteritate, un imens 
material biografic, exegetic și biobibli-
ografic, de la mici note la ample și inci-
tante comentarii și analize stilistice. 

Restituim, acum, două note privi-
toare la data nașterii poetului Vasile Alec-
sandri ~ prima semnată E.P. aparține, 
cred, lui Emil Panaitescu (1885–1958), 
profesor, istoric și discipol al lui Nicolae 
Iorga și Vasile Pârvan, iar despre cea de 
a doua, semnată S., nu putem preciza cui 

aparține. 
Publicate în reviste de prestigiu, 

Revista Societății Tinerimea Română și 
Sburătorul, aceste note privitoare la ivirea 
poetului pe lume au fost citite de cei care 
supervizau aceste publicații. 

Informațiile și trimiterile de istorie 
literară ce le conțin sunt relevante și 
demonstrează rigoarea celor doi autori 
interesați de posteritatea unui scriitor așa 
de interesant și, mai ales, așa de actual, 
din care timpul nu a erodat prea mult. 

 
* 

În ce an s-a născut 
Alecsandri? 

 
Unele informațiuni dau anul 1821, 

altele 1819. Această din urmă dată este 
mai sigură, anul trecut s-a împlinit dar 100 
ani de la nașterea marelui nostru poet 
național. 

Totuși nu s-a scris și nu s-a vorbit 
mai mult despre dânsul, ca altădată. Acum 
către începutul noului an, se prepară o 

apologie a lui Alecsandri de Mircea 
Rădulescu și Alfred Moșoiu(1). 

În Editura Librăriei Stănciulescu a 
apărut un studiu asupra lui Alecsandri de 
Nicolae Zaharia(2.) Lucrarea e urmată de 
o bibliografie foarte interesantă, menită a 
continua și a întregi bibliografia relativă la 
Alecsandri, publicată odată cu volumul I 
de Scrisori(3) date la lumină în 1904 de 
Ilarie Chendi și Eugenia Carcalechi. 

E.P. 
* 

Comemorarea lui Alecsandri 
 
S-a pomenit aici despre un concurs 

de piese, deschis de direcția Teatrului 
Național, pentru a comemora începutul 
teatrului românesc și pe Alecsandri. 

Concursul, cum era de prevăzut, 
n-a dat nici un rezultat, fiindcă termenul de 
„confecțiuni“ fusese prea scurt și nu pu-
tuse ispiti pe scriitorii adevărați să se 
așeze la o muncă serioasă. 

Atunci Teatrul Național s-a adresat 
direct poeților Mircea Rădulescu și Alfred 
Moșoiu, care, cu o iuțeală uimitoare, i-au 
satisfăcut dorința, scriind O noapte la 
Mircești. 

Lucrarea celor doi poeți a plăcut 
atât de mult comitetului de lectură al 

Teatrului Național, încât le-a votat un 
însemnat premiu în bani. 

Societatea Scriitorilor a ținut să se 
asocieze și ea la plăcerea comitetului de 
lectură, acordând poeților și din partea ei 
un premiu considerabil. Astfel s-a izbutit 
să se obțină un poem dramatic prin care 
să se poată sărbători cum se cuvine bar-
dul de la Mircești. 

Comemorarea va avea loc chiar în 
cursul acestei luni la Teatrul Național. 

S.  
 
Note 
 
• Aceste contribuții se transcriu din Revista 

Societății Tinerimea Română, 1, nr. 1, mai 1920, 
p. 53. (Cronică) și Sburătorul, 1, nr. 38, 3 ianuarie 
1920, p. 287. 

1. Mircea Rădulescu și Alfred Moșoiu ~ O 
noapte la Mircești. Fantezie în versuri într-un 
act și prolog. București, Editura Alcalay, 1920, 60 
pagini. 

2. Nicolae Zaharia ~ Vasile Alecsandri. 
Viața și opera sa. București, Editura Librăriei Al. 
Stănciulescu, 1919. 

3. Vasile Alecsandri ~ Scrisori. [Volumul] 
1. Către Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, 
Alexandru Papadopol Callimach și Paulina 
Alecsandri. Publicație îngrijită de Ilarie Chendi 
şi Eugenia Carcalechi. București, Editura Socec, 
1904, XXXIX + 317 pagini.

Inscripții băcăuane 

ÎNSEMNĂRI DESPRE POSTERITATEA  
LUI VASILE ALECSANDRI
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PREMIUL revistei PLUMB 
 
Pe la începutul toamnei, s-a desfășurat la Tecuci cea de a III-a ediție a Festivalul 

Internațional al Aforismului,pentru românii de pretutindeni. Manifestarea are deja 
un palmares destul de bun. Și-au legat numele de ea câteva personalități marcante: 
acad. N.Dabija, prof. univ. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. univ. 
C-tin Frosin, cel mai valoros traducător român de limbă franceză, Francois Vaucluse, 
savant de renume la Sorbona. În cele trei ediții, pe lângă concurenții noștri, au primit 
premii  și români din: Canada, SUA, Italia, Franța, Israel și Rep. Moldova. O noutate 
de top: elevii participă ca actori, nu ca spectatori. Ei caută aforisme pe Internet, le 
grupează tematic, le comentează, se contrazic, fac desene după ele. Admirându-le cre-
ativitatea, Naji Naaman (Liban) a tipărit  o carte cu încercările lor, Gânduri desenate 
(desene și aforisme), în condiții grafice de excepție, în șase limbi, 3000 de exemplare 
și a fost difuzată în multe țări. 

V. Ghica, președintele Festivalului 

LIVIU ZANFIRESCU  (București) 
 
 
 În exces de metafore poemul se sufocă. 
 Echilibrul este esența oricărei rugăciuni. 
 Meniul zilnic include obligatoriu niște … SMS-uri… 
 Când plagiem o lucrare suntem hoți abia după ce o parodiem  
                                                                                  devenim cinstiți... creatori. 
 Analizând tipurile de criminali veți întâlni și… ucigași de idei?! 
 Astă toamnă atâtea Frunze și-au aflat alei în mine … 
 La intonareea Imnului,unii țin mâna la inimă,dar nu simt pulsul Țării. 
 Uneori simt nevoia să încerc cum e să fii pustiit... de bine? 
 Sinonimele sunt suflete pereche. 
 Picături de eternitate germinează în fiecare metaforă.  
                                            Altfel cum ar fi ajuns  rege Fănuș? 

  Sărbătoriții în noiembrie,  
Filiala Bacău a Uniunii  

Scriitorilor din România 
 

NICOLAE MANOLESCU  
 
Președintele Uniunii Scriitorilor din 

România împlinește 80 de ani. Nicolae 
Manolescu, născut Nicolae Apolzan, s-a 
născut la 27 noiembrie 1939 în Râmnicu 
Vâlcea. Critic și istoric literar, cronicar li-
terar și profesor universitar, membru titular 
al Academiei Române, Nicolae Manolescu 
a   activat  ca politician după Revoluția din 
1989, fiind  fondator al Alianței Civice și 
Ambasador al României la UNESCO.   

Una din-
tre cărțile 
sale funda-
mentale este 
I s t o r i a 
critică a li-
t e r a t u r i i 
r o m â n e , 
apărută în 
anul 2008, 
într-o ediție 
d e f i n i t i v ă . 
Este, de 
asemenea, 
directorul re-

vistei România literară. În luna decembrie 
2011, Senatul Universității bucureștene 
l-a declarat Profesor emerit. Administrația 
prezidențială l-a decorat cu Ordinul 
Național Steaua României în grad de 
Mare Cruce, cea mai înaltă distincție a 
statului român. 

Membrii Filialei Bacău din Uniunea 
Scriitorilor din România îi urează mulți ani 
de creație în critica literară, sănătate,  pu-
tere de muncă și satisfacții în ale scrisului, 
în întregirea marii sale opere. La mulți ani!  

 
PETRE ISACHI - 17 NOV 1939, 80 de ani 
GRIGORE CODRESCU -  22 NOV, 1938, 

81 DE ANI 
OVIDIU GENARU - 10 NOV. 1934, 85 DE 
ANI  
VASILE GHICA- 8 NOV. 1940, 79 DE ANI 
ADAMESCU CEZARINA - 1 NOV. 1951, 
68 DE ANI 
ADRIAN BOTEZ  - 10 NOV. 1955, 64 DE 
ANI 
THEODOR CALCAN - 7 NOV. 1950, 69 
DE ANI 
MIHAI HANGANU - 12 NOV. 1946, 73 DE 
ANI 
AUREL POP- 22 -NOV. 1949, 70 DE ANI 

 
LA MULȚI ANI ! 

 
PETRE ISACHI – La 80 de ani, o 

vârstă a împlinirilor de viață și literare, 
criticul literar a realizat frumoase izbânzi 
pe toate planurile vieții. Cu una din cele 
mai bogate opere critice care conține mii 
de studii, eseuri, articole, cronici, anul 
acesta a luat Premiul USR, Filiala Bacău 
pentru volumul DOCUFICȚIUNI CRITICE, 
VOL.I, II, III, IV. – CARTEA  ANULUI 

Din opera sa amintim: Convorbiri 
imaginare cu Jorge Luis Borges, Despre 
mine şi Dalila,  Amanta de proximitate,  Au-
toportret în oglindă,  „Zburătoru”, o revistă 
lovinesciano – optzecistă. Repere istorico 
– literare, Romanul, încotro?  Fals tratat 
de istoria romanului, Psalmii arghezieni şi 
problema devenirii creştine, Vasile 
Voiculescu, Ultimele sonete … sau cum se 
elimină Complexul Shakespeare. Câteva 
bijuterii de cronicar:  

 „Criticul literar trebuie să se apropie 
de carte fără ură și părtinire”; „Identitatea 
criticului intră în dialog cu opera pe care o 
interpretează; „Subiectivitatea in te r -
pre tăr i i  nu  d ispare  n ic i  în ecuațiile 
matematicianului”; „Criticul trebuie să in-
terpreteze ficțiunea ficțiunii”; „Doar 
ficțiunea nu-și minte interlocutorii”. 

Îi dorim mulți ani cu sănătate și scris 
inspirat de știința, erudiția și pregătirea sa 
profesională de înaltă clasă! Colegii din 

Filiala USR Bacău îi urează LA MULȚI ANI 
FRUMOȘI! 

 
OVIDIU GENARU 
 
Poetul băcăuan cel mai vizibil la ora 

actuală, nominalizat la marile premii lite-
rare, câștigător al MARELUI PREMIU 
OPERA OMNIA, la recenta ediție Toamna 
bacoviană a scriitorilor la USR, Filiala 
Bacău, Ovidiu Bibire s-a născut la 10 nov. 
1934 la Bacău, fiul lui Constantin și Maria 
Bibire. După terminarea liceului în Bacău, 
urmează Institutul de Cultură Fizică din 
București, lucrează ca profesor de 
gimnastică și a fost încadrat ca redactor la 
revista Ateneu, profesor la Institutul 
pedagogic, muzeograf la Casa memorială 
George Bacovia din Bacău. 

 Debutează în revista Luceafărul, în 
1964. În anul 1966, îi apare primul volumul 
de versuri Un șir de zile, în colecția 
„Luceafărul” a editurii Editura pentru 
Literatură. 

Câteva titluri din opera poetului: Un șir 
de zile. Versuri, București, 1966; Weekend 
în oraș. Roman. București, 1969; Patimile 
după Bacovia, versuri. București, 1972 
(ed. II); Bucolice, versuri. Iași, 1973; 
Madona cu lacrimi. Poezii, Cluj-Napoca, 
1977; Fidelitate. Roman, Iași, 1977; Cafe-
n e a u a 
s u b i e c t e l o r . 
Schițe, Iași, 
1980; Exerciții 
de forță și 
echilibru, piesă 
jucată de 
Teatrul dramatic 
.,G. Bacovia”. 
Bacău în sta-
g i u n e a 
1 9 8 0 / 1 9 8 1 ; 
Poeme rapide, 
lași. 1983; Flori 
de cîmp. Poezii, 
B u c u r e ș t i , 

1984: Traduceri: VI. Holan. Noapte cu 
Hamlet. Versuri, în colaborare cu D. 
Sesanu, cuvânt inainte de O. Genaru, 
București. 1974. 

 Poezia sa este tradusă în spaniolă, 
rusă, italiană, sârbă, engleză, germană, 
franceză, suedeză ş.a. Premiat de 
Asociaţia Scriitorilor din Iaşi, Premiul Uni-
unii Scriitorilor din România, Premiul “G, 
Bacovia” al revistei Ateneu, Premiul  
Turnirului de Poezie, ediţia a VII-a, 2017, 
Premiul BALCANICA OPERA OMNIA la 
Festivalul Poeților din Balcani Brăila ediția 
a XI-a. 

Anul acesta, în Sala Media a Teatrului 
Naţional din Bucureşti, a avut loc Gala 
Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, 
moderată de Nicolae Manolescu, pre-
şedintele USR, OVIDIU GENARU a primit 
PREMIUL PENTRU POEZIE, cu volumul 
La opt, gaura cheii şi alte patimi – cea 
mai bună carte de poezie din 2018”. 

 Astfel, poetul  câştigă pentru a doua 
oară (primul în 1974, pentru volumul 
„Goana după fericire”) Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România. Felicitări cu mân-
dria de a fi concetățeni! Îi dorim LA MULȚI 
ANI DE CREAȚIE  LITERARĂ PREMIATĂ 
ȘI SĂNĂTATE DEPLINĂ! 

 
  Consemnează 

Cristina Ștefan, USR Bacău 
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 În luna iunie, când se împlineau 

treisprezece decenii de la intrarea în eter-
nitate a lui Eminescu, revista noastră de 
la Bacău a marcat evenimentul (Plumb, 
147/ 2019). Ceva mai târziu însă, a ajuns 
la noi un studiu științific, cu remarcabile 
calități eseistice, realizat de prestigiosul 
medic psihiatru, universitarul orădean 
care, în apropierea vârstei septuagenare, 
a oferit cititorilor români dar și străini, o 
carte răscolitoare despre Ultimii șase ani 
din viață ai poetului național. Cu rigoare 
și echilibru, transilvăneanul se bizuie, nu 
se putea altfel, pe o bibliografie 
europeană, dar și pe o activitate în clinică 
de multe decenii. Sunt citați, dintre corifeii 
medicinii Ion Nica, Ovidiu Vuia, Vladimir 
Beliș, Octavian Buda, Dan Prelipceanu, 
Constantin Gorgos, Vasile Predescu, J. S. 
Wiggins, K. K. Trobst, S. D. Balwin, C. 
Elliott, N. C. Andreasen, Irinel Popescu; 
unele argumentații ajung la cărturari și 
gânditori faimoși, precum Fr. Nietzsche, 
G. W. Fr.  Hegel, Descartes, sau creatori 
literari și biografi precum G. Călinescu, 
Miguel de Unamuno, Martin Heidegger, 
ultimii, teoreticieni ai artei și eseişti cu 
mare notorietate. 

 Am citit și am recitit cele 120 de 
pagini ale eseistului Gavril Cornuţiu*, cât 
are studiul său apărut la Editura Saecu-
lum Vizual, București, 2016, regretând a 
multa oară că acum, în secolul XXI, cărțile 
circulă ca pe vremea Daciei literare, pe 
care o scotea Mihail Kogălniceanu. Vă 
amintesc că, pe ultimul drum al Poetului, 
a pășit în iunie 1889 și Titu Maiorescu, dar 
și Kogălniceanu, un conservator și un 
liberal. 

 
* 

 Recunosc, e o aventură să scriem 
despre o carte medicală, însă mă bizui pe 
rigoarea românului Gavril Cornuţiu, pe bi-
bliografia sa și pe buna credință a unui 
transilvănean care știa sigur, că prima 
călătorie a adolescentului de la Cernăuți 
a fost până la acea mică Romă, cum i 
s-a înfățișat fiului Ralucăi Iurașcu Blajul 
de atunci. Şocat de proasta interpretare 
a suferințelor somatice ale poetului, dar și 
de aberantele diagnostice de sifilitic, de 
nebun (psihoză maniaco-depresivă) apli-
cate poetului, precum și de limitele medi-
cinii din epocă (tratament cu mercur 
injectabil), ori de egoismul, ignoranţa și 
mizeriile interferate din politică, G. C. a 
făcut această investigație medicală, fără 
a ignora contextul socio-politic și cul-
tural-literar din deceniile marcate de 
existența lui Eminescu. 

 Medicul ardelean oferă o lecție tu-
turor celor pasionați de istorie literară și 
critică, fără a ignora complexitatea temei 
la care s-a angajat. Studiul său, după cum 
mărturisește, pornește de la cele patru 
monografii cunoscute (I. Nica, Mihai 
Eminescu: structura somato-psihică, I, 
1972; O. Vuia Despre bolile și moartea 
lui Eminescu, 1997;  volumul colectiv 
Maladia lui Eminescu și maladiile 
imaginare ale eminescologilor, 2015, 
precedenta monografie a lui G. 
Călinescu, reeditată în 2004, Viața lui 
Mihai Eminescu. Se adaugă 
corespondența dintre Eminescu și Vero-
nica Micle. 

După modesta noastră părere, 
meritele principale ale autorului sunt 
două: analiza sa merge doar pe linie 
psihiatrică; un alt merit este că, de fapt, 
cu aceeași bună credință, el se ocupă și 

de cauzele extramedicale și extraperso-
nale ale lui Eminescu (p. 18); el nu 
ocolește nici pe mai marii zilei, nici par-
tidele de atunci, și nici chiar pe 
Maiorescu. Având școală bună de cer-
cetare, autorul nostru merge pe metoda 
lui Descartes, încât, până la ajungerea în 
simptomatologia psihiatrică, parcurge 
etapele deduse din concepția gânditorului 
francez: expune justificarea; face 
precizări eliminatorii preliminare; anunță 
metoda; formulează semnificația medical-
psihiatrică a scrierii; reamintește mitul 
Eminescu; analizează personalitatea 
premorbidă a lui Eminescu; analizează in-
trarea în boală; apoi face  precizări privi-
toare la suferința finală a omului 
Eminescu. 

 Pe parcurs, câte o idee dinspre cei 
mari ne dă avertismente; de pildă Una-
muno: „Doctrinele noastre nu constituie 
izvorul comportării noastre, ci doar 
explicația pe care ne-o dăm noi înșine”... 
(p. 27); asta ne ajută să înțelegem 
diferența dintre arta normală și arta 
patologică (a bolnavilor psihici); psihozele 
duc la distorsionarea adevărului. Iar 
Hegel susținea că „nu reprezentarea ca 
atare, ci imaginația artistică este cea care 
face ca un conținut oarecare să fie poetic” 
(p. 30). De aceea „abordarea 
personalității autorului prin operă și in-
vers este un simplu travaliu delirant“ 
(s.n.), (p. 31). Adică boala psihică nu este, 
nu poate fi creativă. Mitul Eminescu s-a 
născut din sensibilitatea românilor care, 
la apariția geniului poetic al acestuia au 
fost șocați de trecerea de la o limbă 

poetică imatură la una nouă. 
Apoi, mulți au observat că textele 

semnate de el sunt valabile și azi; că în 
acestea românii găsesc răspunsuri la 
întrebări stringente. În rezumat, zice 
transilvăneanul, caracterul diamantin, spi-
ritul justițiar, patriotismul dezinteresat și 
limbajul frumos-armonios toate sunt în 
opera lui Eminescu (p. 41). 

Rareori, în bibliografia emines-
ciană a apărut câte un psihiatru; unul e D. 
Prelipceanu, spune, cu regret, G. C. 
Acesta îl califică pe Eminescu fire 
ciclotimică (când voios, când supărat; ter-
minologia lui Kretschmer). Unele biografii 
au indicat semne de nebunie la Eminescu 
în 1871. Dar atunci, el cu Slavici, organiza 
Serbările de la Putna; astfel că, așa ceva 
ar fi putut spune habsburgii, comentează 
G. C. Oricum opera eminesciană a fost 
creată în epoca normalității premorbide. 
Bolile somatice, adică suferințele psihice, 
apare când rezistența organismului 
slăbește la oboseală fizică, stress, mizerie 
trupească, neodihnă și consum de toxice. 
E și cazul poetului nostru.                  

Factorii stresanți agravează 
situația prin „zbucium emoțional, 
nesiguranță, deziluzii, toate ducând trep-
tat la ruperea de realitate” (p. 61); anii de 
la Timpul au fost cei mai grei: redactor-șef 
1880-1881; apoi redactor politic 1881-
1883. Abuzul de cafea și de tutun au avut 
rolul lor; apoi au apărut ulcerațiile de la pi-
cioare (vezi corespondența cu Veronica 
Micle). Curând omul Eminescu va intra în 
depresie.   Deznădejdea îl duce la dez-
gust, apatie, lovindu-se de indiferența 
celor care ar fi putut face ceva. Când a 
fost scos din mediu, de vreo două ori, și-
a revenit (la Ober-Döbling, Florești. (La 
Crimeea și-a revenit parțial). Se plângea 

de tratament pentru picioare, de dorința 
de a o ajuta pe Veronica M., de eforturile 
pentru redacție. Atunci se instalează un 
episod depresiv sever, fără simptome psi-
hotice; spre acestea ajunge mai târziu. 

În concluzie „Eminescu a fost 
tragedia unui om care s-a sacrificat, a fost 
sa-crificat [...] și a fost victima unei relative 
indiferențe, mai puțin poate a 
inconștienței celor din jur” (p. 75). Sunt 
130 de ani. 

                       * 
Autorul de care ne ocupăm aici 

consemnează că Eminescu, în iunie 1883 
era psihotic (rupt de realitate), p. 79; că 
nici o boală psihică, prin ea însăși, nu 
duce la moarte. Cu zece ani mai înainte 
(1873) apăruseră acele „ulcerații la pi-
cioare”. Diagnosticul oficial a fost timp de 
aproape trei sferturi de secol cel de sifilis; 
apoi s-a avansat ideea unei boli psihice, 
cu insinuări de boală moștenită. Autorii 
monografiei din 2015 au demonstrat că 
nu era sifilis. Însă ei nu erau specialiști în 
boli psihice; e lucru clar. Încât mă întreb 
de ce cartea lui G. Cornuţiu nu a 
declanșat un moment de dezbatere 
academică; deranjează și acum Emi-
nescu pe cineva? Un colaborator al cărții 
Eduard Apetrei, cardiolog argumentează 
că mercurul accelerează și agravează 
leziunile vaselor arteriale. 

Neurologul Bogdan Popescu 
demonstrează că este exclus un sifilis cu 
afectare cerebrală, adică psihoza poetului 
nu provine de la un creier afectat de sifilis. 
Afecțiunile  evocate în timp de unii și de 
alții (afectare vasculară, endocardita, ar-
trita, hepatita, enterocolita (1872) au, pe 
plan psihic, rezistența scăzută și sensibi-
litate mărită. 

Sindromul psihotic de la primele 
internări presupuneau ruperea de reali-
tate, depresie de mare intensitate. Cei 
care l-au cunoscut după intrarea în boală 
au notat starea de agitație, comportamen-
tul confuz, insomnia și inapetența, 
tulburările de memorie, căderea în 
muțenie (21 de zile la Botoșani), 
hoinăreala, sindromul depresiv și cel psi-
hotic sunt doar treptele. Intoxicarea 
progresivă a stării mentale cu mercur şi-
a făcut efectele până la simptome 
demenţiale. Adevărul este că boala a în-
ceput ca o depresie de epuizare care s-a 
dezvoltat reactiv psihogen și toxic. „Ea ar 
fi putut fi evitată [...] dacă omul Eminescu 
ar fi avut o minimă valență oportunistă 
adaptativă, sau dacă celor din jur, 
apropiaților, le-ar fi păsat mai mult. Trata-
mentul a fost în final criminal, el nu a avut 
nici o legătură cu diagnosticul psihiatric 
real al cazului, a fost tratat inadecvat bolii. 
De fapt, de mult timp mercurul nu se mai 
folosea nici măcar pentru sifilis, iar medicii 
vienezi și cei germani recomandaseră în-
treruperea administrării mercurului (p. 
119). Eminescu a fost, trupește vorbind, 
un bolnăvicios, dar psihic era un om nor-
mal; sensibilitatea este doar caracteristica 
generală a artiștilor. I. Nica şi O. Vuia au 
clarificat bolile lui Eminescu. 

 Este păcat, pentru totdeauna, că 
cei din preajma Poetului n-au făcut mai 
mult; ar fi prelungit existența unui Geniu. 
Târziu, un alt cărturar de valoare 
universală nota: „Deasupra tuturor glori-
ilor efemere și deșertăciunilor legate de 
patimile noastre omenești, un singur 
punct rămâne fix, neclătinat de nici o 
catastrofă istorică: Geniul”. 

 *  
Gavril Cornuţiu, Tragedia şi 

suferinţele omului Mihai Eminescu. Ultimii 
şase ani din viaţă, Editura: SAECULUM 
VIZUAL, Bucureşti, 2016. Gavril Cornuţiu (n. 
1948 - m. 2017), prof. univ. dr. a condus ca-
tedra de Psihiatrie a Universității din Oradea, 
iar din 2002 secția de Psihiatrie și Neurologie 
a Spitalului din Oradea; a fost titular al 
Asociației Române de Psihiatrie și Psihote-
srapie. A elaborat peste 150 de lucrări de spe-
cialitate, din care 21 în limbi de circulație, 
precum și monografii de profil. 

La despărțirea de OMUL MIHAI EMINESCU
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Dan Perșa despre 
Însemnări  (ne)critice,  

vol. III,  
de Cristina Ștefan 

 
Dacă pentru un oarecare firescul unei 

zile este să se scoale dimineaţa, să-şi facă 
toaleta, să mănânce, să meargă la slujbă şi 
să revină acasă pentru a aştepta ora culcării, 
pentru Cristina Ştefan firescul unei zile este 
cu totul altul: să se întrebe încă din zori ce 
să mai aleagă de citit, să citească, să con-
semneze (critic), să posteze despre eveni-
mente culturale, să posteze despre colegii 
de breaslă, să ţină cenacluri, să organizeze 
întâlniri literare. Fără acest firesc nu mi-aş 
putea explica puterea aceasta de-a face 
atâtea lucruri. ca să nu zic că în vremea asta 
Cristina Ştefan îşi scrie cărţile, la cele de 
literatură mă refer, poezii şi romane, pentru 
că jurnalul de lectură, în urma căruia apare 
al treilea volum de "Însemnări (ne)critice" 

intră în firescul zilelelor, aşa cum pentru alţii 
firesc e să mănânce.  

