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         # În Alba-

Iulia,  
în Ardeal, 

            cu 236 de 
ani în urmă 

 
    
 
 
 

Vă invit să ne imaginăm că am 
fi fost contemporani cu ultimele clipe 
ale tragicului deznodământ al 
neînfricaților conducători ai țăranilor 
satelor românești, rânduite în interi-
orul buclei aurifere daco-romane a 
munților Apuseni: Baia de Arieș, 
Câmpeni, Detunata, Abrud, Roșia 
Montană, Curechi, Crășciori-Gura 
Barza, Brad, Săcărâmb și Deva. De 
asemenea, că într-un târziu am fi reușit 
să ne furișăm, neobservați de santi-
nelele de pază, în spatele unor me-
tereze de pe latura de nord a zidurilor 
de apărare ale cetății medievale a 
Alba-Iuliei. Totul petrecându-se din-
colo de orele amiezii ale geroasei și 
înzăpezitei zile de 28 februarie a anu-
lui 1785.  

De o parte și de alta a unei 
imense scene din bușteni de brad, stau 
de veghe șiruri lungi și dense de 
ostași, purtând la cingători pumnale și 
spade, iar în mâinile înmănușate 
paloșe, buzdugane, scuturi și sulițe cu 
steagurile de luptă ale garnizoanei 

militare de pe Mureș a Imperiului 
Habsburgic. Din când în când, 
scutierii șoșotesc între ei în limbile 
germană și maghiară, cu vădite ac-
cente austriece, ungurești, secuiești și 
săsești, în vreme ce făloșii călăreți 
îmbrăcați în zale își au fețele obrajilor 
ascunse în dosul coifurilor din metal 
lucios. Ceva mai departe de acel loc, 
o înfrigurată și temătoare mulțime de 
foști țărani răsculați aduși cu forța în 
cetate. În nici o oră se încheie în-
sângeratul și chinuitorul supliciu al 
„tragerii pe roată” a lui Horea (Ursu 
Nicola, 1731-1785)) și Cloșca (Ion 
Oargă, 1747-1785), în vreme ce capul 
lui Crișan (1733-1785) era separat de 
corp cu tăișul bardei, el curmându-și 
zilele cu mâinile lui prin spânzurare cu 
nojițele de la opinci în noaptea spre 
zorii zilei de 13 februarie a anului 
1785. Călăii celor trei au poruncă ca 
victimele lor să rămână cu fețele 
nedesfigurate, pentru a fi lesne 
recunoscuți, și astfel  supliciul batjo-
coritor să continuie încă multe zile și 
nopți. Ca urmare, corpurile lor inerte 
vor fi purtate prin principalele ținuturi 
ale răscoalei, astfel încât orice român 
să nu mai cuteze vreodată să își 
vorbească răspicat limba și fără teamă 
să își facă pe frunte și pe piept însem-
nul ortodox al Crucii. Iată de ce și 
pentru ce îngrozitorul sfârșit al 
românilor ardeleni răsculați avea să 
cutremure întreaga Europă Feudală a 
acelor vremuri. 

Ca urmare, de atunci și până în 
acest sfârși de făurar, cu 28 de zile în 
calendar, peste Țara de Piatră a 
munților Apuseni aveau să treacă 236 
de ani. Un interval de timp și de 
răstimp în care o a doua mare lecție de 

curaj, bărbăție și patriotism românesc 
ne-au oferit-o vitejii moți ai lui Iancu. 
Așa se face că pe ale lor urme, 
adâncite în pământul neatârnat al Țării 
mele, mereu revin la Alba Iulia, în 
Ardeal. Mă recheamă omagierea tra-
gismului-eroic al lui Horea, Cloșca și 
Crișan; mormântul-mausoleu al neîn-
fricatului voievod Ioan-Iancu de 
Hunedoara (tatăl lui Matei Corvin, 
regele valah de fală al Ungariei); sta-
tuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, Sala 
Coloanelor Unirii de la 1 Decembrie 
1918, precum și dangătul clopotelor 
Catedralei Ortodoxe a Încoronării 
Regelui Ferdinand. Trecute vremi și 
vremuri de glorii și mândrii naționale, 
într-o Românie a anului 2021, cu frun-
tea-i împovărată de enorme griji și 
imense nevoi nevoitoare!. 
  

Un român între 
Oamenii valoroși ai  Lumii 

  
„România nu poate fi întreagă 

fără Ardeal;  România nu poate fi 
mare fără jertfă! 

Ardealul e leagănul care i-a 
ocrotit copilăria; E şcoala care i-a 
făurit neamul; E farmecul care i-a 
susţinut viaţa! Ardealul nu e numai 
inima României politice. 