Da, a şi bifat pe plan literar unul dintre 
cele mai bune romane din ultima vreme 
scrise pe la noi, "O călătorie la Salzburg", re-
cunoscut în Vrancea, unde i-a fost decernat 
Premiul Special al Juriului pentru roman, dar 
nu îndeajuns preţuit acasă. Mă aşteptam să 
primească fără doar şi poate un premiu la 
"Toamna bacoviană a scriitorilor", când s-au 
dat Premiile Filialei Bacău a USR. Ştiu eu, 
poate l-a primit şi n-am fost atent, deşi mă 
aflam în sală. S-au dat premii pentru multe 
cărţi meritorii, dar un roman de o asemenea 
valoare nu poate fi ignorat, mai ales că un 
roman se scrie în ani de zile, se trudeşte cu 
plăcere şi bucurie, dar se trudeşte, totuşi, iar 
un prozator nu scoate alt roman decât cine 
ştie peste câtă vreme şi dacă a fost "sărit", 
nedreptatea este irecuperabilă. Să zicem că 
a luat anul un premiu, dar acela era pentru 
poezie, deci nu cred că se poate pune la 
socoteală regula celor trei ani (anume că un 
scriitor premiat de filială nu mai poate vreme 
de trei ani alt premiu)...  

Înţeleg democraţia, ideea că e frumos 
să fie premiaţi cât mai mulţi membri ai unei 
filiale, dar în literatură democraţia porneşte, 
totuşi, de sus în jos... În fine, revin la jurnalul 
(ne)critic, acel (ne) arătând că e vorba nu de 
un demers încrâncenat, apăsat, ci de unul 
relaxat, de o bună-voire făcută cu plăcere în 
consemnarea cărţilor - şi sunt destule con-
semnate aici, cele apărute între 2016-2019. 
Nu transcriu lista autorilor comentaţi, pentru 
asta căutaţi cartea dacă nu o aveţi Este un 
volum prin care Cristina Ştefan îşi întăreşte 
afirmarea în critica literară a urbei noastre 
culturale, continuând alţi critici literari mai 
vechi şi alăturându-se cu brio celor noi şi pot 
pomeni câţiva care-mi vin în minte pe loc, 
fără îndoială începând cu Eugen Budău şi 
continuând cu cei de astăzi, între care Petre 
Isachi, Galben Cornel Simion (Cornel Gal-
ben), Grigore Codrescu şi, bineînţeles, lăsaţi 
la urmă, dar nu în ultimul rând, colegii mei de 
la  revista ATENEU, Adrian Jicu şi Marius 
Manta. 
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 Noua carte de 
poeme, „Iubirea mea 
abisală” – editura 
Fides, Oradea, 2019 – 
a harnicului scriitor 
Ionuț Caragea (în 
prezentarea autorului, 
de la început, se 
precizează că „a pu-
blicat peste 40 de 

cărți”, până la cei 44 de ani ai săi – n. 
1975), este, după cum reiese din informația 
de la început („Ediția originală: Ionuț 
Caragea, Mon amour abyssal, Édition 
Stellamaris, Brest, 2018”), o traducerea 
care cuprinde versuri libere, de obicei 
ample, în care, în planul conținutului, 
amintirea este laitmotivul ce se impune mai 
întâi, fără ca nostalgia să fie neapărat 
prezentă, fiindcă vocea textuală exprimă 
rezultatele unei evaluări lucide a unui par-
curs existențial posibil, din care unele frag-
mente sunt etalate în poezie. Mai mult, 
luciditatea este deliberată („refuz să dorm 
/ refuz să mă predau / visului”…), o 
garanție a acesteia fiind detașarea 
sugerată prin tratarea sinelui din afară, ca 
alteritate, concretizată, la nivelul expresiei, 
prin apelul la persoanele a doua și a treia 
ale pronumelui și ale verbului.   

Numai că amintita luciditate este 
minată de inalienabilul sentiment al iubirii, 
trăit, prin urmare, ca stare generală, 
permanentă, a cărei prezență este 
sugerată mai ales când textul poetic ia 
înfățișarea monologului adresat, de pildă, 
când vocea lirică, încărcată de patos, 
îndeamnă: „ia-mă cu tine, iubește-mă / 
fericește-mă / du-mă la marginea universu-
lui (…)” 

Legat de iubire, tema centrală a 
cărții, aceasta, „abisală” fiind, apare ca o 
condiție sine qua non a ființei, a existenței, 
iar argumentele în acest sens sunt explicite 
și implicite, presărate în multe poezii. Este 
vorba, deci, de un dat asumat, materializat, 
uneori, în „nevoia mea de a fi cu altcineva 
/ mai presus de cuvinte și alte metafore / 
fără trup și fără atingeri”. 

Cum fiecare om are sentimentul 
unicității, cel puțin în unele privințe, nici cel 
ce se confesează în textele din carte nu 
poate face excepție, ba chiar se poate 
vedea o exacerbare a acestuia, premisă a 
scrisului, așa cum reiese, mai întâi, din 
„Corabia amintirilor”, poezia de la început, 
unde, la persoana a doua, se formulează 
îndemnuri din care transpare acest simț al 
singularității: „lasă-i pe ceilalți să plece / din 
ei înșiși”…, fiindcă doar așa „vei ajunge de-
parte, pe țărmul unei lumi / în care toate iu-
birile tale / se vor întrupa și vor trăi veșnic”.  

Axul versurilor care urmează este o 
invocație, reiterată pe parcurs, explicit sau 
implicit, modalitate specifică, dintotdeauna 
celui ce-și asumă mersul pe drumul artei, 
îndreptată spre divin, cu sprijinul căruia 
caută să-și găsească locul la care aspiră – 
prin urmare, scrisul este, pentru Ionuț 
Caragea un act de voință, în primul rând, 
urmărit cu perseverență – și, concomitent, 
să se cunoască: „(…) binecuvântează-mă 
/ cu prezența și miracolul poeziei / calcă-
mă în picioare cu perfecțiunea / și sădește-
mi curcubeul / în inimă / (…) / fă-mă să-mi 
umplu absența / a ceea ce sunt”.    

Versurile alternează cu fragmente 
de proză, în toate păstrându-se tendința 
confesiv-constatativă a vocii care exprimă, 
într-un exercițiu aproape continuu de 
imaginație, pendulând între ce este și ce ar 
putea fi, însă ce ar putea fi, paradoxal fiind 
condiția înțelegerii lui ce este: „Imaginează-
ți sufletul tău trist din cauza anilor de 
detenție și singurătate, rugându-se în ge-
nunchi la zidul plângerii interioare”… 

Dezamăgirea, tristețea par a avea 
rădăcini adânci („Viața este o luptă pe care 
am pierdut-o înainte de a mă naște. Tot ce 
fac acum este să-mi savurez înfrângerea”). 
Mai mult, creează sentimentul trăirii într-un 

spațiu carceral (imagine recurentă în carte: 
„Trăiesc închis într-o lume în care gratiile 
sunt înalte până la cer”), impus prin destin 
ori de către societate, dar și dorit, în scop 
defensiv, de apărare („antifonez pereții 
inimii”), în încercarea de a găsi un punct de 
sprijin, împotriva instabilității suverane con-
statate („Sufletul meu este un aisberg în 
derivă”. Asumarea „carcerei” nu este însă 
continuă, de vreme ce sunt și momente de 
revoltă, traduse în încercări de 
dezmărginire („sunt omul cu mâinile în 
cătușe lovind pereții inimii”). Și cuvintele din 
care sunt construite versurile, în ansamblu, 
dau la iveală toate aceste mărci ale ființei, 
asemenea indicatorilor chimici, introduși 
într-o substanță (fenolftaleina și turnesolul).  

Dincolo de trăirile individuale, de 
procesele sufletești induse de o realitate 
neconformă cu aspirațiile personale, poetul 
nu poate rămâne indiferent la sincopele 
traseului pe care ar trebui să-l urmeze se-
menii, omenirea, în ansamblu, tempo-
rizându-și, deseori, voluntar evoluția: „chiar 
și peste o sută de ani / oamenii tot își vor 
pierde vremea cu nimicurile lor / tot va 
ploua după ce-și vor spăla prețioasele ve-
hicule / iar buruienile vor continua să 
crească nestingherite / în grădinile ticsite 
cu flori”.  

O altă temă ce o reiterează I. 
Caragea în cartea sa este cea a artei, pe 
care o definește, indirect, prin referire la 
părțile ei componente, la procesul de 
creație, la relația dintre artă și artist („În-
ceputul poemului / este întocmai ca 
răsăritul / iar pagina albă / o mare 
misterioasă / care mă cheamă-n 
adâncuri”), scoțându-i-se în relief efectul 
cathartic: „las poemele să vorbească în 
locul meu cu gura lor de îngeri mutilați las 
poemele să adulmece moartea 
neverosimilă (…)” 

Analizându-și parcursul, cel ce se 
confesează în carte găsește însă, în afară 
de tristeți, dezabuzări etc., și motive pentru 
a-și continua drumul, pentru că „lucrurile în 
care credem / sunt peste tot / precum su-
fletul în tot ceea ce mișcă” și „visele pe care 
le uităm / sufletul și le aduce aminte”, iar 
cuvintele sunt salutare: „noi ne odihnim în 
ele / precum Dumnezeu în orice moleculă”. 

Cu aport alegoric, dar și eseistic, 
trăsături evidente ale cărții sale, mereu 
echilibrat, temperat, fără efuziuni artificiale, 
urmând drumul fixat cu tenacitate, al 
recunoașterii eforturilor lui îndreptate spre 
locul vizat în tărâmul artistic, Ionuț Caragea 

traduce, așadar, în cartea de față perma-
nentele căutări ale omului care nu vrea ca 
trecerea sa să rămână fără urme, convins 
că acestea trebuie să fie vizibile și să 
cuprindă o dare de seamă asupra 
existenței, ale cărei repere, devenite motive 
literare, se subordonează, toate, iubirii – ar-
cului de cerc pe care-l presupune aceasta, 
din abisal și până la materializarea în „fe-
meia pe care o iubesc” – tema centrală, 
între ele aflându-se creația, singurătatea, 
singularitatea, zborul, fericirea, visul, des-
tinul, raportul dintre liberul arbitru (fixat „la 
o răscruce de vise”) și destin, eternitatea, 
nimicul, adică zădărnicia etc.  

Pași spre Visând eternitatea –  
Ionuț Caragea: Iubirea mea abisală
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 In Memoriam  

Poetei cu zâmbetul cât 
lumea întreagă când 

spinul morții i se 
cocea în talpă 

 
     Ana Podaru – ( 27 oct. 1974 

– 07 oct. 2019) născută în localitatea 
Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău ca 
fiică a Magdei şi a lui Alexandru Doboş. 
Mai târziu, soție, mamă și-apoi poetă. O 
poetă care a ars ca o torță în ultimii trei 
ani, când activitatea sa literară a cunoscut 
doar urcușuri, adăugând în palmaresul ei, 
zece volume de poezii, proză, povești 
pentru copii. Și ar mai fi avut multe de 
spus dacă o stea nărăvașă rătăcită în 

viața asta de cenușă nu s-ar fi 
încăpățânat „să-i vină mănușă” și să ne 
lase în urmă „drama ultimului vals”  în 
care Ana noastră cea plină de zâmbet... 
după „ce-a muncit întreaga viață, zi și 
noapte, la decor” s-a aruncat „fără poante, 
fără aripi, fără rochie de bal...” să numere 
pașii frunzelor care mor „sub copitele de 
cal” („ultimul vals”) 

Cu un parcurs literar frumos, 
publicată în reviste literare online și paper,  
pe site-uri de specialitate, susținută și 
încurajată de scriitorul Dumitru Velea, di-
rectorul revistei „Banchetul” din Petroșani, 
unde era redactor, Ana s-a lăsat zidită în 
fiecare zi de cuvânt care i-a fost alinare și 
salvare....Și chiar cred cu tărie că scrisul 
i-a fost unul dintre medicamentele care a 
ținut-o în viață, ca un elixir al tinereții. 
Transfigurarea ei era vizibilă, uimitoare... 
Cu cât trupul ei se împuțina, cu atât mai 
mult creștea spiritual, atingea acel har 
divin cu care sunt înzestrați cei aflați în 
mare suferință. Avea o forță creatoare de-
voratoare de umbre, ca și cum ar fi vrut 
să elimine tot urâtul care o însoțea zi de 
zi prin spitale și toată suferința care o 
măcina.  

Poezia ei de o rară sensibilitate și 
frumusețe avea darul nu doar de a atinge 
sufletele, ci și de a le răscoli ca pe niște 
brazde de pământ, desțelenind întunericul 
pentru a face loc luminii. Căci luminoasă 
era și ea ca o cometă. Când râdea parcă 
tot universul se veselea cu ea, se umplea 
cu ea de parcă asta i-ar fi lipsit... Până 
într-o zi când a alunecat pe „obrazul sân-
geriu al primului nor aflat în cale/ ca pe un 
topogan uriaş încins de soare”, a sorbit-o 
„crivățul suflând mai departe un petec de 
nea”. Ea, poeta – „o lacrimă  prelinsă din 
ochiul cerului” să stea de veghe la „sus-
pinul pădurii”, „să adape păsări”, lăsându-
se legănată „de brațele celui mai bătrân 
copac” potrivindu-se cu frunza lui „ca 
pruncul covata de lemn” („în firul ierbii”)  

Versurile sale au umplut paginile 
revistelor din țară și din străinătate în ul-
tima vreme ca o mărturie a trecerii ei fru-
moase și furtunoase  în care se simțea 
tremurul morții, deși clocotea de drag de 
viață. Nu mi-a fost dat să văd încă atâta 
determinare. Atâta luptă cu zâmbetul larg 
deschis de parcă era un copil care se juca 
de-a v-ați ascunselea și câteodată, așa ca 
pentru a-și trage sufletul se refugia într-un 
colț de gând și parcă spunea: sâc, sâc, 
moarte, sâc!/ a mai trecut o zi și uite încă 

nu mă duc... 
Ultimul poem postat pe facebook 

este unul nu de revoltă sau de lamentare, 
ci un duios poem pentru mama văzută ca 
prin vis „la dreapta Maicii”, acolo unde și 
ea avea s-ajungă chiar dacă „s-a învelit 
cu plânsul ei” că-n negrele presimțiri ale 
morții, n-a primit „din cer o dezlegare” să-
i stea alături și să o țină de mână să-i fie 
trecerea mai ușoară. 

Ana – un nume predestinat parcă 
suferinței, neîmplinirii, zidirii în moarte în 
floarea vieții.  A trăit ca un fluture cu 
piciorușele deasupra flăcării și a scris cu 
pana înmuiată în adâncul sufletului din 
care a scos nestemate pentru a-i fi mai lu-
minos drumul la plecarea spre marele 
Apus. Un suflet zglobiu și pur, ca o pasăre 
bucurându-se de darul fiecărei zile pe 
care doar ea în chinuri o înțelegea. O 
lecție de viață pentru cei care au uitat ce 
senini sunt zorii zilei. O lecție pentru mine 
care mă mai împiedic uneori în neputințe. 

În urmă au rămas să înfrunte 
veșnicia, volumele sale și cei doi copii 
frumoși cu care se mândrea, aceasta fiind 
și ultima ei postare într-un septembrie 23. 
Pentru ca într-un octombrie 7 hapsân de 
frunze și de chipul ei frumos, să plece 
înainte de a împlini 45 de ani... Dumnezeu 
s-o odihnească! (Mihaela Aionesei) 

 
Debut editorial şi cărţi de poezie 

şi proză: 
Firimituri de fericire, poezii, Ed. 

Inspirescu, Colecţia „Poeţii secolului XXI”, 
Baia Mare, 2014; prefaţă de George 
Terziu, Ana Podaru sau nevoia de poezie. 
Cartea este lansată la Vulcan cu sprijinul 
autorităţilor locale cu participarea scri-
itoarelor Silvia Urlich şi Daria Darin. 

Fluturi în Infern – Butterflies in In-
ferno, poezii, Ed. Inspirescu, Baia Mare, 
2015; prefaţă de Liliana Boianu Terziu; 
ediţie bilingvă română-engleză, trad. 
Lucia Ştefanovici, Eva Halus şi Rudolf 
Neumaier. Cartea este lansată la Londra, 
la Wembley Library din Brent. 

13 Octombrie rece. Icarii timpu-
lui, poezii, Ed. Inspirescu, Baia Mare, 
2017; prefaţă de Dumitru Velea, Câteva 
cuvinte de pe patul de spital despre o 
carte consolatoare a poetei Ana Po-
daru. Cartea este lansată în 17 martie la 
Constanţa, la Biblioteca Judeţeană I. N. 
Roman, cu sprijinul Asociaţiei Astra 
Dobrogeană, condusă de Daria Nicolae. 

Cad îngeri din icoane, poezii, Ed. 
Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu” 
Petroşani, 2017, Colecţia „Banchetul”, 
Premiul Ion D. Sîrbu pentru poezie; 
prefaţă de Dumitru Velea, Poezia – o 
ipostază salvatoare. Cartea este lansată 
la Banchetul de la Lainici, 9-11 nov. 2017. 

Spinul din talpă, antologie de autor, 
poezii, Ed. ArtCreativ, Bucureşti, 2018; 
prefaţă de Daniela Toma, Singularitatea 
dăruieşte libertate totală spiritului deschis 
şi atât de tulburător al poeziei. Lansare la 
Tabăra de creţie de la Sebeş, din august 
2018. Un ax infinit, poezii, Ed. Contrafort, 
Craiova, 2018; prefaţă de Dumitru Velea, 
Din pridvorul unei cărţi. Lansare la 
Banchetul de la Lainici, din 9-11 nov. 
2018. 

Păpuşi din pănuşi / Husky dolls, 
poezii pentru copii / poems for children, 
volum bilingv român-englez, bilingual vo-
lume romanian/english, Ed, ArtCreativ, 
Bucureşti, 2018, trad. Iulia Toma. Ilustraţii 
de Cătălina Tcaciuc, 15 ani, din oraşul 
Ungheni, Republica Moldova. Prefaţă de 
Daniela Toma, Poezia pentru copii se 
scrie şi se citeşte cu sufletul, se şlefuieşte 
cu mintea. 

Ţipătul mut, sonete şi ale poezii în 
formă fixă, Ed. Fundaţiei Culturale „Ion D. 
Sîrbu” Petroşani, 2019; prefaţă de Du-
mitru Velea, O poartă şi „cele două firi”. 

Zece poveşti, Ed. Fundaţiei Cultur-
ale „Ion D. Sîrbu” Petroşani, 2019; 
Ilustraţii de Cătălina Tcaciuc, 16 ani, elevă 
din Ungheni, Republica Moldova. Prefaţă 
de Iulian Chivu, O tainică nevoie de 
poveşti.  
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Traian Drăgănescu s-a născut la 2 

septembrie 1950, în comuna Braniştea, 
judeţul Galaţi. A urmat cursurile şcolii gim-
naziale în comuna Dudeşti, judeţul Brăila 
şi a absolvit Liceul Teoretic din oraşul 
Făurei, acelaşi judeţ. Între anii 1974 şi 
1979, a urmat cursurile Facultăţii de 
Filosofie, secţia Istorie-Filosofie, din cadrul 
Universităţii din Bucureşti. Stabilit în 
Galaţi, a desfăşurat o carieră constantă de 
dascăl, întreruptă doar de câteva ori pen-
tru a da curs unor însărcinări de manage-
ment didactic sau cultural, îndeplinind 
funcţii în care s-a remarcat ca un pasionat 
promotor al valorilor autentice şi ca bun 
îndrumător al tinerelor generaţii. Actual-
mente este pensionar, după o cariera de 
peste 45 ani, cat a predat disciplinele 
socio-umane la Colegiul „Aurel Vlaicu” din 
Galati. 

A fost mai mulţi ani director al 
Grupului Şcolar Metalurgic din Galaţi, in-
spector şcolar de specialitate în cadrul In-
spectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi 
director al Casei de Cultură a Tineretului 
din acelaşi oraş. Dedicându-se, încă din 
facultate, unei pasiuni pentru sociologie, a 
îmbinat predarea filosofiei şi a ştiinţelor so-
ciale cu cercetarea sociologică teoretică şi 
de teren. A elaborat mai multe studii, ale 

căror rezultate ştiinţifice le-a publicat în re-
viste de specialitate, precum şi într-un 
volum de sine stătător.  A abordat, în para-
lel cu activitatea didactică şi sociologică, 
eseul, ca gen literar bine fundamentat la 
graniţa dintre filosofie şi literatură şi şi-a 
dedicat cel mai preţios timp de lectură şi  
interpretare a operei de ansamblu a mare-
lului gânditor român Mircea Eliade, remar-
cându-se ca unul dintre cei mai profunzi şi 
originali cercetători ai scrisului eliadesc.  

A publicat zeci de eseuri pe această 
temă şi pe altele subsidiare în mai multe 
publicaţii, printre care  revistele „Dunărea 
de Jos”,  „Şcoala gălăţeană”, „Tribuna 
învăţământului”, „Viaţa liberă”, „Literatura 
şi arta”, „Arcaşul”, „Bucovina literară”.  
Pentru activitatea sa publicistică şi 
editorială a fost distins cu Premiul revistei 
„Dunărea de Jos” Galaţi, Premiul pentru 
eseu al Editurii Rafet, Râmnicu Sărat, 
judeţul Buzău, Premiul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Brăila, Premiul de 
Excelenţă pentru cultură acordat de Bi-
blioteca Judeţeană „V. A. Urechia” din 
Galaţi, Premiul Casei de Cultură a 
municipiului Tecuci.  

A debutat în volum cu cartea 
„Semnificaţia perenă a omului arhaic”, 
volum apărut la Editura Scorpion din 
Galaţi, în anul 2003. În 2005, a publicat, la 
Editura Şcoala gălăţeană,  volumul 
„Delincvenţa juvenilă – O lecţie deschisă 
de sociologie”, rezultatul unei anchete so-
ciologice de amploare. Au urmat volumele 
„Mircea Eliade, între profeţie şi adevăr”, 
apărut la Fundaţia Editurii Scrisul Româ-
nesc din Craiova, 2007, „Reînvierea lumii”, 
aceeaşi editură, 2009. Este membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Bacău, din anul 2009. Are în pregătire un 
nou volum de eseuri circumscris aceleiaşi 
tematici generoase a operei lui Mircea Eli-
ade, a cărei aprofundare a devenit princi-
pala sa preocupare. 

Cărţile lui Traian Drăgănescu au 
fost bine receptate, asupra lor aplecându-
se cu interes condeie de frunte ale criticii 
literare româneşti, care au remarcat în 

primul rând contribuţia lor la repunerea în 
lumină a scrisului eliadesc, din perspectiva 
noile paradigme ale contemporaneităţii. 
Despre debutul său editorial, „Semnificaţia 
perenă a omului arhaic”, profesorul univer-
sitar Ion Cordoneanu scria: „Analiza pe 
care o întreprinde Traian Drăgănescu este 
densă, autorul propunându-şi să cuprindă 
principalele teme ale reflecţiei eliadiene: 
criza spirituală a omului modern (cap. I), 
structura şi funcţiile mitului, mitul eternei 
reîntoarceri (cap. III), morfologia şi mani-
festarea sacrului, timpul şi spaţiul sacru 
(cap IV) etc”.  

 O viziune mai profundă asupra 
cărţilor lui Traian Drăgănescu  oferă  
criticul Emilian Marcu, care analizând 
volulmul „Mircea Eliade, între profeţie şi 
adevăr” scria: ,Într-o vreme atât de ostilă 
posterităţii lui Mircea Eliade, când naivităţi 
de tinereţe sunt considerate greşeli capi-
tale, când memoria marelui cărturar, gân-
ditor şi scriitor pe care România l-a dat 
Universalităţii este aproape batjocorită, 
Traian Drăgănescu încearcă şi chiar 
reuşeşte să pună lucrurile în făgaşul 
firesc”.  Criticul de la „Convorbiri literare” 
continuă: „Incitantele capitole ale cărţii 
cum ar fi: Mioriţa şi fundamentele ances-
trale ale existenţei, Arhaicul ca model an-
cestral, Balada Meşterului Manole  în 
viziunea lui Mircea Eliade, De ce (mai) 
trăieşte Ana în zidire, Momente astrale din 
istoria românilor sau Maica Domnului s-a 
născut în răsărit, sunt o parte din jaloanele 
sub care putem călători graţie lui Traian 
Drăgănescu prin opera lui Mircea Eliade, 
cel care aşteaptă Noua renaştere sau 
trezirea spiritului”, iar concluzia este edifi-
catoare: „Traian Drăgănescu, prin această 
carte, deschide o nouă poartă spre abisala 
operă a  marelui cărturar; autorul face 
parte dintre aceia care zidesc şi nu 
demolează împotriva evidenţei”.  

Referindu-se la opera de ansamblu 
a lui Traian Drăgănescu,  filosoful şi criticul 
Ionel Necula, scria, în eseul „Traian 
Drăgănescu – un hermeneut gălăţean al 
lui Mircea Eliade”, cuprins în volumul „Scri-

itori gălăţeni pe treptele afirmării de sine”,  
apărut în 2014: „Traian Drăgănescu nu 
s-a timorat de temeritatea asumării 
exegetice a reputatului erudit al religiilor, 
şi-a reprimat eventualele inhibiţii şi s-a 
branşat curajos şi spornic la universul eli-
adesc, din care decupează câteva 
secvenţe hermeneutice rezonabile. 
Conştient de dificultatea actului, autorul nu 
asaltează ansamblul operei eliadeşti, ci se 
diseminează ca-ntr-un joc de oglinzi, într-
o franjă de aspecte, urmărind ca toate 
împreună, într-un viitor ipotetic, să 
recompună, probabil, universul eliadesc în 
întregul lui, să se adune într-un fel de 
monografie articulată, cu toate nuanţele 
gândului său fascinant”. 

                    
Într-o vreme / – / când naivităţi de 

tinereţe sunt considerate capitole, când 
memoria marelui cărturar, gânditor şi scri-
itor – Mircea Eliade – pe care România 
l-a dat Universalităţii este aproape 
batjocorită, Traian Drăgănescu încearcă și 
chiar reuşeşte să pună lucrurile în făgaşul 
firesc” 

                           (Emilian Marcu) 
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Profesorul prin excelenţă (n. 22 
noiembrie 1938) voce limpede a criticii 
noastre literare s-a consacrat în anii 
deplinei maturităţi studiului limbii şi litera-
turii române deopotrivă clasice și contem-
porane peste şase decenii de  viaţă, a 
publicat:  Limba şi literatura română la 
bacalaureat (2001), apoi  Galeria per-
sonajelor literare în gimnaziu şi în liceu 
(2006), după care a intrat decisiv pe 
domeniul criticii literare curente analizând 
cu deosebită acuratețe pagini de strictă 
contemporaneitate: 

Lecturi neconvenţionale; Specta-
colul Istoriei critice manolesciene; Ju-
rnalul criticului incomod; Marea critică 
faţă cu valorile literare actuale; Imposi-

bila revanşă (roman); Ironicul reflexiv. 
 
 „Se pot observa numaidecât 

formaţia solidă de literat, familiaritatea  cu 
limbajele criticii, precum şi o anumită 
plăcere hedonistă a lecturii care 
atenuează naturala sa dispoziţie 
didacticistă” 

(Petru Poantă) 
 
„Acest gen de critică are avantajul 

limpezimii, al argumentaţiei strânse şi al 
seducţiei prin mijloace raţionale, ceea ce 
nu-i puţin lucru”. 

                  
(Mircea Dinutz) 

  
Scurte note critice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
„Poeta Ileana Mălăncioiu, încă de la 

naşterea sa la Godeni-Argeş, a început să 
contrarieze pe câte cineva. Întâi pe părinţii 
săi, care aşteptau un băiat, dar mai venea 
în familie încă o fată. Mai târziu, prin in-
succesul la admiterea la o facultate 
tehnică, a primit ea însăşi lovitura (elevă 
premiantă), dar au fost şi ceilalţi 
contrariaţi. Prin debutul său poetic i-a con-
trariat pe cei din generaţia sa, căci 
apăruse mai târziu decât cei numiţi ulterior 
şaizecişti (Nichita Sorescu, Ana Blandi-
ana). Pe critici i-a contrariat pentru că re-
abilita epicul, personajele etc., elemente 
structurale pe care le proiectase la 
înălţimea deceniului literar anterior (...) În 

sfârşit, unii stilişti observau că autoarea, 
ce copilărise în lumea rurală, venea cu de-
poetizarea liricii, ba chiar ignora complet, 
în viziunea sa artistică, pitorescul rustic, 
cunoscut de unii comentatori doar prin Ion 
Creangă.” 

**** 
„Aruncând o privire înapoi, pe 

traiectoria bibliografică a productivului scri-
itor Calistrat Costin, e de observat că 
şarjele apariţiilor sale editoriale – volume, 
antologii, plachete, culegeri tematice – 
multe, de un timp încoace – marcate bine 
de registrul umorului, al ironiei  şi 
avalanşelor satirice – se răzbună prin ele 
şi victimele probabil, creează falsa impre-
sie că nici autorul  nu se ia pe sine în se-
rios, că bagatelizează valorile şi, ca atare, 
nici ceilalţi nu trebuie să-l ia aşa mult în 
ton grav, fiind vorba de o succesiune de 
glume, de reacţii persiflante, de intenţii de 
a crea bună dispoziţie pentru alţii; s-a spus 
că-s culegeri umoristice, ceea ce nu era 
fals, dar virusul acesta acţionează subtil 
şi, uneori, cu efecte imprevizibile, în-
cepând de la titluri: -„uite viaţa, nu e viaţa”; 
”închis...pentru inventar”; „umor la gura 
ţevii”;... ş.a.m.d. Ce te faci însă că nu toţi 
cititorii de poezie pot fi seduşi de limbajul 
străzii, de jargonul acesta spontan al unei 
oralităţi „descălţate” 

 
**** 

 „Volumul După-amiază cu scaun 

gol se impune drept cartea de poeme a 
fiorului metafizic în imaginarul poetic al lui 
Ion Tudor Iovian. 

Tema predominantă este de-
sacralizarea lumii şi potenţarea sentimen-
tului tragic, însoţit de nelinişte, înstrăinare 
şi singurătate: „Noi suntem cimitirele plu-
titoare/ prin smogul oraşelor prin parcările 
pustii prin ochii copiilor prin memoria lumii/ 
ale celor asasinaţi// în noi razele x nu 
identifică decât urâtul şi spaima// noi sun-
tem cimitirele plutitoare ale celor asasinaţi 
în patul lor”. Cel mai enigmatic poem pare 
a fi cel care dă şi titlul volumului, al cărui 
text înfioară prin ceea ce ascunde „dincolo 
de viaţă” şi dincolo de cuvinte; pe scaunul 
gol din faţa sa, o mână pare a voi să-i dea 
mângâiere, ori dragoste; e Creatorul, sau 
un alter-ego al eului poetic?... oricum, 
mâna se frânge pe speteaza scaunului, 
căci „povara de-a lungul atâtor zile cenuşii 
e prea grea şi clipa mântuirii n-a venit”. 
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Cu un fin simț de observație 
– de care uzează cu succes și în 
spațiul profesional, stomatolog fiind 
– Ioan Cristian Iovan, în placheta 
de versuri Când o fi dat colțul ier-
bii..., Ateneul scriitorilor, 2019, știe 
să valorifice, poetic, amănuntul co-
tidian, uneori banal, trecându-l prin 
propriul filtru reflexiv, găsindu-i 
valențe care pot surprinde cititorul. 
La fel procedează cu vreo 
informație de interes general pe 
care-o customizează cu oarecare 
umor (ca în Vin rușii) sau 
speculează poetic pe baza unei 
anecdote, a unei replici dintr-un film, 
etc. Alteori, se autopersiflează cu 
șarm sau mimează o smerenie 
care-i doar o stratagemă poetică 
pentru a aborda o mai gravă 
problemă existențială sau socială. 
Prostia omenească – o temă 
recurentă a volumului – pare 
responsabilă, în opinia sa, de 
puseele de degradare și pierdere a 
demnității (inițiale și curente) a indi-
vidului: „prost să fii, dar să-ți revii”, 
sau ironizând pe”cei ce cumpără cu 
bani locuri în rai”. Decăderea rasei 
umane, în ordine morală, a demon-
strat că aceasta nu e demnă, au-
torul negăsind argumente 
sustenabile, să fi fost așezată pe 
treapta de sus a scării evoluționiste: 
„ a existat odată un soi de ruletă/pe 
care (ea, rasa…) a câștigat-o 
întâmplător…/„Dacă un melc s-ar fi 
întâlnit cu cine trebuia /când trebuia 
/El ar fi fost acum în vârful regnului 
animal.// Cred că vor mai fi și alte 
rulete”(Ruleta regnului animal). 

De fapt, neevitând expri-
mările apodictice, autorul jonglează 
apăsat cu binomul „rasă umană-
regn animal”, cu efecte ce surprind 
cititorul. Știe el bine de ce! 

Tușele care vin din social se 
aspresc când se referă la aroganța 
„nemernicului tânăr și infatuat”, la 
superficialitaea lui, străin de orice 
subtilitate, mai ales metafizică: „nu 
știe de unde vine și unde se duce 
adevărul”. Se știe, doar, conștiință 
are numai omul, dar, într-adevăr, 
acesta uzează de ea?: „Animalele și 
copaciii gândesc/ dar ei nu știu asta. 
/și oamenii gândesc/dar ai naibii oa-
meni, /nici n-au măcar idee de asta/ 
și de importanța acestui umil 
fenomen” (Conștiință)? Sau „Tu, im-
becilule, care te crezi prinț de Le-
vant/Nu poți fi decât un mistreț cu 
colți de argint”. (În cinstea celor mai 
frumoase poezii zămislite în limba 
română) 

Dimpotrivă, conștient de li-
mitele cunoașterii umane, Cristian 
Iovan deseori se exprimă în spiritul 
lui Socrate „Știu că nu știu nimic” și 
procedează la un demers maieutic 
în comentarea adevărurilor funda-
mentale, uneori asezonat și cu tușe 
ironice. Cartea abundă în întrebări: 
Locul geometric al omului, Cine sunt 
eu?, Galaxia fiecăruia, Chiorul și 
orbul din mine… 

Drept urmare, fiind un spirit 
interogativ, sceptic, cu apetență 
ontologică, ajunge ușor la subiectul 
său preferat, al credinței și al mân-
tuirii, subiect dătător de interogații, 

multe fără răspuns, dar cel mai greu 
pare să fie a (ți) le pune și a trăi pre-
ocupat/chinuit de ele („Crede și nu 
cerceta./ Să cercetez, ce?/ Mâna de 
humă care voi deveni?/Sau poate 
bucățica de suflet pe care nu o am”). 

Cristian pare a fi o replică 
modernă a prințului Mâșkin/Idiotul, 
căutătorul de adevăr, bun și sincer, 
și care mimează naivitatea, dar, de 
fapt, se joacă cu focul marilor 
dileme ale omenirii. Să-l etichetăm, 
oare, pe C(h)ristian = Creștinul) 
Neastâmpărat(ul)? (sic!). În dezba-
terile inițiate, dialogul – cu divini-
tatea/îngerul, cu diavolul, și cu terți 
– servește la revelarea adevărului, 
a mesajului-țintă (ex. Întânirea mea 
cu Cristos). În povestea filozofică cu 
personajele menționate – din Uneori 
și diavolul minte, ca și în alte locuri, 
dealtfel, sub frisonul scepticismului, 
autorul pare dubitativ în problema a 
ceea ce urmează după moarte/a 
mântuirii. Ispitirea daimonului că 
după moarte nu mai urmează nimic, 
și acceptând premiza că el, diavolul, 
de obicei minte, nu ne așteptam ca 
finalul să zdruncine speranța au-
torului/cititorului că omenirea – total 
și ireversibil decăzută! – va mai 
putea fi salvată („la loc de lumină, la 
loc de verdeață”), acesta accep-
tând, că foarte rar diavolul mai 
spune și adevărul. Așa să fie?! 
Totuși, e știut că scepticul, para-
doxal, trebuie să accepte, dacă e 
sceptic!, că și el/oamenii mai uită, 
uneori, că nu știu că „nu știu 
nimic”…(două negații dau o 
afirmație?!) 

 Alteori Cristian Iovan scrie o 
poezie minimalistă, în special aceea 
cu încărcătură sapiențială, gardată 
de inspirate desene alb-negru: de 
pildă poemul Ca să nu mai rămână 
repetent și anul acesta Mam Mare, 
Mamițica și tanti Mița au hotărăt: 
„Noi toți suntem Dl. Goe/ iar babele 
de mai sus/ care hotărăsc//Sunt 
conducătorii noștri”   

Valențele ludice ale poeziei 
sale sunt, deseori, în relație cu jocul 
„fițoaselor și fandositelor” pisici, cu 
umbra cărora el se vede teleportat 
în „eternitate” 

Altminteri, avem de a face cu 
un volum eclectic (ca tematică, 
structurare, stil, percepție de viață), 
așa cum este de asezonată – cu de 
toate – și personalitatea  autorului, 
oscilantă, când dionisiac când 
apolinic, și care percepe și 

celebrează viața și pe vertical și pe 
orizontal, iar, în scris, trecând ușor 
de la registrul grav în cel ludic, 
uzitează un limbaj oarecum stan-
dardizat, degajat de ornamente 
stilistice, uneori cu structuri 
colocviale, alteori plin de umor... 
model de scriitură agreată de 
generația tânără, grăbită, iute 
căutătoare de mesaj/informație…  

Oricum, așteptăm de la Cris-
tian Neastâmpăratul, cu încredere 
deplină, următoarea carte! 

C(h)ristian – Neastâmpăratul sau 
 Știu „că nu știu nimic”
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Printre surprizele plăcute mai noi care m-

au bucurat în ultimul timp este şi volumul de ver-
suri Anotimpuri de plumb (Editura Editgraph, 
Buzău, 2019) semnat de Valeria Manta Tăicuţu, 
care, - după câtă vreme? - se întoarce, iată, la 
prima sa dragoste – poezia. Căci deşi autoarea 
face de toate – director de revistă, eseistă, critic 
literar, prozator -. este cu prioritate poetă, iar 
poezia, îmi place să cred, ocupă un loc privilegiat 
în ansamblul  dispunerilor sale creatoare.  

Figurează, de mulţi ani, de fapt de 
decenii, în graţiile mele receptive şi chiar dacă 
n-am dat seama despre scrierile sale cât ar fi fost 
necesar şi cât aş fi dorit, indiferentă nu mi-a fost 
niciodată şi nu ştiu să fi rămas vreo carte de-a 
sa în afara lecturilor mele. I-am apreciat, fireşte, 
polivalenţa, dar şi adâncimea gândului, bisturiul 
reflecţiei aplicate, temeinicia argumentaţiei - 
atunci când a trebuit să evalueze, să judece şi 
să pună în ordine  

Nu ştiu dacă are un teritoriu special din 
care să-şi extragă subiectele lirice, dar e sigur 
că poezia sa se resoarbe dintr-o trăire intensă şi 
decomplexată, dintr-o reacţie subiectivă şi 
rafinată la toate devălmăşiile acestei lumi. 
Răzbate din poeziile sale o nelinişte subiectivă, 
o reacţie intelectuală bovarică şi reflexivă o ati-
tudine curajoasă la toate nebuniile acestor vre-
muri bulversante şi ostile. E greu să fii intelectual 
în aceste vremuri manelizate şi Valeria Manta 
Tăicuţu ştie bine acest lucru, mult mai bine decât 
mulţi dintre noi. 

Există în poezia V.M.T. o dezolare şi un 
disconfort de existenţă  generat, cel mai adesea 
de constrângerile la care este supus Eul lucid şi 
răspunzător din partea unei realităţi opulente şi 
constrângătoare. Este dezolarea fluturelui dintr-
un spaţiu limitat şi îngust care-i diminuează până 
la anulare posibilităţile de zbor.  

Din azimutul înalt în care şi-a fixat privirea, 
autoarea vede bine cum cele două axe rectan-
gulare – Spaţiul şi Timpul. limitează avântul, 
omului şi-i imprimă un sentiment de dezamăgire 
şi zădărnicie. Recunoaştem în ontologia propusă 
de autoare caracteristicile cercului strâmt invocat 
şi de Eminescu şi limitele inexorabile impuse 
omului în tentaţia lui de a transcende 
circumferinţa impusă şi zidurile sale inex-
pugnabile. Ziduri groase, reci, de care lumina se 

teme/ stau între ele atât de cuminte – 
cuminţenia/ pământului ricanează un gând/ – 
vederea s-a mutat dinafară spre înăuntru,/  fără 
prea mare folos (Biserica spaţiului închis).       

Aşa stând lucrurile, înţelegem mai bine 
discursul poetic al autoarei; dacă tot nu putem 
evada dincolo de circumferinţa cercului strâmt 
măcar să ne explorăm mai bine interioarele, 
trăirile şi simţămintele. Ce sunt genunchii decât 
locul de unde/ îmcep rugăciunea şi plânsul, şi 
mersul? (Strigăt)  

 Nu-i o fericire nici viaţa din interiorul cer-
cului strâmt, în ontologia ce ne-a fost dată prin 
actul biblic al Facerii. Toate aici au o greutate de 
plumb bacovian, sunt în cădere şi se trag în jos, 
în adânc  ducând în smoală-ncinsă şi catran şi 
destine nevinovate. Cad în ascultare doar în faţa 
caprifoiului/ el mă învaţă rostul supravieţuirii într-
o lume/ cu vânt şi frunze târâş, cu lumina în doze 
farmaceutice/ şi răni întinse pe cruci de lemn cu 
piroane,/ câteodată am întrebări, toate retorice, 
topite/ într-o poezie a celor mărunte şi volatile./ 
Trag verdele-albăstrui ca o mască pe faţă,/ peste 
toate ridurile de la râs la plâns,/ de la trecerea 
bruscă din zori în amurg,/ caprifoiul are grijă de 
toate poveştile pe care i le spun,/ de toate 
căderile şi măririle din oraşul orb şi departe în 
plumb,/ într-o zare strâmtă şi grea, a statuilor/ 
împodobite cu flori şi grafiti, sub cerul de iunie/ 
atât de copilăros, atât de bătrân, atât de înalt 
(verde-albăstrui).  

Se vede de departe, poezia semnată de 
Valeria Manta Tăicuţu se resoarbe dint-o 

anumită nelinişte 
subiectivă şi dezo-
lantă şi, cum poartă 
în sine devălmăşiile 
acestui veac, invită 
cititorul la reflecţie, 
la o meditaţie 
adâncită şi, poate, 
la atitudine. Nu-i 
puţin lucru să ne tul-
bure tihna şi să ne 
oblige la un răspuns 
asupra gradului 
înalt de degradare a 
planetei pe care o 

lăsăm moştenire urmaşilor. 
Cartea este ilustrată de Silvia Ioana 

Sofineti şi-mi face plăcere să recunosc că de-
senele sale în cărbune dovedesc nu doar o 
frumoasă abilitate compoziţională, dar şi o 
concordanţă deplină cu textul, cu ideea şi cu 
substanţa poeziei ilustrate. E un semn că penelul 
a colaborat fructuos cu poetul, iar isprava finală 
le onorează pe amândouă, deopotrivă.         

Întoarcerea Valeriei
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„Afectări organice sau totale”: 
Suflete de ceară 

 
     Poeta Camelia Ardelean, beneficiară a mai 
multor premii literare, se manifestă din nou cu 
poeme pline de miez și profund sensibile în volu-
mul Suflete de ceară, apărut la Editura Armonii 
Culturale, din Adjud, județul Vrancea, în 2016. 
Asupra poemelor planează un benefic lirism, sur-
prinzând: misterul zâmbetului melancolic; con-
vertirea iubirii în dorință, în milă, regret, stingerea 
acesteia; elanurile pure ale sufletului; setea de 
cunoaștere, singurătatea, iluziile... 
     Primul poem, Când suflete de ceară..., se 
vrea nu numai o poezie programatică, ci și o 
profundă meditație pe eterna temă a dramaticei 
existențe umane, incertă precum statuile de 
ceară.  
       Poeta restabilește, cu mijloacele artei cu-
vântului, relația suflet-iubire-minte-vis-soartă-
gând..., operând cu metafore-simbol. Imaginile 
artistice folosite sunt expresive („suflete de 
ceară”, „inima vacantă”, „vise.../ zăcând debuso-
late”, „lumina zâmbind“), incitante și optimiste: 
„Prin faldurile sorții rămânem cascadorii” mereu 
salvatori. 
     Simbolul „suflete de ceară“ străbate – direct 
sau indirect – întregul volum. Poeta este în 
căutarea drumului spre sine („sufletu-mi ars“, 
„potecă de-ascet“), dorindu-se „înger de lumină“, 
dându-și întâlnire “cu pustiul”, urmărită de “fan-
tomele de clipe...,/ figuri de ceară”, de “chipul de 
ceară”, „ghilotina semnelor de ceară“, „idoli de 
ceară”, „inimi de ceară“, de „curcubeul în  ceară-

ncremenit”. 
     Meditând pe tema timpului, eul liric constată 
cum „trecutu-și pleacă fruntea“, „prezentul își 
revarsă frenetica lui slavă“, iar viitorul “se naște” 
cu “șuvoiul său de vise”. (Călătorind în timp) 
     Între natură și starea sufletească a poetei se 
realizează un necesar paralelism: „toamnă.../ din 
searbăda mea viață“, “răvașul nopții din visurile-
mi sloi”, „mă doare anotimpul”, „trosnește-n mine 
seva rănitelor păduri“, „resimt încătușarea nos-
talgicei naturi”, „ploaia din iluziile mele“, „colindat 
de curcubeie ni-e al inimii solstițiu“, „în albul ireal 
se-adună gânduri“, „aș lovi la tâmple cerul cu 
tăceri înșelătoare“. Într-o astfel de atmosferă, nu 
e de mirare că poeta poate “asculta cum 
înflorește un cais“, percepe “peste zorii de 
gând.../ un parfum de ninsori”, pentru că „Într-o 
vamă de timp, în cucernic popas,/ Am tran-
scende în vis și al iernii impas“, la „geamul viu al 
iernilor din noi“. 
     Asupra multor versuri planează un sentiment 
nostalgic: „preocupați să redresăm himere“, 
“temniță-i al nostru trup”, „pulberi de tăceri”, 
„fiorul unui plânset stins”, „sigla-nsingurării“, 
„bagaje de speranțe sfărâmate“. 
Natura este, nu rareori, personificată: „valsează 
norii“, “luna-ndurerată”, “ceru-ngândurat”, „o zi 
își deapănă azurul”, „toamna amorțită“.  
Alteori e surprinsă metaforic: „pădurile de ploi”, 
“smârcurile toamnei”, “horă de stele”, “bolta sân-
gerie”, “castele de zăpadă”, “cerul stors de 
lacrimi”..  

Maria Toma Damşa 

   (Continuare în pag. 10)
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Oameni şi vremuri 
în romanul  
Egoismul unui vis  
al scriitorului Mihai Maxim 

 
Romanele domnului Mihai Maxim 

îşi structurează acţiunea şi mesajul, în 
mod evident, pe valorificarea motivului 
„omului sub vremi”, lansat în cultura 
română încă de la jumătatea secolului al 
XVII-lea de către Miron Costin în al său 
Letopiseţul ţării Moldovei de la Aron 
Vodă încoace. Metabóla lui Miron Costin: 
„Iară nu sunt vremile supt cârma omului, 
ci bietul om supt vremi”, emblematică 
pentru vitregiile de care au avut parte de-
a lungul istoriei nu doar moldovenii, ci 
românii în totalitatea lor, nu şi-a găsit 
până acum, după cunoştinţa noastră, 
egal în literatura universală. O singură 
formulare, cu virtuţi generalizatoare doar 
indirecte, care se apropie întrucâtva de 
frumuseţea dictonului aparţinând croni-
carului moldovean, am putut-o identifica 
la argentinianul Jorge Luis Borges, care 
într-un eseu filosofic din 1952 se referă la 
unul dintre înaintaşii său prin fraza: „I-a 
fost dat să trăiască, la fel ca toţi oamenii, 
în vremuri grele.” 

Tribulaţiile omului aflat sub vremi 
sunt surprinse de Mihai Maxim în ro-
manele sale Scutul de speranţă, 
Fereastră spre altădată, precum şi în 
Egoismul unui vis într-o veritabilă saga 
ce reproduce evoluţii social-politice şi 
evenimente soldate cu consecinţe deza-
struoase în proporţii de masă (asupra 
unor state, naţiuni, comunităţi umane 
etc.), cum ar fi războiul şi unul dintre 
cumplitele sale corolare, prizonieratul, 
comunizarea ţărilor din estul Europei, 
implicând, printre altele, naţionalizarea in-
dustriei şi colectivizarea agriculturii, pre-
cum şi repercusiunile acestora asupra 
destinelor individuale – detenţie, de-
portare, strămutare, distrugerea 
gospodăriei, destrămarea familiei, 
îngrădirea dezvoltării personalităţii şi 
multe altele. Una dintre temele predilecte 
ale acestor cărţi o constituie drama omu-
lui dintr-o parte a lumii europene într-un 
segment de timp de aproximativ 50 de ani 
ai secolului XX, om a cărui viaţă este 
mutilată de implacabilul frontierelor 
naţionale, atât a celor ce urmau traseul 
Cortinei de Fier, cât şi a celor ce separau, 
aproape la fel de sever, popoarele din 
lagărul estic. 

Cazul particular îl constituie ro-
manul Egoismul unui vis (Editura 
Semne Bucureşti, 2019), ai cărui 
protagonişti au conştiinţa acută a situării 
omului sub vremuri. Epoca zugrăvită de 
scriitor este cea al cărei început îl consti-
tuie jumătatea deceniului al şaptelea al 
secolului trecut, când regimul comunist 
era deja consolidat în România, la fel ca 
şi în întreaga Europă de Est. Perspective 
ale unei schimbări nu se întrezăreau. Mai 
mult decât atât, înăbuşirea Primăverii 
Pragheze prin intervenţia militară a 
statelor „frăţeşti” punea capăt oricărei 
speranţe în acest sens. 

În contextul istoric astfel schiţat, ro-
manul ne înfăţişează destinul tragic al 
unei tinere familii de intelectuali români. 
Soţia, Antoaneta Filipescu (Netty), 
originară din Iaşi, soprană la Opera 
Română din Bucureşti, obţine un contract 
în Italia, care îi garantează o realizare 
mult mai bună în plan artistic şi material. 
Soţul, Stelian Musceleanu (Stelu), origi-
nar din Câmpulung, eminent cercetător, 
şef de lucrări la Institutul de Fizică 
Atomică, nu poate nici măcar să 
călătorească în vreo ţară occidentală, în-
trucât deţine informaţii ştiinţifice secrete 
de stat. Planul lor, bazat pe ideea că ea, 
odată stabilită prin contracte în Italia, va 
putea solicita ceea ce în epocă se numea 
„reîntregirea familiei”, se dovedeşte irea-
lizabil. Odată cu plecarea în străinătate a 

soţiei, în baza unui contract agreat de 
către statul român, viaţa de cuplu este 
pusă în paranteză. După un timp încep a 
se manifesta presiunile extraconjugale 
asupra fiecăruia dintre parteneri. După 
prelungirea contractului soţiei, în Româ-
nia este impus divorţul de către autorităţi, 
care invocă motive de securitate a statu-
lui. În locul visului de iubire se instalează 
resemnarea, pentru fiecare dintre soţi 
rămânând valabilă doar alternativa cari-
erei profesionale.  