Priviţi-i harta: Ardealul e inima 
României geografice! Din culmile lui, 
izvorăsc  apele care au scăldat  
românismul în istorire…!”  

                                                                                 
(Nicolae Titulescu, 1882-1941)                                                                               

                                                         
Peste câteva zile se împlinesc 

139 de ani de  când vedea lumina zilei 
cel care avea să devină prestigiosul 
diplomat al lumii interbelice și erudi-

tul universitar Nicolae Titulescu (n. 4 
martie 1882, Craiova -d. 17 martie 
1941, Cannes, Franţa).  

Din paginile pe care Enciclope-
dia Română i le consacră aflăm că a 
fost singurul român care a ajuns 
președinte al Ligii Națiunilor (vi-
itoarea Organizație a Națiunilor Unite 
ONU, cu sediul la New York) și sin-
gurul președinte care s-a bucurat de 
două mandate (1930-1932). Prin în-
trega sa activitate diplomatică a con-
tribuit la recunoașterea unității 
naționale a României, în opinia 
publică internațională. Este creditat cu 
introducerea ideii de „spiritualizare a 
frontierelor”. Datorită abilităților sale 
a fost supranumit „Ministrul Europei”. 
A fost președinte al Academiei Diplo-
matice Internaționale, președinte de 
onoare al Comitetului Român al Re-
uniunii Internaționale pentru Pace și 
doctor honoris causa la universitățile 
din Bratislava și Atena. 

Notă: în 1939, respectiv la în-
ceputurile dictaturii carliste, Titulescu 
este demis din toate funcțiile publice 
și expulzat din țară, stabilindu-se mai 
întâi în Elveția, iar apoi în Franța, la 
Cannes, unde și moare în data de 17 
martie 1941, fiind înmormântat în 
cimitirul central al orașului.   

Așadar, a trăit puțin (59 de ani), 
dar a muncit mult și cu folos pentru 
binele și prestigul internațional al 
României și românilor, pe care i-a 
iubit și stimat mult, fiindu-ne un foarte 
ascultat îndrumător în vremuri de 
cumpănă!. Ca urmare, numeroase 
instituții școlare, aule universitare și 
academice, ca și biblioteci, străzi și 
parcuri poartă prestigiosul său nume 
de renume!. 
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Motto                                                                            

„Câinii latră, caravana trece”                                                                                          
Proverb românesc 

 
În predosloviile sale despre 

ȚARĂ și OAMENII EI, românul 
ardelean Ioan Vulcan-Agniteanul, 
trăitor pe meleaguri sibiene și 
împătimit al cuvântului despre neam 
și glie ne adresa nouă, tuturor 
românilor de pe ambele părți ale 
Carpaților, la sfârșitul anului plecat nu 
de mult dintre noi, urarea ca „...la anul 
care vine, n-ar fi rău să ne fie și mai 
bine”. Cu iubire și armonie frățească, 
pentru ca „...iarba rea din holde piară, 
/ piară dușmanul, din țară”. Ușor de 
spus, greu de înfăptuit. Vinovați fiind, 
se pare, gheața din unele inimi și fan-
tasmele din creierele înfierbântate  ale 
diriguitorilor noștri.  

Ce-i de făcut?, ce-i de făcut?, se 
tot întreabă românul suveran. Un posi-
bil răspuns l-am putea avea și de la 
celebrele versuri ale poeziei 
argheziene ”Pe răzătoare”. Până  una-
alta, să rămânem la oile și ciobanii 
noștri, care neavând coarne ne lovesc 
cu copitele prin părțile cele mai sensi-
bile. Pentru a sta cuminți și la locurile 
noastre. Cu măștile pe figuri, chiar 
dacă ne-am vaccinat anti-covid. 

 
 UN STRIGĂT FĂRĂ  ECOU 
De destul de multă vreme, sunt  

vreo treizeci de ani de-acum, 
coabitanții noștri maghiari, tac (mai 
puțin) și fac (mai mult), în interesul 
neadevărurilor  etniei lor și în 
disprețul majoritarilor autohtoni. 
Acționând, se vede de la șapte poște și 