El ajunge membru al Academiei 
Române, ea „cucereşte Peninsula” ca 
angajată la Teatrul de Operă din Napoli, 
devenind totodată o celebritate pentru 
publicul din întreaga Europă şi de peste 
ocean. Viaţa se scurge rapid, aproape ca 
un vis, autorul reia firul povestirii în mo-
mentul în care cele două personaje prin-
cipale, aflate la sfârşitul carierei, se 
reîntâlnesc într-un sanatoriu de VIP-uri  
din România. Fosta soprană şi-a lichidat 
averea din Italia şi a donat banii pentru 
construirea unui cămin pentru copii cu 
dizabilităţi în România, iar fostul om de 
ştiinţă oferă impresionanta casă 
părintească din Câmpulung, recuperată 
după căderea comunismului, pentru 
înfiinţarea unei şcoli de muzică – acţiuni 
filantropice. 

La terminarea lecturii romanului 
– care se citeşte ca o poveste captivantă 
– ne aflăm în faţa unei triple întrebări cu 
privire la factorul care a determinat acest 
curs al vieţii protagoniştilor. Este vorba 
despre destin, care este invocat în mai 
multe locuri din roman, sau despre vre-
muri, care sunt tot un aspect al destinului, 
sau despre hotărârea – individuală – a 
celor doi de a conferi un sens deosebit 
vieţii lor, în pofida destinului şi a vre-
murilor? Personal înclin spre cea de a 
treia variantă. Scriitorul nu permite ca 
personajele cărţii sale să fie nişte bieţi oa-
meni supt vremi, ci le conferă tăria 

faustiană de a înfrunta şi de a învinge 
toate vitregiile sorţii, renunţând la fericirea 
personală, pentru realizarea unui scop 
măreţ în viaţă şi pentru a putea striga, 
abia atunci când l-au atins: „Opreşte-te, 
clipă, eşti atâta de frumoasă!” 

Este aici, poate, şi o posibilă 
cheie pentru descifrarea sensului pe care 
îl are termenul „egoism” din titlul roma-
nului. Este vorba de atitudinea eroică a 
omului care abandonează acele aspecte 
ale vieţii personale care nu concură la îm-
plinirea unui ideal, „egoism” putând fi în-
locuit, astfel, prin orice antonim posibil.  

Comentând fraza lui Borges la 
care ne-am referit mai sus, în lucrarea sa 
s (1991), filosoful Fernando Savater, un 
reper inconturnabil al gândirii sociale şi 
morale spaniole din zilele noastre, 
spunea: „În realitate, nimeni nu a trăit 
vreodată numai în vremuri total favora-
bile, în care e simplu să fii om şi să duci 
o viaţă bună. Întotdeauna au existat 
violenţă, tâlhărie, laşitate, imbecilitate 
(morală sau de altă natură), minciuni ac-
ceptate ca adevăruri pentru că sunt 
plăcute auzului... Nimănui nu-i este 
făcută cadou viaţa omenească bună şi ni-
meni nu obţine ceea ce îi trebuie fără o 
atitudine curajoasă şi efort.” Cititorii ro-
manului lui Mihai Maxim vor constata că 
nimic din spusele lui Savater nu lipseşte 
din viaţa protagoniştilor săi. 

Victor Muşat 

„Afectări organice sau totale”: 

Suflete de ceară 
(Continuare din pag. 9) 

 
        Expresivitatea poemelor este asigurată 
de stilul metaforico-simbolic 
     „Suspectă de iubire“, poeta pledează 
dramatic pentru acest suprem sentiment 
uman (“un foc ce arde”, “ciutura iubirii”, “fla-
mura iubirii”), într-un context antinomic: 
„mor-renasc”, “dulce și amar”, “fericirea-ne-
fericirea”. 
    Poeme precum: Prin stele cu gon-
dola..., Golgota de pe umeri, (Ne)feri-
cirea, Pășește iarna..., Când pe stele..., 
Înserare, Azi nu..., Rondelul toamnelor 
târzii, au fost premiate la diverse concursuri 
naționale de poezie. 
     Autoarea meditează pe o varietate de 

teme: eul liric 
(Drumul spre 
mine, presărat cu 
vise, dar care 
posedă parola și 
se lasă găsită 
doar „umbra 
plutind pe cu-
vinte”; Sunt 
omul...: „omul-vis”, 
„omul-nor”, „un 
hoinar”, aspirând 
să se prefacă-n 
„înger de lumină”), 

speranța („visări, iluzii, accedem nemu-
rirea”), deziluzii („praful ce se-nalță din 
abisuri”, „destin departe de concret”, „pe 
muchii de gheață mă târăsc”), lumea 
imperfectă („jalnic manechin”, „temniță-i al 
nostru trup“, „destin bolnav și ciung”, „reci-
clat dintre epave”), timpul („trecutul.../ un 

pașnic alizeu”, „nu aș învinge timpul“, „Ziua 
care vine e-o mască fără chip,/ O nouă 
aventură“ generatoare de speranțe). 
     Poetului și poeziei le sunt dedicate mai 
multe poeme. Poetul este definit amplu: 
„...fără muză-i ca un cântec/ Vibrând pe 
note false“, „nu-i nimic fără iubire“, “e însoțit 
năvalnic de o vrajă”. El „dezmiardă în cu-
vinte“, e „bolnav de poezie” și „nu găsește 
antidot”, e „croit dintr-un aluat neînțeles”. La 
rândul ei, poezia trebuie să îngemăneze 
durerea cu viața, visul, realitatea (uneori 
parodiată), cu libertatea, speranța... 
    Poezia finală, Atinși de frici, mai 
scuturăm perdeaua, trage o perdea 
melancolică peste „geamul viu al iernilor din 
noi“, adesea „Strângându-ne la zâmbete 
cureaua”, concluzionând: „la poarta nopții 
nu-i nimic de zis...”. 
       Poemele îmbracă haina „dulcelui stil 
clasic”, folosindu-se de catren, ritm variat, 
măsură fixă, rimă bogată (împerecheată, 
încrucișată sau îmbrățișată).  
Poeta manifestă apetit pentru sonet (Un 
acvilon subit mă sabotează; Atinși de 
frici, mai scuturăm perdeaua) și rondel 
(Rondelul toamnelor târzii, Rondelul flo-
rilor ce tac, Rondelul cuvintelor nes-
puse, Rondelul verilor de foc, Rondelul 
timpului pierdut). 
      Sentimentul existenței accesează – prin 
eliminarea straturilor superficiale și a 
formelor individuale – zonele cele mai pro-
funde, avându-și rădăcina într-o formă 
particulară de extaz.  
     Resursele lirice ale subiectivității poetei 
indică o prospețime și o adâncime lăuntrică 
remarcabile. Camelia Ardelean a devenit 
lirică “în urma unei afectări organice și to-
tale”, nu în “determinante exterioare”, cum 
ar spune Emil Cioran.                       

Exorcizarea tristețiiExorcizarea tristeții   
Petronela Apopei-Ignat își împarte 

al doilea său volum de versuri în două părți 
distincte: Confesiunile iubitei în albastru 
(care dă și titlul cărții apărute la Editura 
Ecreator, Baia Mare, 2018) și Scrisorile iu-
bitei în albastru. 

După cum devoalează și titlul, acest 
volum este o continuare tematică firească 
a volumului de debut, Iubită în albastru, 
apărut la aceeași editură, având în mijlocul 
său aceeași iubită misterioasă, pasională și 
sentimentală. Confesiunile sunt, de fapt, in-
directe, nu sunt mărturisirile iubitei, ci ale 
celor ce intră în contact cu ea și care nu pot 
să nu-i observe iubirea și să nu se încarce 
la rândul lor cu acest sentiment 
atotcuprinzător, de unde și tonul când 
jucăuș („El i-a reproșat că «e copil», ea a 
pus «botic»... și-apoi el a strâns-o cu-atâta 
patimă pe după mijlocul subțire... ah!”), 
când grav al poemelor. 

Confesiunea unui măr este în 
opinia noastră cea mai complexă... confe-
siune, făcându-ne să ne întrebăm dacă nu 
cumva între măr și iubita în albastru nu 
există vreo relație de... rudenie („Dintr-o 
fărâmă de lumină blondă cu ochi albaștri de 
la Bacău / Și dintr-o piatră însuflețită de 
Bistrița ce-i cânta mărețului Ceahlău”), 
întrupată în năzuința spre înalt, spre lumină, 
spre căldură, dar și dorința de a-i proteja pe 
cei din jur („Și aș vrea să cer iertare celor 
supărați... / Și să îi îmbrățișez pe toți în 
Lumină, / Cu florile și frunzele mele”). 

Afirmam mai devreme despre iubirea 
atotcuprinzătoare din această parte. Acum 
exemplificăm: floarea de tei și frunza sunt 
îndrăgostite de vânticel, nisipul mării – de 
mare, inima, visul, telefonul și iubitul – de 
iubita în albastru, lumina – de soare, stiloul 
– de coala de hârtie, pernuța – de „căpșorul 
ei frumos”, pălăria - de sărutul Ei, agenda - 
de propria copertă, cana – de cafeaua Ei, 
pisica își așteaptă motănelul, iar rochia 
refuză să-și dezvăluie destinatarul senti-
mentelor. 

 Confesiunea unei lumânări este o 
destăinuire a credinței, a iubirii de Dum-
nezeu, cel care binecuvântează mereu 
simțămintele adevărate („Sunt aprinsă în 
fiecare zi, fiindcă fiecare zi trebuie să fie o 
sărbătoare / În care mulțumim Domnului că 
am deschis încă o dată, ochii”). 

Cea de a doua parte începe cu po-
emul Lumini și umbre de Crăciun și se 
încheie cu poemele (Ne)liniște (unde e 
amintit din nou Crăciunul) și Sorcova..., 
acestea desenând practic un cerc, un arc 
peste timp de un an de zile. 

Bucuria nașterii lui Iisus, a trecerii în 
noul an sunt prilejuri de veselie, de împlinire 
în suflet, de simțire, dar și de binecuvântare 
a iubirii („Pruncul Iisus se năștea într-o 
iesle, / Eu... suflet de femeie... tu, tandru 
poem de Crăciun”). 

De-a lungul unui an se întâmplă 
multe lucruri. Și urâte, și frumoase, însă iu-
birea poate învinge totul, dacă există voință, 
amintirile trebuind să păstreze întotdeauna 
doar lumina („Lumini jucau în suflet și-ntre 
noi / Țineam în palme clipa care trece... / O 
singură ființă... amândoi”). 

Dacă și îndepărtarea temporară lasă 
în urmă dureri și doruri („Mi-e dor de noi și 
vreau ca cele șapte zile / să se numească 
DUMINICĂ”), cu atât mai multe rămân după 
cea definitivă („Adun doar umbre reci și 
camera-i goală / Grăbită-i clepsidra 
ascunsă și rea / Azi cartea-mi iubirii e albă... 
o coală / Nimic nu e scris, din păcate, pe 
ea...”). Însă întotdeauna există speranța 
unui nou început („Azi țin în palme multe vi-
suri, poate seci / Cu sufletul te chem, cu 
inima te strig”). 

Iar plăcea de a se dărui, de a trăi în 
și pentru iubire este incomensurabilă, iubita 
în albastru fiind extrem de puternică, 
capabilă de a depăși piedicile ce-i stau în 
drum,dar și de a exorciza și tristețile celuilalt 
(ori celorlalți: „Și lumina să-ți inunde sufle-
tul... / să-ți exorcizez tristețea...”). 

Erotismul este subtil, voalat dar 
pătrunzător, palpabil de la mare distanță și 
îl inundă cu totul pe cititor, făcându-l să-și 
uite propria suferință („O mână pe coapsă 
cântându-ne-unirea / Tu, chinul meu dulce 
din dor apărut...”; „Deunăzi, ea spunea că 
este o flacără arzândă, / Iar el focul ce-o 
face să ardă...”). 

Sunt prezente și unele poeme mai 
puțin concentrate decât ar fi trebuit (precum 
Picuri...; Tu, fericirea mea; Balada sufle-
tului trist), însă evoluția în plan literar a 
Petronelei Apopei-Ignat este evidentă și 
nu pot fi trecute cu vederea ușurința 
exprimării și plăcerea de a scrie, a jocului 
cu cuvintele și... cifrele.   

                                    Daniel Luca  
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Constantin T. Ciubotaru, 
autorul a peste douăzeci şi cinci de 
cărţi, îşi surprinde încă o dată citi-
torul, de data aceasta cu o carte de 
memorii afective, de peste patru 
sute de pagini, carte apărută la Edi-
tura Grinta, Cluj-Napoca, la în-
ceputul anului 2018, Colecţia 
ECreator, coordonată de talentatul şi 
nonconformistul poet, Ioan Romeo 
Roşiianu. 

Memorii aproape oblice, aşa 
cum arată şi incitantul titlu, pare o 
cronică memorialistică vastă, scri-
itorul inserând, pe lângă pagini evo-
catoare despre locurile, vremurile şi 
oamenii copilăriei sale (cu toată co-
horta de amintiri mai mult sau mai 
puţin fericite), şi o gamă largă de 
portrete contemporane, figuri 
reprezentative din lumea satului bu-
covinean, profesori şi colegi din fa-
cultate, colegi de catedră de prin 
şcolile unde autorul a predat limba 
şi literatura română, oameni de 
cultură, scriitori, artişti, personalităţi 
ale căror destine s-au intersectat, 
pentru un timp, cu acela al autorului. 
Despre mulţi, C.T. Ciubotaru 
vorbeşte cu dragoste şi reală sim-
patie, despre câţiva, rece, distant, 
critic... Este demnă de apreciat 
căldura sufletească cu care scriitorul 
aminteşte despre unii confraţi, 
alături de care a participat la diferite 
evenimente culturale de-a lungul 
anilor, şi care acum nu mai sunt 
printre noi.  

Cronica, în sine, poate fi artă 
sau document. Constantin T. Ciubo-
taru face din ea artă, literatură, îi dă 
viaţă, o înnobilează artistic şi o 
înveşmântează într-o filosofie 
existenţială proprie.  

Cartea aceasta, ca aproape 
toate cărţile distinsului scriitor bu-
covinean, „rătăcit” în ţinuturile sudice 
şi trăitor de o jumătate de veac ca 
teleormănean, stă sub semnul post-
modernismului, ca formă, iar, prin 
conţinut, este o scriere 
autobiografică, accentele vizibile 
predominând în partea de început. 
Jocul cu limbajul, observaţia ironică, 
jocul cu modelele prestigioase, co-
lajul de sintagme, parodia, dialogul 
intertextual, parafraza, construcţia 
ludică... sunt mărci clare ale scrie-
rilor postmoderne.  

Jocul de cuvinte, pe care 
C.T.Ciubotaru îl cultivă în vorbirea 
de zi cu zi (că uneori, dacă nu l-ai 
cunoaşte, ai avea impresia că îşi ia 
în zeflemea interlocutorul!), cât şi în 
scrierile Domniei Sale, este o 
adevărată artă. 

S-a susţinut frecvent de către 
cei care i-au comentat cărţile, de crit-
ica literară în general, că umorul 
este o caracteristică definitorie a 
prozatorului C.T. Ciubotaru. Hegel 
spunea că umorul adevărat este de 
neimaginat fără nesfârşita bună 

dispoziţie. Nu ştiu dacă  pe scriitorul 
despre care vorbim îl stăpâneşte o 
astfel de stare sufletească, cert este 
că de pe poziţia pe care s-a situat,  
C.T. Ciubotaru a urmărit eterna 
prostie umană de care a râs uneori 
în hohote, alteori, cu mult amar...  

Relatând experienţe la per-
soana întâi, sau experienţe raportate 
la martori, avem sentimentul 
autenticităţii evenimentelor de viaţă 
povestite. Întâlnim pasaje 
tulburătoare în care se vede de de-
parte că imaginaţia scriitorului este 
hrănită de evenimente trăite direct, 
în anumite perioade ale copilăriei şi 
adolescenţei. Alteori, observăm, fără 
voie, o breşă între durata normală şi 
timpul inaccesibil celorlalţi, timpul 
ascuns, criptic. Acolo se inserează o 
ţesătură de stări alunecoase, deşi 
tulburător de dramatice în esenţa lor, 
explicabile totuşi, având în vedere 
timpul real, când s-au petrecut. Alte-
ori, întâmplările se succed între zone 
de realitate (verificabile istoriceşte) 
şi aproximaţii, atenţia cititorului în-
dreptându-se spre nelămurit, spre o 
zonă ceţoasă... 

Vorbind despre înaintaşii săi 
bucovineni, C.T.Ciubotaru creează 
portrete memorabile. Cel al tatălui 
său este de departe cel mai bine re-
alizat şi cred că în realizarea lui scri-
itorul a pus multe caracteristici ale 
felului său de a fi. „Şi mai avea (tatăl-
n.n.) uluitorul dar de a pleca de la lu-
cruri serioase, pe care le ducea în 
derizoriu, adică, mai pe româneşte, 
făcea băşcălie de tot şi de toate”. 

Autorul realizează în partea 
de început a cărţii un adevărat 
tablou de epocă, de o tulburătoare 
frumuseţe, dată de obiceiurile locu-
lui, de tradiţii, de portul popular car-
acteristic zonei. Nu lipsesc 
credinţele vechi, superstiţiile, de-
scântecele şi vrăjile, blestemele şi 
mijloacele de contracarare a aces-
tora. Această lume veche este 
surprinsă în tot ce are ea mai spe-
cial. Şi cum să nu crezi în toate 
aceste lucruri de necrezut, când 
însăşi credinţa noastră ne induce 
teama că avem de tras blesteme 
vechi, până la al nouălea neam, 
încât uneori ajungi să-ţi blestemi şi 
să-ţi urăşti strămoşii, că ţi-au lăsat o 
atât de grea „moştenire”! Cum să nu 
duci războaiele declanşate de in-
terese internaţionale obscure, sub 
pretextul apărării pământului 
străbun, şi să te înrolezi, lăsând 
acasă copiii fără niciun Dumnezeu! 
Cum să nu-ţi fie abătută atenţia, prin 
diverse tertipuri, de la lucrurile grave 
existenţiale, precum sărăcia şi miz-
eria în care oamenii trăiau, foametea 
şi bolile, lipsa banilor, „ oul fiind val-
uta forte a ţăranilor săraci”! „Cu două 
ouă, capul familiei îşi cumpăra un 
pachet de tutun...”; „copiii îşi 
cumpărau o îngheţată cu un ou...”. 
Sunt pagini pline de dramatism, dar 
şi de o duioşie care te înlăcrimează. 
Neavând oul pentru a cumpăra o 
îngheţată, mama scoate din colţul 
boţit al năframei sale un leu pe care 
i-l dă copilului... Cutremurătoare 
sunt mărturisirile despre „Trenul 
Foamei, trenul fantomă” (care l-a 
dus spre Muntenia ca spre un El Do-
rado), despre anii de şcoală, când 
este scos din internat, pe motiv că 
tatăl său nu se înscrisese în colectiv, 
despre drumurile tatălui la oraş, ca 
să-i aducă cele necesare elevului 
merituos care se dovedeşte a fi fost 
C.T.Ciubotaru... 

Urmând sugestia „unui mare 
prieten”, precum că în memorii nu se 

fac compromisuri şi că acela care le 
scrie trebuie să aibă curajul să 
spună obiectiv părerea despre cei în 
preajma cărora a trăit, scriitorul 
C.T.Ciubotaru realizează episoade 
de o înaltă frumuseţe, pline de trăiri 
curate, autentice („Un mărţişor pen-
tru mama”; „Bunicii”...), dar şi 
episoade mai puţin inspirate, în care 
autorul se dovedeşte neîndurător cu 
bârfa, prostia, viciile în care alunecă 
unii oameni (lucruri condamnabile, 
desigur!), dar pe care le exemplifică 
prin colegii de cancelarie (bărbaţi, 
femei), prin prietenii apropiaţi, sau 
scriitorii fără chemare (în opinia 
subiectivă a autorului)... 

Partea a doua a Memoriilor, 
deşi nu se constituie ca un capitol 
separat, cuprinde o radiografie a 
fenomenului literar teleormănean, cu 
deschidere spre cel naţional, şi, prin 
scriitorii din diaspora, spre cel mon-
dial. 

Apariţia, după 1989, la 
Roşiorii de Vede a ziarului „Drum”, 
în serie nouă; constituirea Asociaţiei 
culturale „Mileniul 3”; apariţii editori-
ale; lansări de cărţi; schimburi de 
experienţă cu scriitori din alte judeţe; 
drumurile scriitorilor roşioreni la târ-
gurile de carte; evocarea 
personalităţii literare a autorilor 
teleormăneni (fiecăruie acordându-
i-se rânduri bune în arhitectura 
cărţii)... sunt evenimente culturale la 
care C.T. Ciubotaru a participat di-
rect şi cărora le acordă atenţia 
cuvenită, într-o carte de memorii, 
precum aceasta.  

Ieşirile Domniei Sale în 
spaţiul european pentru lansarea 
cărţilor traduse în limba spaniolă, în-
tâlnirile cu oamenii de cultură span-
ioli, călătoriile prin ţară, participarea 
la Festivalurile de literatură, unde a 
fost invitat, constituie prilejuri fericite 
de a cunoaşte oameni noi despre 
care vorbeşte cu patos în paginile 
cărţii. Nu sunt uitate nici întâmplările 
tragi-comice legate de apariţia vre-
uneia dintre cărţile sale, nu sunt ui-
tate revistele în care i-au apărut 
cronici literare la cărţi, semnate de 
scriitori şi critici de renume, 
personalităţile recunoscute pe plan 
naţional. Frumoase pagini dedică 
scriitorul confraţilor bucovineni, scri-
itorilor de la Filiala U.S.R. Bacău..., 
acelor oameni care l-au apreciat şi l-
au publicat în reviste literare, 
evocând întâlniri, evenimente co-
mune, trăiri... 

Cartea, „Memorii aproape 
oblice” se citeşte pe nerăsuflete, nu 
fiindcă are o acţiune continuu 
ascendentă, pe care o urmăreşti şi 
doreşti să ştii ce se întâmplă până la 
urmă, ca în operele clasice, ci pentru 
că autorul trece repede de la o 
situaţie la alta inedită, interesantă, 
captivantă..., apoi revine, luând lu-
crurile de unde le lăsase, dar dintr-o 
altă perspectivă, totul într-o dezor-
dine organizată, caracteristică defin-
itorie a stilului ciubotarian. 

Dincolo de aspectul memori-
alistic, prin care facem cunoştinţă cu 
două lumi diferite, una aparţinând 
trecutului şi alta, prezentului, cartea 
este o meditaţie profundă asupra 
condiţiei umane, o meditaţie asupra 
timpului care dăruieşte, dar şi 
răpeşte... Personajul, narator şi 
autor, este un arhetip al condiţiei 
umane, un etalon axiologic, erou 
principal într-o poveste proprie de 
viaţă, pe care cu generozitate ne-o 
pune la dispoziţie, însoţită de un 
gând nerostit: „ Luaţi aminte!”... 

Domniţa Neaga 

CONSTANTIN T. CIUBOTARU,, MEMORII APROAPE OBLICE 
-Note de lectură -

Din iubire  
pentru locul strămoșesc  

Nimic nu-ți răvășește ființa mai puternic ca dorul, ca 
dragostea  pentru locul de unde îți tragi rădăcinile. Scriitoarea 
Ana-Cristina Popescu în volumul „Din dragoste pentru 
glia strămoșească“ realizează o monografie a localității na-
tale, Oțelu Roșu, județul Caraș Se-verin, mărturisind că a 
scris volumul cu evlavie, cu sfială și dragoste „Locul natal îți 
răscolește ființa, e glasul dulce al mamei, e zâmbetul buni-
cilor, e mirosul fânului proaspăt cosit. [...] Oțelu Roșu este 
locul cel mai drag mie, leagănul copilăriei mele, leagănul 
măicuței mele, a bunicilor și străbunicilor din partea mamei, 
tatăl meu fiind tot de pe Valea Bistrei, din Glimboca, este 
locul bogat în povești și amintiri pe care îl îmbrățișez cu drag 
prin acest volum, așa cum Ion al Glanetașului din romanul 
lui Liviu Rebreanu a sărutat pămânul.“ Volumul este struc-
turat pe nouă capitole și mai multe subcapitole în care citi-
torul întâlnește informații despre așezarea geografică a 
localității, istoricul ei, poziționare, vecinii localității, despre re-
lief, hidrografie, solul și subsolul, clima, flora și fauna, 
zonarea localității, organizarea economico-administrativă a 
acesteia, industria localității, agricultură, despre 
meșteșugurile casnice și sătești, orașului Oțelu Roșu 
adăugându-se teritorial, pe rând, sate precum Ohaba Bistra, 
Cireșa și Mal. Un punct important în monografie îl ocupă 
instituțiile localității Oțelu Roșu, centre de cultură și spiritu-
alitate, în capitolul al șaselea ce conține zece subcapitole și 
în care autoarea vorbește despre școli, grădinițe, liceul din 
oraș în cadrul căruia se află și două muzee, Muzeul de Ge-
ografie Literară Tiberiu Boșcaiu și Muzeul de Etnografie, de-
spre bisericile localității, cimitire, despre poliție, primărie, 
monumente istorice, case naționalizate, despre Casa de 
Cultură Oțelu Roșu, spitale, farmacii. Mai prezintă informații 
despre Fabrica de pâine din localitate, magazine, restaurant, 
cofetării.   În capitolul al șaptelea al volumului cititorul are 
plăcerea să lectureze informații despre frumusețea tradițiilor, 
obiceiurilor din zonă, despre portul și graiul strămoșesc. 
Apare și un dicționar cu termeni regionali din fostele sate 
Ohaba Bistra, Cireșa și Mal, astăzi cartiere ale localității 
Oțelu Roșu. 

De remarcat este faptul că imaginile de pe tot parcur-
sul volumului sunt însoțite de explicații. 

Un alt capitol al volumului este dedicat oamenilor de 
seamă ai localității Oțelu Roșu. „Fiecare loc are oamenii lui 

de seamă, acei vlăstari care 
prin realizările lor au adăugat 
câte o piatră nestemată în 
cununa locului în care s-au 
născut și au crescut. E greu 
să-i amintești pe toți care au 
bătut nestemate în coroana 
locului unde s-au născut, au 
crescut și au trăit, fiindcă 
fiecare mlădiță nu a crescut 
ca o buruină ce agricultorul 
o smulge și o aruncă, fiecare 
a lăsat în urmă praf de stele 
care să netezească fața 
așezării de care aparține.“ 
Sunt amintiți scriitori ai 
zonei, cântăreți, profesori, 
sportivi, dar și medici, printre 
care aș menționa pe prof. dr. 

Alina Frățilă, „prima femeie președinte din istoria Societatii 
Internationale de Chirurgie Dermatologică“, originară din 
Oțelu Roșu (Ohaba-Bistra). Volumul se încheie cu un îndemn 
al scriitorei Ana-Cristina Popescu, prin titlul capitolului nouă 
„Să păstrăm mereu viu în suflet locul de unde ne tragem 
rădăcinile!“  „Fiecare localitate însuflețește țara prin istoria 
zonei, credinţele strămoşești, datinile, tradiţiile, obiceiurile, 
portul și graiul dulce românesc, iar fiecare vlăstar este dator 
să poarte comoara mai departe, să se bucure de ea, să se 
hrănească din înțelepciunea și frumusețea ei.“ afirmă scri-
itoarea și aș adăuga că fiecare monografie va duce cu ea 
tot ce are mai sfânt zona prezentată în filele de aur ale câte 
unui volum. 

Radu Botiș

 
PĂSĂRI 

 
Călătoream 
împreună... 
 
Din rucsacuri 
cădeau 
foi de hârtie galbene 
precum  frunzele... 
 
Veneau nenumărate 
și mureau formând  
cuvinte vii de care se 
îndrăgosteau urmașii 

Și uite-așa, vorbeau, 
cu oamenii vorbeau 
despre soare și lună 
nimic concret, clar 
dar vorbeau.... 
 
Ramurile uscate 
și nelămurite 
se închipuiau deștepte, 
atotcunoscătoare 
dar trebuie să știți 
că se bălăceau în 
cel mai dens întuneric. 
 

I. Prăjișteanu
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Vara se răsfăţa tot 
mai mult de la o zi la alta. 
Soarele parcă te apăsa pe 
creştet. În colţul acela de 
pădure, căptuşit cu o vari-
etate de arbori şi pigmen-
tat cu câteva stânci de 

piatră, bătrâna vorbea cu caprele ei, uneori mof-
turoase şi neascultătoare. Opt la număr. De cu-
lori diferite, cu ţăcălii interesante şi bune de 
lapte. Ţapul Ariton era al nouălea şi îl dezmierda 
„fudulul”.  

Se destăinuia oricui despre viaţa trăită cu 
zbucium şi necazuri. Intra uşor în vorbă şi greu 
de puteai despărţi de ea. O sileau mai mult 
caprinele. Dispăreau la cea mai mică neatenţie 
a stăpânei şi nu se opreau decât printre copaci, 
zbenguindu-se. 

Pe orice vreme, Casandra, că aşa o 
chema, putea fi văzută cu odoarele ei la păscut. 
Din când în când scotea dintr-o sacoşă din care 
trăgea a sete câte o gură de băutură.  

– O mângâiere, spunea ea coţăfănindu-
se. Şi când tuşesc, şi când sunt obosită sau 
supărată, caiasata îmi este salvarea. La doctor 
foarte rar am fost. În ultima vreme, deloc. Mă 
lecuiesc singură. Decât să mă îndop cu medica-
mente pline de chimicale, mai bine câte un 
păhărel, două. Nu mă mai doare nimic. Trata-
ment garantat. Nici nu costă bani! Nu am con-
tract cu timpul. Cât oi trăi, atâta oi fi! N-are cine 
mă plânge. Doar neastâmpăratele astea, îndrep-
tându-şi mândră privirea spre ele.  

Într-una din zile, spre seară, m-am întâlnit 
cu o veche cunoştinţă. Mi-a spus că se duce la 
bătrâna cu caprele. Are abonament la ea. 
Laptele de capră îi mai alină dorul de me-
leagurile ei natale din Prahova. Acolo, în 
copilărie, toţi îi spuneau Căpriţa. Prima ieşea 
dimineaţa cu suratele ei la păscut pe deal şi în-
cepea să cânte de răsuna toată valea. 

–Dar acum caprele nu mai dau lapte. Ce 
faceţi la ea? 

–Ei, auzi întrebare!, râse cu poftă şi 
privindu-mă lung. Povestim şi degustăm. Nu-i 
destul? Aşa mai ţinem legătura! Casandra are în 
grădină câţiva caişi din fructele cărora iese o 
ţuică de-ţi stă piuitul. Bate orice brand! Are un 
parfum de-a dreptul ispititor. Drumul până la ea 
şi înapoi îmi dă puteri înzecite. Viaţa ei o ştiu pe 
de rost, dar şi ea pe a mea. Uneori stăm ore în-
tregi depănând de pe firul vieţii, plin de noduri, 
întreţinându-ne şi cu câte o căniţă, două de ţuică 
şi alta de cafea. Deodată s-a oprit. Rămase cu 
privirea pironită undeva, departe. 

– Soarta m-a adus aici, în Bucovina. După 
absolvirea Facultăţii l-am urmat, crezând că am 
prins norocul cu ambele mâini. Tăcut, blând, 
mieros, atent. Încet, încet însă a început să-şi 
arate făţiş adevăratul chip. A devenit ursuz, 
zgârcit foc, ticăit şi bodrângos, numai cu ideile 
mamei lui în cap. Nu ieşea din cuvântul ei, să-l 
picuri cu lumânarea! Necazurile au început să 
curgă, au venit şi copiii pe lume. Eu însă mai 
speram într-o redresare a situaţiei noastre, dar 
vorba ceea: „Lupul îşi schimbă părul, dar 
năravul, ba!” 

–Cu soacra cum aţi dus-o?, am întrebat-
o eu. Parcă era în priză, aşa turuia.  

–Of, of! S-o pieptene cel cu coarne. A ros 
şi ea din mine ca viermele în hrean. Mi-a lăsat 
pe cotoiul ăsta năpârlit, cu gheare mari, as-
cunse. N-am ştiut să i le fi scurtat la timp. Acum 
e mult prea târziu... Noroc de bătrână şi de 
caprele ei! 

–Domnul Lup ce spune de prietenia cu 
Casandra? 

–Să-l ia dracul! Mi-aţi stricat buna-
dispoziţe, pomenindu-i numele. Acum e la 
Ploieşti. Culege strugurii. Veni-i-ar numele! 
Doamne, iartă-mă! Făcu repede o cruce şi apoi 
tăcu. Mă uitam la ea compătimind-o. Se vedea 
după chip că suferă. După ce i-am cunoscut con-
soarta, i-am dat dreptate. Nici mers normal de 
om, nici privire care să-ţi inspire cât de cât în-
credere şi un pic de speranţă. O mormăie 
încruntată, cu câteva fire de păr pe cap, lăsate 
pe o ureche, de cealaltă fiind surd.  

E prea târziu acum, recunoscuse şi ea. 
Crucea trebuie dusă până la capăt. Pentru că şi 
eu mă plimbam destul de des prin acel perimetru 
de lângă pădure, într-o zi de iarnă, am reîntâl-

nit-o pe prahoveancă puţin abătută. 
–Încotro, doamnă Lisa, acum la 

încheierea zilei? M-a privit surprinsă. A clipit des 
de câteva ori şi apoi a făcut o piruetă, slobozind 
un uşor zâmbet. Ţinea într-o mână o punguţă cu 
câteva oase.  

–Vă spun, dar să nu râdeţi! Punguţa e 
doar pretextul să pot ieşi din casă. Le duc unui 
căţeluş din poarta Mănăstirii Zamca. Doamne, 
ce m-a înfierbântat bătrânica aseară! Începu 
apoi să râdă cu gura până la urechi.  

–Nu vă temeţi singură până la ea? E 
totuşi ceva distanţă, deluţul de coborât şi urcat, 
trecerea prin pădure... 

–Cu ochii închişi nimeresc! Mai greu, la 
întoarcere. Oricum, deluţul îl urc mai repede 
decât Ariton al ei. Îmi venea să râd, dar m-am 
abţinut cu greu. 

  Astăzi, continuase ea, când să plec în 
oraş, am constatat că îmi lipseşte p mănuşă. Le 
cumpărasem doar de câteva zile. Piele de cali-
tate. Model nou. Culoarea mea preferată. Noroc 
că nu a observat Lup al meu. Repede ar fi mârâit 
satisfăcut: „Ia uite, proasta, nu e în stare să-şi 
păstreze nici mănuşile...” 

–A! Am exclamat aproape involuntar. 
Mănuşa era pe piatra cea mare. Dacă ştim cine 
a pierdut-o... Cu vreo jumătate de oră în urmă 
am trecut pe acolo. Ea parcă s-a pierdut cu firea. 
Mi-a sărit de gât mulţumindu-mi. Am făcut cale 
întoarsă împreună. Cum a văzut-o, a sărutat-o, 
strângând-o la piept. Deodată a rostit râzând: 

–Iată, mai am încă şi noroc! Nu-i aşa? 
Cu o altă lumină în priviri şi cu mănuşa 

pusă pe mână, ca şi cum s-ar fi temut să nu o 
piardă iar, doamna Lisa a început să-mi descrie 
cum au stat lucrurile la Casandra.  

–Dumnezeu mi-a scos-o în cale! E de o 
bunătate aparte. Păcat că nu are telefon, dar ne 
descurcăm aşa şi aşa. De data aceasta, m-am 
urcat pe pat, ca la mine acasă. Bătrâna umbla 
ca un prâsnel, de colo până colo, ţinând cu dex-
teritate în mână păhărelul cu ţuică.  

–Doamna Lisa, până se răceşte cât de cât 
mălaiul cu dovleac şi se încălzeşte ţuica pe plită, 
eu zic să mâncăm câte un ou şi brânză. A stat 
foarte bine în saramură până acum! Sus paharul! 
Să trăim şi noi, şi duşmanii, şi ţiganii ce ştiu bine-
a-nvârti banii! N-am zis bine?  

–Ba da, cum să nu, doamnă Casandra! 
Bine le spui şi... la momentul potrivit! Am ciocnit 
paharele. Numai mărgele la gura lor. Se jucau la 
lumina unui bec, prea mare pentru cămăruţa în 
care ne aflam.  

Căldura, dar mai ales paharele, luate cam 

în grabă, au pus stăpânire pe mine. Casandra 
tot vorbea şi eu o aprobam din cap. Dădeam din 
el întruna, asemenea unui gânsac fălos în frun-
tea cârdului de gâşte. La un moment dat m-am 
îmbrăcat şi încălţat pe de rost. Ca prin vis am 
văzut, cum bătrâna, mi-a pus într-o bucată de 
hârtie două felii de mălai pentru domnul Lup. Am 
început să râd, spunându-mi în gând că micuţul 
patruped are noroc de porţie dublă în seara asta.  

Cu greu am ajuns la piatră. Am făcut un 
popas mai lung. Acolo am rămas fără o „mână”, 
râse ea. Simţeam că plutesc ca barca pe valuri.  

Când am intrat în casă, nicio mişcare. Lup 
dormea tun, ghemuit ca un câine într-o cuşcă. 
Abia spre dimineaţă am început să desluşesc 
bine secvenţele din casa Casandrei. Caisata şi 
cu baba, asta a fost treaba! Dar şi eu, recunosc, 
am sărit binişor calul. De-ar mai trăi Casandra, 
caprele, iar caişii să rodească măcar ca până 
acum.  

Doamna Lisa speră. Domnul Lup, tot cu 
năravurile lui, deprinse acolo, în satul de lângă 
apa Şomuzului. De nu i-ar trece prin cap să 
ajungă şi el pe la caprele bătrânei. Oare le-ar 
pune gând rău? 
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Caprele, caisata şi mănuşa
 

 
 
 
 
 
 

 
În istoria lumii religia s-a 

închegat treptat din secte tribale. Ele 
au fuzionat ca urmare a unor lupte 
ce s-au soldat cu biruința celor 
puternici. Tribul învingător își im-
punea zeul său dar și panteonul pro-
priu ce trebuia venerat de toți.       

Evident că învinșii erau      
frustrați și își practicau ritualul în se-
cret. Firește, erau pedepsiți de 
autorități când se întâmpla să fie 
surprinși în fapt. De pildă, romanii 
i-au etichetat drept păgâni pe dacii 
învinși, adică un fel de țărani 
înapoiați. Dar fiecare învingător se 
considera superior cultural în raport 
cu prizonierii luați în război. Ar fi de 
precizat că religia și regimul politic 
au coabitat chiar din zorii civilizației 
umane. Preoții, ca urmași ai 
șamanilor și vracilor tribali s-au 
plasat în preajma conducătorilor 
politici. În zadar susțin unii predica-
tori că biserica este neutră politic și 
deci nu are tangențe cu statul. În re-
alitate, cetățenii actuali fac în mintea 
lor sudura între zei ori sfinți și 
conducătorii politici. Încă se mai 
crede în anumite culturi asiatice că 
regii sunt persoane sacre fiindcă de-
scind dintr-un a numit zeu  ori zeiță. 
Europenii au reușit oarecum să se-
pare entitatea imaginară de 
conducătorul palpabil, eligibil și 
trecător. Din religiile gigantice for-
mate pe calapodul unor imperii s-au 
ivit sectele și cultele. Unele sunt 
grupuri mici de credincioși care se 
asociază spre a se ruga în case de-
semnate de comunitate având car-
acter secret. Dar liderii acestora sunt 
aleși să predice vremelnic și fiecare 
membru al sectei are dreptul să 
devină predicator. Să precizăm că 
ele, cultele și sectele sunt răspândite 
pretutindeni. De ce oare? E știut că 
la baza separatismului stau factori 
sociali și umani. De bună seamă, 
nemulțumirea unora față de șefii 
marilor religii duce la despărțire și 
uneori la revoltă. Martin Luther a 
reușit să facă o breșă considerabilă 
în lumea catolică în 1517. Protes-
tantismul s-a lărgit mult prin imitarea 
lui Luther de către alți teologi 
orgolioși precum Calvin și Hus. Din-
tre catolici ei sunt socotiți adversari 
redutabili ai Vaticanului. În lumea 
oropsită a ortodoxiei s-au remarcat 
bogomilii din Bulgaria care s-au refu-
giat în sudul Franței sub denumirea 
de catari. Ce-i drept,în Islam cultele 
sunit și șiit s-au impus cu fervoare,la 
rândul lor generând secte. În 
perimetrul marilor religii asiatice 

s-au conturat o mulțime de secte cu 
iz exotic, pitorești. 

Un alt factor dizolvant în 
cadrul religiilor universale este 
ambiția, caracterul vanitos al unor in-
divizi ce se  proclamă profeți. Unii au 
convingerea că li s-a revelat 
adevărul și încearcă să facă 
prozeliți. Se pare că printre ei se 
găsesc uneori smintiți. Adepții lor se 
trezesc prizonieri, sunt umiliți și 
exploatați fără scrupule iar într-un 
moment de criză pot fi uciși. S-au 
văzut cazuri de sinucideri în masă 
ca urmare a consumului involuntar 
de droguri, fiind executați de șeful 
sectei. Bineînțeles că între  cult și 
sectă este o deosebire semnificativă 
privind mărimea și ritualul practicat. 
În România au pătruns numeroase 
secte după colapsul sistemului co-
munist.  De regulă, ele profilerează 
în regimuri democratice ca o expre-
sie a libertății de asociere. Evident 
că dictaturile nu au admis secte reli-
gioase fiindcă se punea problema 
cine controlează populația. Fasciștii 
și comuniștii au controlat total 
populația și nu puteau conviețui cu 
sectele secrete, subversive. Cert 
este că predicatorul mistic și politi-
cianul viclean tind să dirijeze com-
plet viața cetățenilor. Într-adevăr, 
statul și biserica sunt instituții vene-
rabile cu funcții de control și dirijare 
a conduitei supușilor. Firește,aceste 
instituții au fost făurite de oameni 
însă propaganda a mistificat reali-
tatea. Li s-au atribuit calități divine, 
au fost împodobite cu simboluri im-
presionante,deprimante. Nimic nu 
este ceea ce pare. Fără îndoială, 
fenomenul sectar este benefic pen-
tru că încurajează libertatea umană. 
Marile religii sunt totalitare, așa că 
fisurile provocate de secte le clatină. 
Când zeii au fost evacuați din Olimp 
le-au ocupat locul sfinții aduși de 
creștini. În definitiv, din neolitic până 
azi religiile s-au transformat necon-
tenit  odată cu provocările mediului 
social. Insuficiența minții umane se 
bandajează cu iluzii. Persistă ra-
portarea la un zeu imperceptibil și 
incognoscibi iar panteonul colorat 
diferit se primenește la fiecare 
schimbare de paradigmă culturală. 
Sectele sunt supuse erorii funda-
mentale ca și religia din care au eva-
dat. Oamenilor li s-a inculcat din 
copilărie credința în altă viață,    
post-mortem, fiind îndemnați să de-
sconsidere bucuriile efemere ale 
traiului pe pământ. Psihologic 
vorbind, îndoctrinații savurează 
imagini edenice, înșelătoare, plasate 
în cer. Înzestrarea vieții de apoi cu 
bunurile râvnite în această viață îi 
motivează pe credincioși să fie fideli 
religiei pe care o cultivă. Toate 
aceste plăsmuiri poartă amprenta 
fiecărei regiuni etno-culturale din 
care provine orice credincios. 

Fenomenul sectar
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ne resemnăm pe-un unic sens să mergem? 

 
Avem în suflet stropul de-aventură, 
imboldul de iubire ilegală, 
iar viața ce ni-i dată-i inegală 
și ne-o trăim ad-hoc sau cu măsură. 
Nu-i altă cale între cele două, 
ne resemnăm pe-un unic sens să mergem? 
Să proiectăm, să desenăm, să ștergem, 
făptura veche să devină nouă 
și ea să fim și ea să ne-nțeleagă 
trădările și fugile eterne. 
Iar de-ntrebăm, ce oare ne mai leagă 
de tot ce-a fost și geamăt și revoltă, 
răspunsuri neauzite se vor cerne, 
din tot ce-a fost și-a suspinat sub Boltă. 
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La începutul acestei toamne (6 sep-

tembrie), fosta centrală termică a hotelului 
„Venus” din stațiunea Slănic-Moldova a 
devenit galerie pentru tineri artiști din Is-
landa și România, care expun aici, în 
cadrul proiectului de rezidență artistică 
internațională ,,In Context”, aflat la ediția 
cu numărul trei, intitulată ,,Compost”. 

Aceștia, împreună cu reprezentanți 
ai autorităților locale și cu volunatri ai 
Asociației „Prietenii Slănicului” și Asociației 
de Artă ,,In Context Slănic-Moldova” au 
transformat pereții jilavi și murdari într-un 
spațiu perfect pentru artă, mai ales că și 
mesajul expoziției se potrivește perfect cu 
ambientul creat. Totul a fost amenajat de 
la zero, respectiv alimentarea cu electrici-
tate, montarea spoturilor, curățirea și 
pregătirea spațiului de expunere, ca și re-
alizarea unei terase în aer liber, de unde 
pot fi admirate lucrările de artă aflate în ga-
leria din centrala dezafectată. 

Iar designul și dimensiunile fere-
strelor ce dau spre inima munților, oferă 
un plus de inspirație și motivație pentru 
desăvârșirea actului de creație. 

Timp de câteva ore, vizitatorii au 
putut admira lucrările artiștilor expuse în 
centrala care acum produce idei creative 

și inovatoare pentru un Antropocen mai 
bun, concept ce simbolizează influențele 
tot mai nefaste ale omenirii asupra plan-
etei și, în primul rând, asupra climei, care 
se încălzește mult mai rapid față de ritmul 
avut în timpul ultimei interglaciații. În ex-
plorarea acestui spațiu, aceștia au fost 
ghidați de artista plastică Alina-Georgiana 
Teodorescu, inițiatoarea și coordona-
toarea proiectului „In Context Slănic-
Moldova” și de curatorul expoziției și 
criticul de artă, Simona Nastac. 

,,Prin lucările prezentate în cadrul 
vernisajului, artiștii invitați și-au propus să 
atragă atenția asupra acțiunilor umane 
care pereclitează mediul natural, să exper-
imenteze noi modalități de reconsiderare 
a impactului omului asupra pământului, în 
fapt, o continuare prin interpretare a medi-
ului natural și cultural al zonei, ce capătă 
noi valențe de la o ediție la alta”, a spus 
Alina-Georgiana Teodorescu, originară din 
Slănic-Moldova. 

,,Locația aleasă pentru această 
nouă ediție a programului, dar și pentru 
cele viitoare este una care se pliază cum 
nu se poate mai bine pe conceptul și 
viziunea artiștilor invitați în acest minunat 
colt de rai, care este Slănic-Moldova. Este 
locul din care dorim să tragem un semnal 
de alarmă asupra valorilor culturale pe 
care trebuie să le promovăm cu maximă 
consecvență și care ar trebui să ne 
unească acum și pe viitor: creativitate, co-
munitate, grijă pentru natură și pentru sal-
varea ei”, a mai spus Georgiana 
Teodorescu. 

În premieră în acest an, Asociația 
„In Context” a încheiat o serie de partene-

riate relevante menite să responsabilizeze 
atât autoritățile cât și comunitatea din 
Slănic-Moldova, cu privire la importanța 
compostării ecologice, printre instituțiile 
implicate numărându-se Asociația de Dez-
voltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău (ADIS), Primăria Slănic-Moldova și 
Universitatea ,,Vasile Alecsandri din 
Bacău. 

O primă lucrare, ca un preambul la 
vernisajul expoziției a fost cea intitulată 
,,Fără roz, nici verde”, semnată de artista 

multimedia Smaranda Ursuleanu. 
,,Este vorba despre coșul de fum al 

fostei termocentrale a hotelului UGSR din 
Slănic-Moldova (actualul hotel „Venus”), 
care se înalță acum ca un simbol al 
solidarității și compasiunii planetare. De 
anul acesta, centrala este noul laborator 
în care lucrează și expun artiștii parti-
cipanți la rezidența `In Context`, un spațiu 
deschis comunității din Slănic și nu numai, 
menit să inspire căutarea colectivă de idei 
pentru un Antropocen mai bun. Rozul este 
culoarea căldurii umane, a afecțiunii 
materne, a grijii pentru toate ființele vii din 

spațiul dintre noi și mezosferă, într-o 
gândire expansivă care înțelege și 
îmbrățișează interdependența dintre om și 
natură, individual și social, public și privat, 
local și global. Fără roz, nici verde este o 
invitație să regândim relațiile dintre noi, cu 
biosfera și cu toate ființele non-umane”, a 
afirmat curatorul expoziției și criticul de 
artă, Simona Năstac. 

,,Insuficiența sinelui”, ,,Planul secret 
al plantelor urbane”, ,,O altă lume este 
încă posibilă”, ,,Fără roz, nici verde”, ,,În-
tâlnire probabilă cu urșii: de la apus la 
răsărit”, performance-ul ,,Măr după măr 
după măr” sunt câteva dintre realizările 
artiștilor islandezi și români care vor com-
pleta galeria de artă contemporană a 
stațiunii Slănic-Moldova. 

Expoziția a inclus și lucrările 
câștigătoare ale concursului ,,Compost”, 
semnate de elevi ai Colegiului Național de 
Artă ,,George Apostu” din Bacău: Călin 
Vizante (desen), Diana-Denisia Acatrinii 
(lucrare în tehnică mixtă), Ioana Culacou 
și Sabrina-Ioana Dâscă (fotografie). 

Ediția din acest an (10 august - 8 
septembrie) s-a încheiat cu o serie de con-
certe de muzică experimentală, proiecții 
de film, Dj-seturi și workshop-uri susținute 
de artiști români, vestici și islandezi. 

Proiectul ,,In Context” își propune 
să utilizeze cadrul natural unic al stațiunii 
Slănic-Moldova, în vederea generării de 
oportunități pentru comunitatea locală și 
locuitorii de toate vârstele, iar pe viitor să 
sporească amprenta economică și cultu-
rala a stațiunii. Astfel, strategii de dez-
voltare regională prin economie creativă, 
testate și consacrate în țări mai dezvoltate, 
se vor aplica treptat aici prin prisma 
proiectului. 

Premieră artistică: Centrala care produce energie creativă
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Și toamna  
a trecut pe 

 la noi 
 pe-acasă! 

 
Cred că e cazul de a ieși din tarele 

globalizării și să ne întoarcem pe aripi ru-
ginii de toamnă la noi în bătătură. Pe 
dealuri împovărate de vin capsulat în 
boabe de cer, cu mere parcă coborâte din 
grădina hesperidelor și cu un soare ne-
bunatic ce a aprins zările și pădurile. Peste 
toate încă mai trece în zbor un fluture ce a 
rătăcit cărările  verii şi, în plus, se așterne 
liniștea explozivă a politicii.  

Se spune că toamna se numără 
bobocii. Un adevăr de netăgăduit. Numai 
că din păcate nu prea mai sunt boboci nici 
în fermele agricole și nici în cele ale politi-
cului. Doar pe ici, pe colo, pe la niște ţărani 
(fermieri) pripășiți se mai întâlnesc cârduri 
de rațe și gâște. Se pare că cele mai multe 
au zburat pe balta politicii. Unde pot găsi 
pește mai gras și râme mai mari decât în 
această baltă? Desfătare de gâște și rațe 
sălbatice, sub amenințarea alicelor din 
puștile mai-marilor zilei din vestul domes-
ticit. Toamna nu înseamnă numai 
numărarea roadelor pământului, ci și a 
celor ale acțiunii intelectului, roade numite 
cultură. În spațiul nostru mioritic de pe văile 
Trotușului și Bistriței au avut loc câteva 
evenimente de ținută națională. Amintim 
BacFest-ul, o manifestare dedicată în 
aparență cinstirii memoriei poetului 
George Bacovia, cu participare a unor 
personalități de primă mână. Spunem că 
este o reușită dedicată mai degrabă tinere-
tului, ceea ce nu e rău. Un alt eveniment 
de ținută au fost Zilele culturii călinesciene, 
eveniment aflat la cea de-a 51-a ediție și 
care a avut loc în Onești. Acest eveniment 
este manageriat de peste jumătate de 
secol de scriitorul și profesorul Constantin 
Th. Ciobanu, președintele Fundației 
Naționale „George Călinescu”. Au partici-

pat oameni de cultură nu numai din Onești, 
ci și din Bacău, București, Iași etc. O întâl-
nire fericită între spiritul polemist al lui 
George Călinescu și cultura medievală 
ștefanian-borzeșteană, moștenire culturală 
care înnobilează valea istorică a 
Trotușului. Trecând prin vadul apelor 
repezi ale toamnei, am poposit la Bacău, 
unde la sfârșitul lunii septembrie a avut loc 
un alt eveniment cultural menit să înscrie 
urbea noastră în rândul marilor centre cul-
turale ale scumpei patrii, numită și 
Grădina Maicii Domnului. Manifestarea 
culturală Avangarda XII, aflată la a XVIII-a 
ediție, a reunit pe malul  unui lac numit 
Balta Albastră (numai albastră nu-i, dar ce 
contează; pește să fie!) din marginea 
Bacăului scriitori, artiști plastici, critici lite-
rari, profesori, într-o dezbatere aprinsă, de 
actualitate: cultura stradală. O dezbatere 
la fel de incitantă și plină de miez a avut 
loc și în incinta Bisericii ștefaniene Precista 
din centrul orașului, pe tema: Creștinismul, 
încotro? La toate aceste manifestări au 
fost acordate premii creatorilor tineri, dar 
și celor consacrați. La sfârșitul lunii trecute 
a avut loc o interesantă manifestare 
folclorică, intitulată Zestrea, organizată de 
Asociația „Ca la noi”, la care au participat 
formații folclorice din Bucovina (Ucraina), 
din Ardeal, din Moldova și din sudul țării. O 
manifestare care a avut în centrul atenției 
pe Ștefan cel Mare înconjurat de câțiva 
plăieși, călări. A fost o trecere triumfală prin 
centrul orașului până la Teatrul de Vară 
„Radu Beligan”. Ultima manifestare a avut 
loc la începutul  acestei luni: Toamna 
bacoviană a scriitorilor din filiala Bacău 
a U.S.R. Au participat membri ai filialei, dar 
și invitați din țară, într-o dezbatere privind 
percepția poetului George Bacovia în cul-
tura și conștiința europeană. Toate aceste 
evenimente culturale au fost susținute fi-
nanciar de Consiliul Județean Bacău. Cin-
ste celor care conduc autoritatea 
județeană! Pe dealurile politicii românești 
toamna dă în clocot. După o sută de ani de 
existență națională, când ar trebui să 
sărbătorim cu mândrie sinceră realizarea 
statului unitar românesc, prin opera de 
trădare a unor conaționali parlamentari am 
reușit performanța de a-l vinde la bucată 
nemților, ungurilor și evreilor. Nefericita 
zicală: Ca românul nu-i niciunul:/ De sunt 

doi, te vinde unul a devenit literă de lege 
pentru cei mai mulți dintre parlamentarii 
ortodocși români. Biată țărișoara aceasta 
pe ce mâini a ajuns, dacă trebuie  să fie 
condusă de o troică germano-ungaro-
evreiască, prin bunăvoința iudocaină a 
poporului bezmetic românesc! Și când te 
gândești că peste un milion  de români au 
murit numai în ultimele războaie mondiale 
pentru a apăra cu pieptul lor Grădina 
Maicii Domnului de agresiunea acapara-
toare germano-austriaco-ungară. Fără 
luptă, fără agresiune, doar folosind 
trădarea specifică neamului nostru, au 
reușit prin manevre politice susținute de 
Uniunea (Sovietică) Europeană și a 
forțelor militaro-securiste să devină 
stăpânii noștri. Când mă gândesc cât de 
indignat eram când H. Patapievici spunea 
că suntem un popor slab, în capul căruia 
s-au pișat toți vecinii din Europa... Cât 
adevăr, din nefericire! Ce să ceri unui 

popor  cu peste 40% analfabeţi funcționali 
(dintre care și mulți bătrâni, uitați prin rănile 
munților), fără nicio cultură politică, inca-
pabili să citească barem reclamele elec-
torale, cu încă 15-20% care au în 
sinapsele neuronale doar votcă de proastă 
calitate, rachie și palincă și multă 
puturoșenie? Mai rămâne o minoritate de 
intelectuali, oameni politici, dintre care ni-
meni nu știe câți sunt trădători de neam și 
țară. Cu un astfel de popor  nu e de mirare 
că votăm prostește, în necunoștință de 
cauză, așteptând pomeni electorale in-
diferent din ce parte vin, fiind ușor 
manipulați de cozile de topor, plătiți cu bani 
grei de multinaționale și adunați în găști 
gălăgioase (numite partide), capabile să 
inducă teamă, dezordine socială, destabi-
lizare  politică, susținute de la cel mai înalt 
nivel al statului și de statul paralel. Care 
dintre vecinii noștri unguri, bulgari, sârbi, 

polonezi, ucraineni etc. au președinți de 
stat și prim-miniștri sau șefi de securitate 
și  reprezentanți la UE dintre minoritățile 
conlocuitoare care reprezintă 7-8 % din 
populația României? Când răchita va face 
mere și plopul micșunele, va ajunge vreun 
cetățean român sau aromân președinte de 
stat sau prim-ministru la bulgari, unguri, 
sârbi etc. Atunci nu are dreptate Petre 
Țuțea când spune cu durere în suflet: 
Popor de idioți!? Aș adăuga popor de slugi 
și iobagi,  fără nicio mândrie națională. La 
ce bune bogățiile  pe care Dumnezeu le-a 
dăruit Grădinii Maicii  Domnului dacă în 
idioțenia nostră de iudocaini față de 
înaintași le oferim aproape pe nimic ,,vam-
pirilor” occidentali? Am ajuns să ne vindem 
până și copiii, fetele, femeile, în loc să 
muncim cinstit și să ne facem o țară 
frumoasă, bogată și respectată de toți 
membrii Uniunii (Sovietice) Europene, fără 
a mai fi o țară de mâna a treia. Muncim pe 
ruptele pe un pumn de euroi la menajeriile 
capitaliștilor occidentali și venim acasă 
împopoțonați de parcă am fi fii de prințese 
și regine, călare pe bolizi cumpărați la 
second-hand. Bătălia cu Olanda – Portul 
Constanța. Bătălia pentru gaze – via Ger-
mania. Acestea sunt obiective urmând a fi 
realizate de gruparea iudocaină în cel mai 
scurt timp. În rest, totul e manipulare și 
furăciune! 

O altă făcătură de tip globalizare 
neomarxistă este și halloweenul, 
sărbătoare păgână nordică, importată via 
America, cu inconștiență de educatori și 
media, care răsucesc mințile și sufletele 
copiilor și tinerilor precum omizile frunzele 
și le impregneză cu otrava anticristică. 
Dacă ar trebui să facem în tempera (O, 
tempora!) o frescă a procesului globalizării, 
ea s-ar picta astfel: în față sunt reprezen-
tate halloweenul, muzica satanistă, 
prostituția, toate fără frontiere; urmează 
LGIBT, cu a sa politically corect, 
pornografia, mafia, tot fără frontiere; apoi 
ideologii genderismului, ai transumanismu-
lui și ciborgy-ii, care trag după ei afete de 
tun pe care sunt puse sicriele națiunilor, în 
interior având limba, indentitatea culturală, 
cultura tradițională, duse la crematoriul is-
toriei, unde vor fi arse, iar cenușa 
împrăștiată în cele patru zări.  

(continuare în pag. 14)
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George Călinescu îi acordă lui 
Calistrat Hogaș, în monumentala sa 
carte Istoria literaturii  române, trei 
pagini în care îl coboară și îl ridică, îl ridică 
pe vârfurile cele mai înalte al Ceahlăului 
pentru al coborî în cele mai adânci văi ale 
aceluiași munte. El e un diletant superior 
cu o singură coardă, și ca atare un scriitor 
minor. Însă un minor mare. Acordând-i trei 
pagini A4 în capitolul Teoria specificului 
național, Momentul 1906. Poporanismul. 
Grupul ”Vieții românești”, capitol în care 
doar Garabet Ibrăileanu ocupă mai multe 
pagini, una în plus, iar ceilalți au doar câte 
o pagină acordată. Aceasta ne arată că 
scriitorul căruia i-au plăcut drumurile nu 
este un fitecine în literatura românească. 
De altfel, în cartea lui Călinescu se găsesc 
puţini mari minori,  dar destui mici majori. 

Puțini citesc părerile lui George 
Călinescu despre Calistrat Hogaș și 
operele sale și chiar dacă le-ar citi, lec-
turarea În Munții Neamțului și Amintiri 
dintr-o călătorie, operele de bază ale lui 
Calistrat Hogaș, n-ar fi considerate doar 
niște culegeri, ci adevărate opere de artă 
care oferă satisfacții estetice aparte, ba, 
aș spune, unice. Doar cine cunoaște 
Munții Neamțului, o prelungire a culmei 
Stănișoara care se termină la Piatra 
Neamț cu muntele Pietricica, deținători a 
unui colier cu perle mânăstirești, să le 

amintim pe cele intrate în conștiința nea-
mului, Bistrița, Văratec, Agapia, 
Mânăstirea Neamț, Secu, Sihăstria, la 
care se adaugă câteva schituri ascunse pe 
sub brazi seculari, modele de arhitectură 
românească, șiragul de biserici din lemn 
de pe malul stâng al Bistriței, de o 
proporționalitate sui-generis între util și fru-
mos și oamenii descriși de Calistrat 
Hogaș, foarte mulți duhovnici de o 
acuratețe spirituală comparabilă cu a celor 
de pe Muntele Athos, poate să-l înțeleagă 
pe scriitorul născut la Tecuci și legat om-
bilical de Ținutul Neamțului.  

Înainte de a fi intrat în  conștiința 
națională prin creațiile în proză amintite 
mai înainte, Calistrat Hogaș este poet. De-
butul lui literar s-a făcut în 1874 cu poezia 
Legenda lăcrămioarei, apărută în ziarul 
local Corespondenția provincială. Revista 
Asachi, aflată în patrimoniul Bibliotecii G.T, 
Kirileanu din Piatra Neamț,  în lista fonda-
torilor aflându-se Calistrat Hogaș, cuprinde 
mai multe creații poetice ale marelui iubitor 
de călătorii montane și excepțional  peda-
gog. Creațiile lui Hogaș poartă pecetea 
timpului, sunt romantice și erotice. În La 
mal, privind valurile unui râu își pune pro-
bleme de ordin filosofic dacă râul curge la 
întâmplare sau nu. Hogaș îl 
personalizează întrebându-l dacă undele 
au vreun dor sau vreun gând. De la 
această întrebare revine la el.  Mă uit la 
voi și-un tainic dor în sânul meu s-aprinde. 
În final,  autorul își preferă destinul dacă 
al undelor este supus acestor legi. Un 
poem de mai mare întindere este Mireasa. 
Și în acesta  poezie pune în discuție 
ființarea lumii de la fericire, bucurii la 
durere. La început Viața ei va trece de la  

Cununi de roze mirositoare 
 Pentru a ei frunte azi împletiți 

moment urmat de 
Căci nepătata zilei regină 
Din cupa vieții azi va gusta 

momente ce vor fi continuate de 
Mâine întru-va necunoscută 
Pe calea lumii de-adânci dureri 
Mâine pe frunte-albă pălită  
Pălite fi-vor și-aceste flori. 

Din restul poemului deducem că 
viața este plină nu numai de fericire, ci și 
de durere, iar autorul acceptă această 
credință și se înclină în fața ei. În final, po-
emul Mireasa se termină cu această 
gândire ce frizează pesimismul.  

Și inocență și fericire,  
La cer zburat-au de pe pământ. 

Din versurile poemei  Ultima floare, 
scrisă se pare la anii maturității, după cum 
ne spun versurile din prima strofă: 
Trecut-a anii tineri de dulce reverie 
Cu dânșii flori și visuri pe frunte-mi  
                              s-au uscat 
Și sub a vârstei iarnă, mult rece  
                         și pustie 
Simțirea-mi a înghețat. 
       Strofa a doua a poeziei parcă e o 
explicație a călătoriilor autorului prin Munții 
Neamțului: 
De-aceea trist și singur, pădure fermecată 
De lume fug adesea, în sfântul tău mister... 
Căci deznădejdea′n lume  
              să mă sugrume cată 
Cu gheara ei de fier. 
         Finalul poeziei este trist, pesimist 
chiar: 
De atunci dureri și chinuri trecură  
          pe-a mea frunte, 
Pustiul și restriștea în sânul meu lăsând 
De-atunci dezgustul mână   
                 viața-mi înainte, 
Spre-o cruce și-un mormânt. 

Interesante sunt și poeziile Le-
genda florei, Nu mă uita și Legenda 
lăcrămioarei, ambele sunt creații de 
dragoste și ne prezintă istoria, legendele 
apariției celor două flori, gingașa 
Lăcrămioară și albastra Nu mă uita, am-
bele flori de primăvară, anotimpul genezei, 
al iubirii, căci rezultatul genezei nu este 
altceva decât iubire „materializată”.  

În Nu mă uita este transfigurat dia-
logul dintre doi tineri, Viorica și Florion, 
care sunt despărțiți de apele tulburi ale 
Bistriței, Florion din valuri îi spune nu mă 
uita: 

Căci în valuri el se pierde 
Strigând trist Nu mă uita  
Iar  zefirul ce adie 
Aste vorbe a luat 
Și ducându-le ’n câmpie 
În o flòre le-a schimbat. 

Legenda lăcrămioarei este de 
asemenea o creație tristă. O copilă își 
plânge dorul și căutându-l, desigur, prin 
pădure, obosită adoarme pe malul unei 
gârle: 

Iar dimineața când se trezeșce 
Pe unde plânsul ei a picat,  
Câte-o tulpină de flore găsesce 
Albe ca sânu’i nevinovat. 

Poezia Popasul are o istorie, este 
legată chiar de viața scriitorului. Această 
istorie ne este povestită de Sidonia Hogaș. 

Hogaş avea aici, la Piatra, prieten 
din tinereţe, încă dinaintea căsătoriei sale, 
pe preotul Conta căruia Hogàş îi spunea 
„tată”, rudă cu filozoful Vasile Conta – 
coleg de Academie şi intim prieten cu 
Hogaş. Preotul Conta – după cum îmi 
spunea mama – era înalt, subţire, oacheş, 
foarte frumos bărbat şi extrem de in-
teligent. Nu ştiu câţi copii avea, dar pe 
două dintre fiicele lui le-am cunoscut şi eu: 
Profira care a profesat medicina toată 
viaţa ei, la Paris (am cunoscut-o ca 
pensionară retrasă aici, la Piatra, în casa 
părintească) şi Aglaia, fost căsătorită cu 
Manoliu. Aceasta din urmă – când am 
cunoscut-o era văduvă şi-n vârstă, totuşi 
foarte inteligentă încă şi avea ochii 
aproape negri şi de o rară expresivitate – 
este „Floricica” lui Hogaş, prietenă din 
copilărie cu acesta. La ultima întrevedere 
ce-am avut cu dânsa, parcă cu ochii în 

lacrimi, la despărţire mi-a spus: „Sidonie, 
niciodată nu m-a sărutat Calistrat!…” În 
„Floricica”, Hogaş spune adresându-i-se 
„…Nu se pot înfrânge hotărârile soartei; pe 
căi deosebite suntem meniţi a ne duce 
fiecare crucea până la vârful Golgotei…” 
Şi apoi adaugă: „…şi niciodată n-am înti-
nat pe această femeie în noroiul murdar al 
simţurilor şi n-am târât niciodată în vârtejul 
de dragoste… pe acest înger nefericit, 
icoana desăvârşită a dumnezeieştii 
frumuseţi…” Da, „Floricica” zugrăveşte un 
episod din viaţa lui Hogaş, real trăit de el, 
pur şi lilial ca o sfântă spovedanie. După 
cum ea singură mi-a declarat, într-una din 
excursiile mai mici făcute în tovărăşia ei, 
Hogaş a scris pentru ea poezia Popasul,  

Popasul este o frumoasă 
declarație de dragoste, și după declarațiile 

autorului citate mai  înainte, dragostea lui 
Hogaș poate fi definită ca pură, sinceră, 
fără gânduri absconse. Transcriu această 
poezie în întregime, deoarece, consider că 
azi, aflați într-o lume a sexualității exacer-
bate, autorul ei este un model de civilizație 
și de gândire în felul cum înțelegea 
dragostea. 

 
 POPASUL 
 
Sunt ani de-atunci… dar n-am uitat 
Popasul la izvor… 
Aş vrea să-l uit… dar ne-ncetat 
Mi-l amintesc cu dor! 
 
Şi cum să-l uit? ori în zădar 
Sunt zile de noroc? 
Şi fericiri fără hotar 
Şi negri ochi de foc? 
 
Ori în zădar bătrânul fag 
În taină ne-a umbrit 
Şi, căutând la noi cu drag, 
Părea întinerit? 
 
Era atunci adâncul cer 
Atâta de senin!… 
Şi-al serii vânt plin de mister 
Şoptea atât de lin!… 

O zi aşa nu va mai fi… 
Şi-n ultimul meu ceas 
Ori amintirea va-ndulci 
Eternul meu popas?  
                          
La ce-au trecut, acum gândesc… 
Şi iarăşi gânditor 
Mă duc… dar veşnic mă-ntâlnesc 
În calea mea c-un dor. 

Viaţa nu a înţeles să dea ceea ce 
datora unui suflet de fină şi subtilă esenţă 
ca acela al lui Hogaş. Într-un moment de 
deprimare sufletească spune: Gândeşte-
te o dată pentru totdeauna spre a nu fi 
nevoit să gândeşti totdeauna pentru o 
dată. În poezia Ultima floare termină cu: 

 Eu fără de speranţă din lume mă voi 
duce 

În al eternităţii sân negru, nepătruns. 
Şi numai tu, tu numai, în lumea de 

aice,  
Vei şti cât eu am plâns… 

Repet, Calistrat Hogaș este mare și 
cunoscut prin proza sa restrânsă ca 
număr, ca număr de titluri și de pagini. Prin 
calitatea ei confirmă dictonul latin Non 
multa, sed multum. 

Imaginea ce și-a creat-o prin poezi-
ile sale este o oglindă a vieții sale reale 
plină de zbucium. 

 * * * 
În 1907, la invitația lui Garabet 

Ibrăileanu, Calistrat Hogaș a început co-
laborarea la revista Viața Românească, în 
numărul 2 publicând poezia Floricica. În 
1912, la Editura Viața Românească s-a în-
ceput tipărirea primei ediții a volumului Pe 
drumuri de munte care, conținând prea 
multe greșeli de tipar este topit. În 1914 
s-a tipărit a doua ediție a cărții Pe drumuri 
de munte, la aceeași editură. Din nou o 
situție neplăcută; stocul de carte, pregătit 
pentru expediție, se face scrum în timpul 
unui incendiu care mistuie tipografia. În 
1921 a apărut prima ediție pentru public a 
cărții Pe drumuri de munte în două vo-
lume; cel de-al doilea, În Munții 
Neamțului, a fost prefațat de Mihail 
Sadoveanu.  Calitatea de dascăl a lui 
Calistrat Hogaş despre care s-a scris mai 
puţin, o desprindem din câteva pagini 
scrise de Sidonia Hogaş. 

Calistrat Hogaș își leagă cea mai 
mare parte din viaţă de destinele oraşului 
Piatra-Neamţ. După terminarea cursurilor 
universitare la Iaşi, Facultatea de Litere, 
1869, deci la numai 22 de ani, este numit 
director la gimnaziul pietrean. 

Calistrat Hogaş a fost un perma-
nent călător prin 
munţi şi prin ţară. Şi-
a schimbat mereu 
serviciul. După Pia-
tra-Neamţ, se mută 
pentru un an la 
Tecuci (1878). În 
1880 îl găsim la 
Şcoala Normală 
„Vasile Lupu” din Iaşi 
şi, după un an, 1881, 
se reîntoarce la Pia-
tra, din nou director la 
gimnaziul amintit. În 
1886 pleacă la 
Alexandria, pe malul 
Dunării. Revine în 
apropierea  munţilor (1891), la Roman. În 
1899 se stabileşte la Iaşi. În 1915 se re-
trage la Piatra Neamţ şi ochii i se închid 
pentru totdeauna la Roman, în ziua de 29 
august a anului 1917. Şi mort călătoreşte. 
De la Roman a fost adus la Piatra-Neamţ 
şi înhumat în Cimitirul „Eternitatea”. Mor-
mântul îi este străjuit de un  impunător 
mesteacăn.  
 Și toamna a trecut ... 
(Continuare din pag. 13) 

Calistrat Hogaş - poet 
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După carele mortuare, preoții New 

Age, care cântă prohodul națiunilor; după 
ei, instituțiile demolatoare (ONU, UE și 
USA), care țin în lesă câte un buldog, 
reprezentând principalele curente creștine; 
apoi vestalele templului masonic, care 
dansează în cinstea victoriei, și maiestuoși, 
țanțoși și plini de mândrie fățarnică membrii 
Clubului Bilderbeg călcând pe capetele 
sfinților, martirilor și marilor cugetători ai 
lumii, indiferent de religie, rasă și popor. În 
spate de tot, abia zărindu-se, vin cei ce 
aduc apocalipsa: musulmanii și după ei 
indo-chinezii, gata pentru a deveni stăpânii 
globalizării. Peste tot acest spectacol, 
atârnă sabia lui Damocles prinsă în firul 
răbdării și iubirii divine, semn al apropierii 
adevăratei apocalipse. Poate fi doar un sce-
nariu imaginat de sceptici! Sau o exacer-
bare a unor evenimente care excedă 
firescului lucrurilor?! Ceea ce este sigur sunt 
evenimentele care se desfășoară sub ochii 
noștri încețoșați de nepăsare, de cele mai 
oculte organizații,  ca să n u mai vorbim de-
spre impunerea principiilor minorităților se-
xuale asupra majorității heterosexuale prin 
acel concept numit ritos politicaly corect. 
Până la următoarea întâlnire, să 
întâmpinăm cu bucurie creștină nașterea 
Domnului nostru Iisus Hristos cât încă lu-
mina divină mai pâlpâie în sufletele chinuite 
de avatarurile acestei lumi nebune!   
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           Muzica  
zilelor noastre 

 

 
Festin violonistic  

 
 

 Gazdă, Filarmonica ”Ion Dumitrecu”, din Râmnicu Vâlcea. Protagoniști, orches-
tra instituției, Gian Luigi Zampieri, dirijor, Florin Croitoru, violonist. Realizatori ai unui  
megaconcert de concerte, la sediu. Adică-n sala cea veche-a Liceului ”Lahovari”, 
impunătoare și c-o acustică bună. Cum nu se poate mai potrivită pentru capodopere 
din veacuri trecute... 

 Aidoma celor cântate impecabil, splendid, impresionant de cordaru` 
bucureștean. Cu-adevărat un maestru al arcușului de clasă vizibil. Un sensibil vădit, 
contopit pe viață cu instrumentu-i așa de cristalin la sunet încât merge la suflet din plin. 
Pentru că Florin pune laolaltă simțire reală, virtuozitate indiscutabilă, dăruire nelimitată 
și-o știință a partiturii copleșitoare. Nici de astă dată n-a avut portative în față, cântând 
mii de note doar pe cetera faină intens concentrat. I-a tălmăcit pe Bach, Beethoven, 
Brahms, Wieniawski peste așteptări. Am jubilat ascultându-i, simțindu-i, văzându-i par-
cursu` sonor, nuanțarea bine pusă la punct. Dezinvoltura, virtuozitatea, dulceața pe 
corzi și, mai cu seamă, fioru` liric pregnant. Transmis cu generozitate fanilor prezenți. 
Profund cuceriți de-atâtea certe calități... 

 Desigur, nu poci a-l trece cu vederea în ăst tur de forță simfonic pe Zampieri. 
Italiano vero, Gian Luigi e un vioi direttore d`orchestra. Energic, impetuos, stăpânind 

știmele la fix, impuse. Trăgând după el instrumentiștii, meticulos, fructuos. Așa că, deși 
nu-s colectiv numeros, râmnicenii s-au achitat rezonabil de sarcină. La deschiderea 
acestei stagiuni aniversare. Am fost acolo și confirm. Dorindu-mi ca-n viitor să-i aflu la 
fel de entuziaști și puși pe treabă util. Iară pe cei doi, din nou în tandem. De aplaudat 
lung și meritat nu doar pe mal de Olt... 

 
 

              Seara violoncelelor 
 

 Opt la număr. Strânse și armonizate la fix de Marin Cazacu. Proful, în timp, al 
tuturor mânuitorilor. Demni de ascultat cu vârf și-ndesat. Fincă s-a cântat diversificat. 
De la baroc la rock. Nimeni nu s-a încurcat, totul a sunat sudat, entuziast și rodat. 
Demonstrând cum se poate face muzică de soi în chip adecvat. Ingenios, riguros, is-
cusit, binevenit... 

 Alături de Marin s-au aflat pe scena Filarmonicii Pitești, în Brumărelu` vecin, 
Radu Sinaci, Ștefan Cazacu, Ella Bokor, Tavi Lup, Mircea Marian, Adrian Precup, 
Horațiu Ludușan. O echipă disciplinată, antrenată, avântată. Stăpână clar pe arcușuri 
și corzi. Atentă permanent la știme și conducător. Năvalnică sau delicată, după caz. 
Nuanțând potrivit ca să dea culoare. Lumină. Gingășie. Incandescență. Vioiciune. 
Suplețe. Vădind pasiune. Și dăruire din plin. Știință și vrednicie pe scule. Ce s-au supus 
ascultătoare priceputelor mâini. Și lumea din sală au încântat, mulțumit, bucurat. Cu 
universu` sonor agreabil creat. Ilustrând inspirat epoci și stiluri de ieri și de azi. Mai 
ales, virtuozitate și calitate neîndoios. Cazacu arătându-și încă o dată potențele de an-
imator și promotor cultural prin acest turneu. ”Violoncellissimo” etalând în varii colțuri 
de țară potențele solistice și frumusețea timbrală a instrumentului. Intrat în uz cu veacuri 
în urmă, spre a spori fructuos, radios sunetu` muzicii cel valoros. Am certitudinea că 
melomanii de pretutindeni prețuiesc serios ansamblul bucureștean. Auditori fideli fiindu-
i oricând, norocos...                                                                                        
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TUPEISM 
 
Indivizi fără vreo prestanță 
Puși în vreun post prin tata Noe, 
Își dau mereu o importanță 
Mai mare decât e nevoie. 
 
PESCĂREASCĂ 
(Un magazin, cândva, „Peștișorul de aur”  
se numește acum „Peștișorul auriu”) 
 
Peștișorul de aur-un excroc 
L-a subtilizat, prea bine știu, 
Și-unul contrafăcut a pus în loc, 
Mânjit sumar în fals auriu. 

 
TOT MAI RĂU 
 
Rata criminalității suie,  
Oamenii s-au înrăit drăcește, 
Nici Dumnezeu nu mai reușește 
La punct să-i puie. 

 
CA MUȘTELE 
 
Sunt mulți ce-și bagă nasul peste tot, 
(Că nu rezistă niciunei tentații ?!) 
Insistenți, răzbat și fac tot ce pot 
Să dea, ca muștele, prin toți rahații. 

REZOLVARE DE MOMENT 
 
Nu-i nevoie înapoi să dai, 
Nici să te retragi eroic nu-i, 
Însă, dacă altă șansă n-ai 
Și niciun amic cu mărul lui... (?!) 

 
DESTUL UN CIOMAG LA UN CAR  
                                              DE OALE 
 
Prin foarte multe blocuri m-am perindat 
Să găsesc liniște și un climat bun, 
Dar climatul bun nu l-am aflat, 
Nu-i bloc să n-aibă cel puțin un nebun. 

 
 

Ozana  
Kalmuski  

Zarea 
  

 
 
 
 

„Altfel e greu pe pământ” 
 
    Pe Bacovia doar geniul l-a 
scăpat de capcana manierismului 
care şi-a luat tainul de victime, 
cum nota cu justeţe Macedonski 
– el însuşi adept al “wagnerismu-
lui” în Decadentismul, Carmen, 
septembrie 1902: “Alţii s-au 
lepădat cu desăvârşire de ritm şi 
au schimbat versul în monstruo-
zitate; ce nu e nici proză nici vers, 
ci un fel de amfibie intelectuală 
ce-şi închipuieşte că are glas de 
sirenă când nu-l are decât pe cel 
al delfinului”. Simbolismul româ-
nesc trebuie, aşadar tratat 
diferenţiat, mai precizează Lidia 
Bote, „făcându-se o distincţie 
clară între muzicalitatea 
interioară a lui Bacovia şi, de 
pildă, şi cea şansonetistă a lui 
Minulescu”. Se cuvine însă a-l 
trata pe Bacovia altcum decât am 
proceda din perspectiva criticului 
literar dogmatic, bine intenţionat 
dar prizonier al propriilor 
canoane. La Bacovia irupe un 
sentiment al ireparabilului şi al 
iremediabilului  pe care o 
conştiinţă agonică încearcă timid 
să-l constrângă să ia tiparul mai 
temperat al melancoliei. Un fel de 
demonie a expiaţiei care-şi pune 
masca veneţiană de carnaval 
pentru a-i tăinui oboseala 
existenţei. Iar melancolia e o 
stare sufletească şi de caracter 
care tinde să se extindă progre-

siv, asemeni unei tumori asupra 
a tot ce o înconjoară. Să se sub-
stituie întregului mediu, să-i con-
fere însuşirile proprii în toată 
alcătuirea şi intimităţile lui. Psi-
hanalitic  privind, melancolia e o  
patologie poetică şi muzicală. E o 
golire aproape voluntară de vita-
litate sau mai bine spus e o 
translaţie a vitalităţii către compo-
nenta ei negativă care duce cu ea 
lumina spre gravitaţia entropică. 
Oboseala, lipsa de apetenţă pen-
tru acţiune, pentru societate şi 
valorile ei converteşte însă o cal-
itate fecundă pentru explorarea 
propriilor abisuri. E o sursă a pre-
sentimentelor, intuiţiilor predic-
tive, a strigătului de singurătate 
şi, nu în cele din urmă a găsirii 
acelei note unice, inconfundabile, 
pe care o picură muzica peste 
abulia vieţilor. Muzica, adică in-
compatibilitatea faţă de vulgari-
tate, de prezentul anost şi de 
lipsa de sens a banalului cotidian. 
Muzica e chemarea trans-
cendenţei, a inefabilului exas-
perat de teroarea materiei. Iar 
muzica din versul bacovian 
hipertrofiază această teroare. “Al-
tfel e greu pe pământ”, notează 
în 1918 poetul în “Poemă finală”. 
Prin muzică spiritul se vindecă de 
propria înstrăinare faţă de 
căderea originară în păcat şi 
trăieşte nostalgia Edenului. Nu 
întâmplător marii poeţi ai lumii 
elegiază pe o puternică 
componentă muzicală. Versul 
însuşi se subsumează stării de 
graţie muzicală. Dar să-l citez pe 
Bacovia: “Acorduri, arpegii, ar-
monii…/ Orice-au voit din mine 
au făcut:/  - Să stau cu anii mei 
pustii,/  - Să plâng în orele târzii - 
/ În tristele ore necunoscut./ Acor-
duri, arpegii, armonii… (Versuri, 
vol. Comedii în fond, 1936). 

TOAMNA BACOVIANĂ 
a scriitorilor 
1-2 noiembrie 2019 

 
Programul primei zile a proiectului a cuprins 

o seamă de evenimente cu o participare amplă din 
partea scriitorilor.  În deschidere, a avut loc slujba 
de pomenire a scriitorilor care nu mai sunt cu noi, 
din Filiala Bacău a Uniunii Scriitorlor din România: 
GEORGE Bacovia, GEORGE Bălăiță, SERGIU 
Adam, VASILE Sporici, RADU Cârneci, AURORA 
Barcaru, IOAN Cozmei, CONSTANTIN Ro-
manescu, ION Lupu, IOSIF Vasile, GHEORGHE 
Drăgan, DORU Kalmuski, SORINA Munteanu, 
PETRU Scutelnicu, ION Prelipcean. Dumnezeu să-
i odihnească în pace!  

Întâlnirea a fost coordonată de președintele 
filialei Bacău, Dumitru Brăneanu. La început au fost 
momente de comemorare pentru scriitorii  plecați 
în eternitate, cu o slujbă religioasă de pomenire și 
momente de reculegere. S-a trecut la prezentarea 
revistelor: Convorbiri literare, Spații culturale, Bu-
covina Literară, Cadran cultural, Orient expres, 
Ateneu, Salonul literar, Liter-Club și Plumb, de către 
redactorii șefi ai revistelor. A urmat lansarea de cărți 
editate de către membrii filialei și ale altor scriitori 
băcăuani. Momentele  plăcute cu recitări și 
depunerea unei ghirlande de flori la statuia lui 
George Bacovia au întrunit scriitorii invitați la eveni-
ment care s-au reîntors în sala Palatului Consiliului 
Județean urmând  Premierea scriitorilor de către 
Filiala Bacău a USR. 

Juriul care a evaluat și decis premiile a fost 

format din: Dan Bogdan Hanu, președinte și mem-
bri: Mioara Bahna, Emilian Marcu, Cristina Ștefan, 
Valeria Manta Tăicuțu. 

  
Premiile Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor 

din România 2018-2019: 
-Premiul OPERA OMNIA – OVIDIU 

GENARU 
– Premiul  CARTEA ANULUI 2018 – PETRE 

ISACHI- Docuficțiuni critice vol, I,II, III, IV. 
-Premiul  CARTEA ANULUI 2019 –  ION 

FERCU – Prin subteranele dostoievskiene 
Douăsprezece premii:  CARTEA LUNII:  

MARIA CUȘNIR, NECULAI POGONARU, DOINA 
CERNICA, NICOLAI TĂICUȚU, GHEORGHE 
IORGA, ADRIAN BOTEZ, VASILE PROCA, GRI-
GORE CODRESCU, GHEORGHE ANDREI 

NEAGU, ȘTEFAN MUNTEANU, 
ALEXANDRU DUMITRU, CALISTRAT 
COSTIN. 

•   Premiul special pentru cronică 
literară: IOAN CULIȚĂ UȘURELU 

•  Premiul special pentru poezie 
religioasă: ION TUDOR IOVIAN 

Premii IN MEMORIAM: SORINA 
MUNTEANU și DORU KALMUSKI 

Premiul pentru debut: ION 
ULEANU 

S-au acordat patru premii ale 
REVISTEI PLUMB: CECILIA 
MOLDOVAN, EMIL  ARITON și elevelor 
MIRIAM PARASCHIVA ICHIM și LIVIA 

IOANA RETEA. 
Ziua 2: Conferința „Percepția poetului 

George Bacovia în conștiința și cultura europeană” 
– discursuri: Mircea Coloșenco, Adrian Dinu 
Rachieru, Liviu Chiscop, Valeria Manta Tăicuțu, 
Florentin Popescu, Lucian Strochi, Doina Cernica 
și alții. 

Mulțumim frumos invitaților sosiți din toate 
colțurile țării, criticilor literari, presei, televiziunii, 
mulțumim Consiliului Județean Bacău și 
președintelui Consiului Județean, Sorin 
Brașoveanu pentru aprobarea proiectului dedicat 
scriitorilor din Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din 
România. Fiind o primă ediție reușită, să fim 
sănătoși întru cât mai multe astfel de comemorări 
ale poetului. Rămas bun, George Bacovia! 

A consemnat  CRISTINA ȘTEFAN 
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Într-o conferință anuală la Liga 
națională a cărții, prezentată în 1953 și 
publicată pentru această ligă de către Ed-
itura Universității din Cambridge, intitulată 
Cele trei glasuri ale poeziei,  T.S. Eliot 
identifica „vocile” poetului astfel: „Primul 
glas este acela al poetului care își 
vorbește sieși – sau nimănui. Al doilea 
glas e al poetului care se adresează unui 
public, fie el larg sau restrâns. Al treilea 
este glasul poetului încercând să creeze 
un  personaj dramatic care vorbește în 
versuri; când spune nu ceea ce ar vrea el 
personal să spună, ci doar ceea ce poate 
să spună în limitele unei personaj imaginar 
care se adresează altui personaj imagi-
nar.”   

Lirica modernă a renunțat la 
primele două voci, optând pentru a treia, 
pentru că permitea atât ambiguitatea, atât 
de dragă tuturor poeților, cât mai ales o 
construcție care proteja eul liric prea 
expus în primul glas și prea retoric 
(resimțit ca atare) în glasul al doilea. 
Așadar, poetul modern va recurge la o 
deghizare, la mai multe măști într-un spec-
tacol în care discursul liric va fi fragmentat, 
faliat, adesea paradoxal și contradictoriu.  

Sintaxa poetică sfidează sintaxa 
prozei și/sau pe cea a gramaticii. 

Monica Manole este un poet mo-
dern, livresc, cu multe rezolvări intere-
sante și care reușește să propună în 
volumul Lecția 29 și altele un discurs po-
etic coerent, unitar, o monodie, cu un sin-
gur personaj și acela expresionist, iubirea, 
dar cu multe măști. Aparent este vorba de 
o lirică erotică, cu imagini curajoase, 
necenzurate, idealul fiind realizarea an-
droginului, adică a unui cuplu care își 
caută, prin ritualul dragostei, jumătatea 
ideală. 

Se apelează adesea la simboluri și 
mitologie. Iată mitul iederei și a stejarului, 
iubindu-se simbiotic: Liana/Coboară verde 
pe grumazul/Bărbatului,/îi înfășoară ispiti-
tor picioarele/divizându-se extravagant. 
/Alunecă apoi / Sălbatic, copilărește, 
nenăscut,/ obosit, veșnic / Iubește./Inert și 
logic. Sunt mitizări și demitizări, dar mo-
delul poare fi recognoscibil, mai ales dacă 
e biblic: Perdeaua de fum a ta/Perdeaua 
de lacrimi a mea/Nedescătușate, fricoase, 
/Umbre de șarpe și cotoare de măr/ Mușcă 
din mine/Din tine.../Tălpile tale însânge-
rate de/ sărutul meu. 

Sunt pagini de cronici străvechi, 
dintr-un tratat de Ars amandi: Iubescu-te 
cu mine/de ieri până azi,/de luni peste 
luni,/din ape pe ape,/din foc în mai 
foc.../Iubescu-mă cu tine/din lume cu altă 
lume,/din viață spre viață,/din celulă până-
n libertate ,/de nu știu până ești…/...Și de 
la mine,/de la tine,/din literă-n vorbă,/din 
râs și din plâns /s-o naște vreun of.../ 

Iubirea poate căpăta valențe mitice, 
mistice și misterioase: Gura ta topește 
perfid/ceara lumânării, /pune pecete 
cearcănelor mele… 

Uneori poate lua dimensiuni cos-
mice: Înlănțuiți,/suntem vinovați că topim 
ghețarii,/ încătușați în simțuri ,/judecați de 
neliniștea pinguinilor,/condamnați să 
murim.../Iubindu-ne.  

Iubirea permite noi mitizări, noi 
valențe simboli(sti)ce: flacăra îngenunche/ 
Licorn în lamele / odihnește în palma 
bărbatului / Din călcâi / rebel  / sfredelește 
femeia./ 

Istoria cronologică nu distruge para-
doxal poezia: Un secol de apăsare 
chirilică/liber arbitru latinizat laic/ talion 
purtat pe cămile/ Veneră ucisă nisipos 
/boabe de rodii pe ochii recuzați / Diogene 
ascet răsfățat sub scrin / Irodiada 
profesoară de etică /Thargelia așteptând 
castă recuzita.../Inventar./ 

Poezia devine oraculară, cu rotiri de 
roată dințată: Lasă-ți gândul în 
urmă,/păcatele în tendoane crispate, 
/perversitățile alăptând universul,/inocența 
originară netezită convalescent,/fiecare 
răsuflare, tămăduitoare țintă.../ Măștile iu-
birii sunt ale unor personaje feminine cele-
bre, întrate în istorie și în conștiința 
noastră: Soarbe otrăvurile Afroditei /mușcă 
pecețile Venerei, /înzemuirile lui 
Venus,/Adună-ți coapsele / și lasă-
le.../Adormite,/Azi.../Urmașa lui Ishtar,/Ex-
tazul lui Hathor,/Protecția lui Astarte .../ 

Până la urmă dragostea este un 
act, un ātman, un proces: Nu am să-ți mai 
spun/Te iubesc./ Am s-o fac, /până n-ai să-
ți mai auzi/Respirația /Și viața./ 

Iubirea înseamnă cuplu și coparti-
cipare: Nu poți/Și n-ai să poți nici de acum 
într-o mie de ani /să-mi oprești sărutul /la 
jumătatea drumului /între nebunie și vis/ 
între noapte și zi./Tăcut apleacă-te/ și 
ascultă /cum te iubesc./ 

Dar dragostea înseamnă și cuvânt 
și mai ales jocuri de cuvinte: Transfuzie și 
transfug/ transplant și transbordare/ grefă 
și groază /implant si extracție./Lasă 
scoicile să ne zgârâie atingerea/ și nisipul 
memoria. /Ai uitat./Noapte bună./ 

Iubirea este o sinusoidă, jocuri de 
cuvinte clar obscurul devine clar obscenul: 
Da/Te iubesc /Ieri sălbatic/acum fără pre-
meditare / dimineața / în clar de soare,/ 
noaptea/în clar obscur / fără oprire /în 
vârtej /biciuind fluidul fierbinte/amețit /înse-
tat de un clar obscen. Mai vrei?/  

Iubirea înseamnă întrebări puse 
sau nepuse: Nu-i așa/Că spinul care ți-a 
mușcat/ șoptit urechea /dâră de sânge 
arzând pe gât,/ roua sărată de pe obraji, 
/noaptea din ochi, /beția din buze /pânza 
păienjenită țesută perfid,/ giulgiu iubit 
acoperindu-te /ți-aduce aminte de dul-
ceagul parfum de opiu/din palma mea?/ 

Iubirea înseamnă și alipire până la 
sudare: Strâns te simt/Nici un fulg nu e 
între noi/E deasă iarna /Și știm să ne 
iubim./ 

Intrăm într-o   lume fluidă, în care 
sărutul nu mai e o pecete, un punct, ci o 
virgulă: Îmi curge sărutul pe tine.../My 
angel, /aruncat în iubire /de un Dumnezeu 
pus pe șotii.../ întâmplător compatibil/cu 
ploaia din mine,/cu fulgerul din tine,/cu 
noaptea cea albă, cu sfârșitul, /cu în-
ceputul,/ cu respirația tăiată/ Diamant./ 

În recuzita iubirii intră și invocația 
retorică: Iubește-mă cu ploaia/ și buzele 
să mă sfârâie sălbatic.../Iubește-mă 
vertij.../ Iubește-mă pastel.../Iubește-mă și 
singur.../Iubește-mă pe drum.../Iubește-mă 
odată.../Iubește-mă acum.../ 

Iubirea poate fi o sumă de elemente 
cosmice: Atingerea mea e /în Universul 
tău /adună stelele-degete/buzele-comete 
/închide ochii-Lună /strânge urechea-as-
teroid/smulge un geamăt erupție 
vulcanică.../ Dacă mâinile mele ar fi ale 
tale, / Oare pe unde ar fi, acum?/ 

Recuzita nu privește doar obiectele, 
cât atitudinile:  În iubirea asta a mea/am 
recuzita la purtător:/calc pe cioburi,/mă 
întind pe cuie,/înghit flăcări,/mă iubesc cu 
șerpii,/ nasc tarantule, /sunt departe de 
mine,/de definiția din dicționar.../În tradu-
cere ușoară .../mi-i dragă durerea./ 

Iubirea redevine romantică: Când 
mă iubesc cu tine/pe frunze moarte/Le 
dau viață./ Eu încă mai pot./ Explorând, 
canalizând / seva de ciupercă otrăvitoare/ 
într-un sine pierdut... 

Dar iubirea se poate consuma și în 
decorul unui bal sau al unui carnaval, 
lumea devine una a fardurilor: E bal cu 
vârcolaci încordați /draci înzestrați /și fe-
linare roșii.../peruci răvășite pe pernă,/ 
măști venețiene,/licori reci, /terci,/ picioare 

de scaun,/galoși protectori / picioare de 
franțuzoaică/cu condicuța completă./Scot 
un bănuț din salbă, /cumpăr otrava... 
/..buze cărnoase se mușcă. /Clientul meu 
de sâmbătă seara,/ șoferul știe să-mi 
spună/ TE IUBESC./ 

Să remarcăm anafora negativă, 
pregătește o definiție prin restrângeri și 
negații: Fără cuvinte/  rămâne dragoste.../ 
Fără stele/ rămâne nor.../ Fără dor 
/rămâne dans.../Fără liniște/ rămâne 
noapte.../Fără mine/rămâne hazard.../ 
Fără aer/rămâne semn.../Fără tine/ 
rămâne de văzut.../ 

Dragostea sau absența ei 
invadează memoria retina, mediul de la 
cel biblic sau casnic la cel snob: Șarpele 
și-a pus clopoțeii de sărbătoare /Pe ge-
nunchiul doamnei/se-ntinde rotund/pisica 
neagră /Domnul își lustruiește șaua 
/cursele de șoareci stau să înceapă/ E 
iarnă pe buze/și în ceașca cu ceaiul de la 
ora cinci/Din club răzbate masculin/ par-
fumul țigărilor de foi/Petrecere cu ștaif, 
mănuși și gambetă /- Te voi iubi când mă 
întorc de la hipodrom,Ucide-l pe Shake-
speare, iubito!!!/ 

Dragostea este un principiu univer-
sal, dar nu reușește întotdeauna să 
unească caleidoscopul unor imagini incon-
gruente: Pânda din Săptămâna 
Patimilor/asprește furia neputinței/Ambră 
caldă/ binecuvântează sărutul /Copilul din 
flori ajuns rege/peste vitraliile 
episcopale/pășește desculț /comediant 
atenian ../.la poarta Patriarhului./ 

 Dragostea trebuie percepută prin 
toate simțurile: Amarul buzelor tale /uscate 
în fuioare de sărut,/aspre în așteptare .../ 

Până la urmă dragostea poate fi o 
magie simplă, dar impresionantă și 
convingătoare: Picură din ochi dorința/din 
brațe se țes plase de simțuri/Atinge-mă 
/Sunt aici /Te iubesc./fir mătăsos din sărut 
/pe gleznă, pe gambă,/mai sus...  

Iubirea poate fi și expresia unui pa-
radis artificial:  masca cu lacrimă /acoperă 
ochiul absent/printre solfegii/curge sărutul 
/partitura așteaptă/pe perna udă /secetă 
jamaicană./ Doar mâinile, inversate/ 
răsfoiesc în cetire/silabele poetului./ 

Iubirea poate fi strigăt, chiar țipăt: 
Desenează-mă în scrum!!!/din jăratec 
smulge sărutul.../esența salcâmului/e în 
palmele tale,/goale/în tine,/în mine.../ Cu-
lori disperate în dor/sufocă pânza/până 
unde?/până când?/până nu știu./ 

Erosul presupune și un elan 
aparent distructiv: Înverșunat, ecoul 
meu/îți sfarmă oglinda /așchii în față – vor-
bele/pe buze - doar tu/ Tot. 

Iubirea este un spectacol total: 
Dansul simțurilor ți-a rupt eșarfa, 
iubito/sau poate eu.../nu știu ce fac mâinile 
mele/în preajma ta, pe tine/știu doar că 
sunt un păpușar /cu ațele încurcate în 
părul tău/ în visul tău /în beția uitării 
tale/descurcă-mă iubito/și du-mă în 
liniștire .../dezleagă-mi rugul, iubito/du-mă 
peștilor să le sec marea/du-mă în lacrimile 
tale mute/și sarea lor să dea sens/inimii 
mele învechite / du-mă tăcerii ascunse.../ 
Du-mă iubito, pescărușilor!/ 

Dragostea poate fi felină: Ți-ai 
ascuțit ghearele/pe inima mea,/hălăduind 
apoi,/ pisică fierbinte/pe  țigla nebună... / 

Uneori versurile iau turnură 
stănesciană, cu frumoase rezolvări: Mi-e 
galben în gutuia de pe masă ,/Mi-e roșu în  
mărul adamului,/  Mi-e uitare în paharul 
 ciob,/ Mi-e scrum în setea argintului ,/Mi- 
e brad în iarnă ,/Mi-e sărut înfipt în ochiul  
trei,/Mi-e rubin obosit în deget,/Mi-e cafea 
în rădăcina de smarald,//Mi-e iubire în 
flacăra lumânării ,/ /Mi-e atingere în 
alb,/Mi-e tine în noapte, /Mi-e mine în 
bine./ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Excesul detaliilor poate produce o  
iubire barocă, dar fiecare element este o 
sinecdocă: Sâni - clape de clavecin,  
Degete - corzi de viori,/Bărbat în arcuș,/ 
extaz ascuțit/în plâns respirat.../iubit as-
cuns.../ lacrimă în flaut,/femeie strivită,/ 
Dragoste barocă.../ 

Sărutul leagă și dezleagă totul. E 
vorba de o mitologizare a unui ritual: 
Strâns mă leagă sărutul tău /Mă înfășoară 
scutec ud, / mă mistuie,/mă doare/dul-
ceag,/mă ridică din iad,/mă alungă din 
rai.../Între două lumi,/Sărutul tău,/Tu și 
eu/Ajunge-ne.../ 

Iubirea înseamnă și însușirea lecției 
repetiției, rezolvată anaforic: Murim în 
priviri, iubire.../Însfințim simțul,/încă o dată 
lipiți paradisiac,/încă o dată în năvod,/încă 
o dată din noi.../Începe exilul.../ 

Iubirea transgresează regnurile: 
Diamantele din palma ta,/împrăștiate în 
așternut, /dau cărnii gust violaceu,/de iris 
vlăguit../...Va urma/ 

Iubirea poate fi și „statuară”, sfidând 
timpul și esteticul: Se cerne bronzul/prin 
părul șaten/vie statuie/în sărut vrăjitoresc./ 
Vinișoare albastre/ pulsează metalicul/cu 
forme indecise./ Netimpul, nepăsarea/se 
scurg furișat/prin fisurile soclului,/gonesc 
în amețire/spre alte statui./ Pe asta au 
pierdut-o./O iubește o Ea.../ 

Asistăm la un amestec de parado-
xuri, de adevăruri scrâșnite, relevate de 
fervoarea iubirii: Din.../orbul își cere 
oglinda/robiții primesc slobozire/veșminte 
de in flămând/patru cele vânturi/tâlcul 
scripturii/ invizibil,indivizibil/ omida leapădă 
fluture/vorbele luntre/noaptea logică/  
zdrențe în semn/ pustiu nenoroc/coarne 
nemărturisite/ satul cu pietre/ceremonii de-
testate/ câini filosofi/ morală profundă/ 
umbre de țap/ discipoli.../ Pentru ce? 

Și din nou inflexiuni stănesciene: 
Mi-e ploaie, mi-e ceață /mi-e în dor și mi-
e frig/înnod înnumărând zile/cercei grei 
atârnând în deget/numere pare fugărite/de 
persoane impare /Însingurită/așteptarea 
se cuibărește / glorioasă/pe blana de lup./ 

Asistăm la zadarnicile chinuri și 
jocuri ale dragostei și ale întâmplării: 
Minte-mă / în bob de orez/și pe zaruri ,/pe 
temple incașe/complice cu șamanii/ce-și 
mint elixirul,/licoare înșelată /de tarantule 
stânjenite!/Minte-mă /înmoștenind iubirile 
curtezane,/butonierele cu spini,/sfeșnice 
chioare, /cărți de vizită spermanțet!/Minte-
mă cu dorm!/Minte-mă cu ceas! /Minte-mă 
sinestezic!/Minte-mă și/nu mă mai iubi, se-
niorial!/Fii tu,/autorul moral/al noii mele 
jucării,/descheiate!/ 

Iubirea este, până la urmă, un pro-
ces devastator: Buzele tale desfac în fâșii 
coapsa/ învolbura sărutul în ramă ... 

Realitatea literară  se confundă cu 
cea a naturii: Despărțirea îmbătrânește 
trist/pe strada cu fraze/distruse în ciorne 
muribunde/Nordului. Livrescă, poezia nu 
renunță la fervoare, la amplitudinea senti-
mentelor: Ai călcat fiecare literă/ a te 
iubesc-ului,/a mi-e dor-ului,/a mi-e frig-
ului,/douăzeci și unu de pași,/ douăzeci și 
una de trepte/ oprește-te acum/să te 
vreau.../să te am.../să te sting/cireașă 
limpezită de lună/în cafeaua cu lapte/al 
tău.../M-ai stors ./Pleacă ./ 
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(Continuare din pag. 16) 
 
Iubirea se consumă într-un peisaj 

complice: Lunaticul mov îngenunche/între 
coapsele tale/ude de ploaie/turla 
dezmiardă clopotul/ picătura eliberată în 
frunză/ ciufulește atingerea mea/frige, 
doare,suflă/ deschid umbrela/să ne țină de 
drag./ 

Până la urmă ajungem la măști, la 
viața ca teatru: Cortina trasă, scena 
goală/curge uitarea, scenariu apatic/rol 
diurn secundar/umbră în umbra ta/ teatru 
în teatru.../ 

Iubirea este și o sumă de 
acumulări, măștile se strâng, dezvelind 
păpușarul:   E vinovată noaptea,/e cheia 
pierdută,/e păpușarul sforit,/e golul blocat 
în liber/și...EA/amorală, încurcată,/în 
siguranță.../ 

În afară de iubire,  timpul e și el o 
mască importantă. Timpul se insinuează 
în suveica ieri-azi cu rezolvări oximoron-
ice: Ieri - cristale de sare în venă/Azi - urne 
din cenușa mareei / Ieri - gramofon în 
tango vinil /Azi - pădure de bambus / Ieri - 
secunde evadate din ceas/Azi - demaraj 
brutal/ Ieri - săptămână chioară/    Azi -  
curcubeu în ger celtic /Ieri – noi/Azi – 
tu/Mâine - doar eu.../ 

Vectorial, timpul devine complicele 
iubirii: Timpul iubirii, orologiu infinit/e cu 
mine pe perna ta./ 

Timpul iubirii poate deveni parte a 
zilei, verb esențial: Mă îmbracă noaptea 
cu tine/ Dimineața te rupe cuvântul / rouă 
în coajă de portocal/cursă cuminte pe 
umăr.../ 

Iubirea se poate răzvrăti, luptându-
se cu timpul, cel puțin aparent: neprice-
pute, infatuate orele insultă nopțile 
nedemne/ 

Dar timpul are nevoie de celălalt 
apriorism, de spațiu adică, decorul de-
venind și el o mască. Decor poate 
fisuprarealist, parcă dintr-o vitrină cu mod-
ele: Două picioare /Străine unul de celălalt/ 
stângul purtând ciorap tip plasă negru/ 
dreptul ciorap de mătase cu dungă. /Tu, 
alunecând printre ele/ într-un tunel de 
simțuri amestecate/ frică și dor/repulsie și 
poftă/ sete de iluzii pe termen lung, /min-
cinos parfumate cu bergamotă/ pigmen-
tate cu GALLUS expirat./ Discret agăți un 

fir /ciorapul tip plasă se destramă/ celălalt 
nu./E indeșirabil și al altuia./ 

 Plastic, decorul vine din construc-
tivism și/sau cubism: Între două unghiuri 
/pe ultima treaptă /SARUTĂ-MĂ!/Lasă-ți o 
geană /sub șevalet/ cuțitul de paletă 
/retează toamna tristă de pe pânză/ 
SĂRUTĂ-MĂ!/ ACUM!/ AȘTEPT./ 

Peisajul este unul interior sau chiar 
un joc al nuanțelor: Amurgul murg mi-a de-
schis palmele./Te-ai așezat acolo/pe boa-
bele de grâu, /cumințind iarna,/ răzvrătind 
primăvara./ 

Desenul și cuvântul se întâlnesc 
într-un decor expresionist: Desenul 
șiroiește litere/în palma arabesque /Le 
strânge cuțitarul leneș / mestecând la 
tutun .../ 

Descrierile sunt extrem de con-
crete, hiperrealiste, cu un  „și” cumulativ și 
cu o surpriză în final, indicând implicarea 
directă: Mă strânge iubirea asta/ ca un 
corset înainte de bal/ și respirația greoaie/ 
care-ți transpiră nebunia  /și tremurul 
degetelor nerăbdătoare / să rupă ațele 
croitoreselor neglijente / și piciorul strâns, 
captiv în jartieră / și șarpele păcălit de 
buze cărnoase/și răzvrătirea îndreptățită 
din sân/și războiul picurat fierbinte în 
locul.../și încă.../Și-mi place./ 

Sunt multe de spus și despre limba-
jul discursului poetic. Cuvântul este și el o 
mască. Ambiguitatea generează poezia: 
Limbă vie, sfârtecând necunoscutul/între 
adevăr și minciună, /între iubire și ură 
/între instinct și suprema conștientă… 

 Întâlnim și ritmuri folclorice, de de-
scântec: Sub lună rouă/strânsură, 
cuminecătură,/ din drăgănele, / pe buzele 
mele, /tulpină, rădăcină, /leac cu 
verbină./Te am!Nu te dau! /Te iau și te 
vreau!/ Ochi și deochi,/sutană sub popi, 
/arătător încărbunit,/ răchită împletită 
peltic/ațâță jarul mânăturii/în ochiul 
pădurii./ Strânge și leagă ulceaua verde,/ 
râul însecat mi te pierde./ Roată în emisfer 
embrionat,/ havaiana îngână tărăgănat,/ 
descântecul încujbat.../ 

 Se folosește dublă anaforă, dar și 
interogație și exclamație retorică: Spune-
mi/câtă sete vrea noaptea/de pe buzele 
tale?/ Spune-mi / cât în verde /ți-e somnul 
ușor?/Spune-mi/ce-ascunde luna/ în 
pleoapele tale?/ Spune-mi /ce tremur 
nebun / îți udă așternutul? / Arată-mi 
scrâșnetul / din spatele mătăsii !/Arată-mi 
nesfârșirea/ din ochiul tău !/ Arată-mă-n 
vrere!/ Arată-mă-n iubire!/ Arată-mă-n 
DOI!/ 

Uneori descântul  apare inducând 
ideea de dragoste pecetluită într-un sărut: 

Gânduri aspre,/limbi de pisică/ urzică 
mintea,/ înroșesc respirația,/ înfășoară 
mumificând / un sărut.../ 

Că e vorba de o mască o 
demonstrează și versurile derutant ironice 
în care o posibilă prostituată se dovedește 
a fi o figurină: Sunt cea mai frumoasă din 
bordel/și mi-e rușine, descriptiv, /pe scrin./ 

Iubirea presupune și o osmoză cu 
animalul frumuseții, calul, prototipul zeilor 
hipios și a lui Apollo, realizându-se o meta-
morfoză înghețată: Închide ochiul sub șa / 
pielea-ți asudă vrerea/ strânge în pumni 
coama/încordată prin jumătăți,/sfârșită de 
sferturi negre/ Du-ți gândul potcoavei/ 
trăpaș pe umărul stâng/dreptaci galop/ ob-
scur sărutul/Ți-ai tăiat hățurile?/ Spaima te 
strunește /brută, din bici/ Jăratecul sobru 
bolborosește/ cătușele, cu mine./ 

Asistăm și la un blând delir, cenzu-
rat de jocul cuvintelor:  Autoportretul 
otrăvit,/ maimuța pe cal/și-o văduvă 
neagră/sting lumina cu nu/Degajare 
gângavă,/ gerunziul iubește întrege-
nunchiul/ 

Să nu uităm însă de unde am ple-
cat. Eul liric se adresează permanent 
partenerului real sau imaginar: Iar 
noaptea,noaptea ne-a descătușat / labirint 
de iubiri, /rătăciri amețitoare, / nesfârșite 
împletiri, / strângeri tri-bale/agonizând cea-
sornicul, / extaziate în rugăciunea/TE 
VREAU! și: Ți-ai lăsat gustul /în catifeaua 
irisului,/ râsul agățat în clanța ușii/să 
scârțâie a viu balamalele./ În așternut, res-
turi de gene ude.../ 

Poeta e atentă la detalii: Simt secul 
pe buze /Și podul palmei tale /zvârcolește 
leneș /Un sân./ 

Niciun simț nu este ignorat sau 
uitat, inclusiv gustul: Amară și sărată ți-e 
pielea/ când mă urăști/ zemoasă și fragă/ 
când mă iubești. 

Dar dincolo de această realitate 
imediată, concretă, orizontală, asistăm 
uneori la o întoarcere spre elementele pri-
mordiale, cum ar fi de exemplu apa: Apele 
mele,  apele tale/teritorii amestecate/în 
cascade îngândurite/cu dorul de mine/cu 
dorința de tine /  despărțite virgin/ împre-
unate clepsidră/ sărutăm furtuna/pe apele 
mele/pe apele tale /unite secular/ în 
geamăt., semn că poeta este atentă și la 
esențe, la simboluri decupate tocmai din 
această realitate. 

Am urmărit discursul poetic propus 
de autoare. Măștile au căzut până la urmă. 
E vorba de iubire, de timp, de spațiu 
(decor), de cuvânt.  

Măști care devin de fapt temele ma-
jore ale poeziei Monicăi Manole. 

Lecția 29 (poemul) necesită o 
discuție aparte, din cel puțin trei motive: 
poemul dă titlul volumului, este unul din 
puținele individualizat prin titlu și cifra 29 
permite decodări multiple: Șapte portocale 
înzemuite /își leapădă coaja/mantou 
șiroind dulce/în acrișor nud/pieptul tău, 
sânul meu,/umărul tău, mușcat... ura 
mea,/ mai josul gândului,/ tremur în degete 
ude, /lipicioasă stagnare / pe loc repausul 
meridian. /secundar obosit pe coate, / 
minut deșirat pe gât, /oră delirant fugărită/ 
de soarele orb..../ Zboară cuvintele/ lovite 
și sparte /în necunoaștere .../Șiroaie vo-
calele,/ținte cratimele /în crucifix, /neorto-
doxe.../ 

Să vedem decodările cifrei 29. 29 
este un număr prim, a se citi unic. Permite 
toate cele șase operații principale, cu 
rezolvări simbolic - numerologice. Astfel 
2+9 ne dă 11, care este cifra androginului 
(1+1). 2-9 ne va da cifra șapte, care este 
cifra inițierii.  

Dacă extragem rădăcina pătrată (2) 
din  9 obținem 3, care este cifra treimii, a 
echilibrului, cifră sfântă. După cum 9 este 
32, adică legătura cu 2 este păstrată, 
asumată. Și jocul cifrelor și al 
interpretărilor poate continua… Desigur 
putem „suspecta” în 29 și un posibil verset 
din Biblie sau o lecție din Kamasutra…
După cum, legată de lună (februarie), 29 
este cea mai rară cifră apărând doar în anii 
bisecți, atunci când anul are 366 de zile… 

Aparent direct, monocord, pro-
ducând efectul de monodie (cam în genul 
Boleroului lui Ravel), volumul 29 și altele  
e în realitate opera unui artist perfect 
stăpân pe realizările și trucurile poeziei 
moderne, de la limbaj la „dezarticulările” 
pe care le evidenția un Hugo Friedrich în 
celebra sa carte Structurile liricii moderne. 

Lecția ultimă  pe care ne-o propune 
Monica Manole este o artă poetică inedită, 
o lecție asumată, însușită, transmisă mai 
departe: Am învățat plânsului/Am învățat 
tăcutului/ Am învățat așteptarea/ Am 
învățat fără gânduri/ Omida-fluture/ 
verdele uituc/ roșul literat/ galbenul 
moscovit/ nebunia havanei/ spaima doi-
ului/ Am învățat/demnitatea sărutului/ 
pătimașei iertări/ Am foc în ochi/război în 
urme/Am tot ce vreau.../Femeie?  

Extrem de dens și de unitar, oferind 
un evantaide interpretări, măști, definiții și 
ipostaze ale iubirii, volumul este jurnal unei 
actrițe care joacă o monodramă cu măști, 
fiind de fiecare dată un alt personaj, 
rămânând însă fidelă sieși.  

Totul e redactat la cea mai înaltă 
ficțiune și tensiune.

MIHAIL DIACONESCU,  
ORATOR 

 
           
          Opera acad. Mihai Diaconescu este 
indubitabil uriașă, prezentată de doamna 
Maria Dohotaru în finalul volumului „Ro-
manul capodoperă SACRIFICIUL, epopee 
națională a românilor”, apărută la editura 
Magic Print în 2018. Sunt 728 pagini care, 
ca un „lanț de munți de literatură”, precum 
Carpații, străbat cu cele 23 de romane – 
unul mai „semeț”, adică mai  valoros literar 
ca altul. Li se adaugă diverse Studii, 
Prelegeri, Jurnale, Nuvele, Amintiri, 
Portrete și Discursuri – carte pe care, 
împreună cu alte 5 „cărămizi” le-am primit 
de la distinsul autor, prin bună-voința 
colegului de breaslă Adrian Simeanu, în 
seara zilei de 23 ianuarie 2019, căruia, și 
aici, îi mulțumesc cordial! 

DISCUSURI – o a 6-a „cărămidă” 
mihaildiaconesciană, tot la Magic Print 
apărută anul trecut, poartă pe pagina de 
gardă emoționanta dedicație semnată de 
dl Mihai Golescu, directorul cotidianului 
ARGEȘUL, în maniera generoasă a 
recunoștinței: „Din partea celui care mi-a 
fost profesor și mentor în jurnalistică, Mi-
hail Diaconescu, un gând frumos și o carte 
pentru dl Serghie Bucur. Mihai Golescu, 
20 03 2018”. 

Între coperțile – cartonate, de lux, 
precum sunt toate volumele apărute la 
Magic Print, Onești – DISCUSURILE 
acad. Mihail Diaconescu s-au reunit – pen-
tru eternitate – fiindcă „De mai multe ori, 
la întâlnirile mele cu amicii sau cu colegii 
care îmi sunt apropiați sufletește mi-am 
amintit de câteva din discursurile rostite de 
mine în fața publicului iubitor de literatură. 
Acești amici și colegi m-au îndemnat să 
public discursurile mele li-terare”. Decisivă 

în apariția acestora a fost legătura de su-
flet și profesională cu „sociologul, filosoful 
culturii și profesorul universitar Ilie 
Bădescu (n. 1948) care „a fost șeful meu 

de catedră” (la Facultatea de Sociologie,  
Psihologie și Pedagogie a Universității din 
București” unde „am predat un curs de so-
ciologia culturii în anul al IV-lea”). 
Din 1993 datate, DISCURSURILE acad. 
Mihail Diaconescu au stârnit interesul și 
admirația specialiștilor și a publicului cul-
tivat, cu elocința Domniei sale exemplară, 
despre „Patriotismul unioniștilor din 
Basarabia”. „Munții Apuseni Panteon al 
spiritualității românești”, „Datorie, misiune 
și bucurie în creația literară”, „Eminescu și 
securitatea națională a României”, „Câm-
pulung-Muscel, un concentrat  de istorie, 
civilizație, cultură și spiritualitate” – două 
sute de pagini de elogiu adus românimii, 
inclusiv daco-romanilor, reflexiv, documen-
tat și optimist.  

Mișcat de eminența obârșiei și de 
urmările superbe ale educației părintești, 
acad. Mihail Diaconescu desenează cu 
discreție legătura spirituală cu natalul 
Câmpulung-Muscel: „Tata, intelectual pa-
sionat de istorie, a fost primul care mi-a 
explicat importanța castrului de la Apa 
Sărată” și „mi-a arătat unde era porta pre-
toria și m-a dus pe lângă ruinele zidurilor”, 
și „am fost la Cetățeni, la intrarea în de-
fileul Dâmboviței, unde se află ruinele unei 
dava getice. Cu mama, sfânta mea 
mamă, maica preoteasă Aurelia de 
Vulturești (satul scriitorului)… venea un-
eori și se ruga din adâncul inimii la icoana 

făcătoare de minuni a Maicii Domnului din 
Nămăești, pentru soțul ei, preotul Aurelian, 

pentru cei cinci copii ai ei, pentru sine și 
pentru toți cei din neamul nostru, vii sau 
adormiți” - excerpt din Discursul rostit de 
acad Mihail Diaconescu la deschiderea 
Zilelor municipiului Câmpulung-Muscel, 
prilej cu care a fost distins cu titlul de 
Cetățean de Onoare „pentru îndelunga și 
prodigioasa sa activitate științifică și 
literară” 

Serghie Bucur   
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     Marin Moscu 
 
 
 
 
 
 

Ochii aprind stelele 
 
Ochii aprind stelele, 
Inima vede desişurile 
Prin care fluturii nopţii 
Ating centrul iubirii. 
 
Îţi sărut tâmpla 
Sculptată în vântul zurliu 
Pe marginea izvorului 
Bulbucind de dorinţe. 
 
Ochii aprind stelele, 
Meteoriţii cad în ceaşca nopţii 
Din care sorbim 
Visul miracolelor. 
 
Timpul alunecă 
Pe spaţiul curcubeului, 
Cu viteza luminii 
Pun catargul la scoică. 

Iubirea stelei  
 
Iubirea stelei înfocată, 
Arzând în adâncimea mea 
E-un bulbucit adânc de sânge 
Peste uitarea cea mai grea… 
 
Voi scrie-n sufletu-mi turbat 
Însemne dulci de întâlnire, 
Poate-o să zbor în valsul vieţii 
Pentru o clipă de iubire… 
 
 
Am fost frumos… 
 
Am fost frumos şi acum sunt 
Cât mai aproape de pământ. 
Cu fruntea-n cer am fost cândva, 
Jucam pe deget orice stea. 
 
Acum aştept, pios, din cer 
Să vină unicul mister, 
Să pot să văd rază cu rază 
Steluţa care mai visează. 
 
E timpul clipă ruginită, 
Dorul mă duce în ispită, 
Dulce, frumoasă ai rămas, 
Îmi ţii în suflet ceasul treaz. 
Mai ticăie ora exactă 
Când intri pe-a inimii poartă 

Şi muşti din poezia ei 
Silabe pline de scântei. 
 
 
Crucea înfiptă în rărunchi! 
 
Cuibul de vipere-nconjoară pridvorul 
Balanţei dreptăţii cu aripi ciuntite, 
Otrăvit de cancerul prezent e poporul, 
Încercări s-aprind, ca-n vis, păcălite. 
 
Neamul meu tace româneşte, cuminte, 
Steag îndoliat e sufletu-n genunchi, 
Cine-o să-şi aducă de demnitate aminte? 
Doar crucea înfiptă adânc în rărunchi! 
 
 
Între nisipuri din clepsidre 
 
Între nisipuri de clepsidre 
Îmi pironesc gândul spre tine 
Şi mă întreb, ca un uituc, 
De-ţi este fără mine bine. 
 
Tu mi-ai răspunde, orişicum, 
Că bolta-albastră e mister, 
Că ce-a fost dulce între noi 
Este al clipei efemer. 
 
În rest tăcerea e o taină 
Ce o păstrezi plecării mele 

În asmuţirile-nsetate 
De duh împrăştiat prin stele. 
 
 
Oriunde-ai fi să-ţi aminteşti… 
 
Oriunde-ai fi să-ţi aminteşti 
De pragul casei părinteşti, 
De luna ce intra pe geam 
Cu steaua ta crescută-n ram 
 
De codru, cu vârfurile-n cer 
Ferindu-ţi sufletul de ger, 
Lăsându-ţi fruntea în lumină 
Sub bolta cerului senină. 
 
Oriunde-ai fi să-ţi aminteşti 
Iubirile să le sfinţeşti 
C-o lacrimă de dulce dor 
De dragul mamei,-a fraţilor, 
 
De tatăl tău şi de bunici 
Ce-au dansat cu-a lor opinci 
Hotarul peste care treci, 
Frumoasa viaţă să-ţi petreci. 
 
Oriunde-ai fi să-ţi aminteşti 
De sfaturile părinteşti, 
De-a decalogului porunci, 
Spre fericire culmi să urci. 

       
      Vasile Dan 
      Marchiș 
 
 
 
 
 
 

PROGNOZĂ 
 
Ninge haotic de parcă natura este 
amanta unui singur anotimp, 
dezgolită de iubire dorind 
să-și acopere părțile intime 
cu ce are mai repede la îndemână 
fie și cu zăpadă... 
Ninsoarea căzând prea abundentă 
ca o bizară fantezie 
vrând parcă a se situa prin asta 
la rang de paradă... 
Dar e o mascaradă 
cum că nu se pot face 
oameni în toată firea 
doar din zăpadă... 
Iarna își propagă ninsoarea 
ca hibrid de datini și vicii 
și drept amalgam de ritualuri și fantezii 
dând peste cap complimentele 
rugăciunile,canoanele și instinctele... 
În fața acestui fenomen înșelător 
ca tinerețea florilor 
și Tatăl Ceresc poartă o teamă: 
de a nu-l lua minunile înainte... 
Of, iarnă, căiește-te să știm ce stimăm! 
Of, iarnă, căiește-te să nu te îngânăm 
ca păsările care se întrec una pe alta,migrând! 
 
DE RESTUL SENTIMENTELOR 
 
Când mă gândeam 
ce mai am de făcut 
la ceas de seară târzie 
muza m-a interceptat astfel: 

Dacă pentru sentimentele pe care 
i le-ai creat lui Dumnezeu 
n-ai cerut nimic material 
cum ceri cu bani marfă din magazin 
ci ai cerut ceva pentru suflet 
Domnul a fost de acord cu cererea ta 
ca să-ți ofere aceste poezii ... 
Dar mi-a zis să te întreb 
ce să-ți dea 
de restul sentimentelor? 
Mai neobișnuită ca oricând 
precum o foaie de hârtie goală 
muza aștepta de la mine un răspuns 
Atunci am grăit muzei: 
Spune-i Tatălui Ceresc să-mi dea 
de restul sentimentelor, viață 
 
FENOMEN BIZAR 
 
Fără atribuții viabile și fără complimente 
ca la un examen de corigență ratat 
vântul troienind zăpezile, 
tot mutându-le dintr-un loc în altul 
ca un școlar nepregătit, bilele abacului, 
la întâmplare, 
una la stânga, 
două la dreapta, 
neștiind nici în acest fel să socotească... 
Acum vântul s-a oprit 
din necunoștință de cauză de parcă 
momentan a uitat cum să spulbere zăpada... 
Dar cum s-o spulbere...? 
Fulg cu fulg...? 
De unde atâta timp pentru 
un fenomen bizar ca acesta 
în capul primăverii ...? 
La kilogram...? 
Cu ce matematică știe, 
e în plopul acela troienit prin pornirile sale sarcastice...! 
La ochi...? 
Nici vorbă,dacă în goana sa haotică 
dă orbește în toate zidurile...? 
Să ia zăpada la grămadă...? 
Da așa poate...! 
Ca hoții...! 

Chiar mai rău,ca tâlharii, 
suflându-ți chiar și pălăria de pe cap...! 
Vântul s-a pornit iar pe străzi bezmetic 
ca un uituc 
nu-și aduce probabil aminte 
prin ce cotloane și-a troienit zăpezile... 
Acum spulberând o grămadă mare de zăpadă 
pe toate străzile 
nu știe,nici nu vede unde să o ducă.... 
Sau consideră că o va putea reașeza 
fulg cu fulg, 
în locul unde a căzut din cer... 
În acest sens 
vântul nu poate promova 
acest examen de corigență 
nici prin indulgență 
cu toate că e considerat amnezic 
și în rândul celor cu deficiențe de vedere... 
 
GEOGRAFIA FĂRĂ CUVINTE 
 
Doar zăpezile veșnice care 
sunt mai vechi decât istoria 
nu pot fi încadrate în aceasta 
deoarece 
despre zăpezile veșnice 
nu s-a putut spune niciodată nimic în plus 
de ceea ce sunt astăzi... 
Geografia prin ce nu poate fi schimbătoare 
sau înșelătoare? 
De la o zi la alta, 
Pământul poate fi umed sau uscat; 
apele pot ieși din matcă sau seca; 
plantele pot fi verzi sau uscate, 
însă zăpezile veșnice au fost întotdeauna  
și sunt de asemenea reci 
și unice prin alcătuirea care 
n-a înșelat așteptările... 
Geografia fără zăpezile veșnice 
se poate menține viabilă doar 
punând în plan cimitirele 
când acestea 
sunt etalate prin simple imagini 
fără a fi prezentate în cuvinte 
fiindcă atunci ar părea istorie... 