chiar mai mult, conform unor sloga-
nuri ce fac o nedisimulată carieră în 
politica  dâmbovițenă: cu răbdarea 
treci marea, pas cu pas - după cum ar 
spune prezidentul nostru -, sau... pune-
te bine cu dracul până treci puntea, ori 
te vezi cu sacii în car. Și altele aseme-
nea.  Politica pașilor mărunți, dar si-
guri, care - se vede -, te poate purta 
până la orizonturile dorite, a mai re-
purtat un succes, pe care nu l-aș con-
sidera deloc minor, la mijlocul lunii 
trecute, când un grup udmr-ist de pre-
siune a reușit să înlăture de la condu-
cerea studioului teritorial Cluj al TVR, 
majoritar românească, instalând un 
consiliu de administrație exclusiv 
maghiar. Un fruct otrăvit al participării 
la guvernare? Lovitură sub centură 
(apropo de guvernarea democratică!) 
urmată imediat de binecuvântarea 
președintelui consiliului de adminis-
trație al TVR. Față de aceste mișculații 
scandaloase, cu puternic iz de putrezi-
ciune morală și politică, a luat imediat 
atitudine publică fostul senator psd de 
Cluj, Sorin Ilieșiu, care a adresat  o 
scrisoare deschisă președintelui Klaus 
Iohannis, primului-ministru Florin 
Câțu, președinților celor două Camere 
ale Parlamentului, președintei C.A. al 
Televiziunii publice, dar și princi-
palelor ziare și posturi de televiziune, 
prin care solicită stoparea imediată a 
abuzului și revenirea necondiționată la 
situația inițială. Efectul? Tăcere totală, 
doar cu excepția a două publicații care 
au preluat textul respectiv. Rămâne 
cum s-a stabilit, a fost reacția, tacită, 
a adrisanților. Adică: poziția mutului 
= tăcere totală. A fost, se pare, primul 
punct major marcat de udmr în actuala 
participare la guvernare, premiul de 
loialitate oferit de „monstruoasa 
coaliție” instalată la palatul Victoria 
după alegerile parlamentare din de-
cembrie trecut și validată de Supremul 
de la Cotroceni. Și astfel, democrația 
românească a mai dat încă o lovitură 
de imagine. Cu grimasă de greață 
intratabilă. 

TRĂDARE „LA VEDERE„ 
...E bine și mai târziu, decât 

niciodată, sau: festina lente (grăbește-
te încet), după cum spuneau latinii. 
Chiar dacă originile istorice ale coet-
nicilor noștri maghiari sunt cu totul al-
tele decât pretind aceștia că le-ar fi, 
adevărurile, cât și beneficiile dictonu-
lui sunt asociate și  puse la lucru spre 
folosul nemijlocit al nației lor, care 
acționează constant în conformitate cu 
principiul enunțat deja sub  titlul aces-
tei consemnări. Și iată cum udmr, prin 
europarlamentarii săi membri ai 
grupului de parlamentari români, braț 
la braț cu reprezentanții guvernului 
maghiar condus de Viktor Orban, 
reușește să treacă prin Parlamentul 
European un proiect de  inițiativă 
depus în urmă cu aproape 8 ani (în 
2013): MINORITY SAVE PREK – 
privind autonomia etnică a Ținutului 
Secuiesc. Proiect susținut, din varii 
motive politice, și de Parlamentul de 
la Berlin. 

Faptul în sine poate că nu ar sur-
prinde mult: asta vor și asta fac, dar 
important e să li se servească antido-
tul. Care, însă, este ținut în silenzio 
stampa, dar la vedere. Votul exprimat 
la mijlocul lunii trecute ne scutește de 
orice comentarii, oricare dintre români 
având dreptul, și putința,  de a-și ex-
prima deschis puncul de vedere vizavi 
de loialittea celor pe care i-am trimis 
pentru a ne reprezenta interesele în cel 
mai înalt forum european al 

democrației: doar patru europarlamen-
tari români – doi de la PMP, câte unul 
de la PNȚcD și PNL, au votat îm-
potriva documentului. Ceilalți, s-au 
făcut că  plouă, astfel dovedindu-se 
adepți ai zicalei „...nici usturoi n-am 
mâncat., nici gura nu-mi miroase”, 
abținându-se de la vot. Printre aceștia: 
8 europarlamentari aflați sub umbrela 
PSD, 10 sunt de la PNL și USR-
PLUS, iar 9 – care au votat „pentru” 
poartă culorile udmr și pnl. O 
adevărată concordie partinică. Știm 
acum, fără nicio putință de tăgadă, ce-
i mână în luptă pentru interesele 
naționale pe europarlamentarii noștri 
în care am investit, prin vot, încredere 
și speranțe. Care interese le-am putea 
reuni sub aceeași pălărie a discon-
cordiei la vedere. După principiul 
„chiar dacă tot e trădare, atunci s-o știe 
toată lumea!”. Chiar dacă mass-media 
românească a cam ținut știrea sub 
obroc. 

 
GĂINA BEARCĂ  
După ce au jumulit-o bine de 

pene și i-au furat din cuibar toate 
ouăle de aur (desigur, în cazul de față 
„bine” este doar un eufemism), găina 
românească, cea  care i-a îmbogîțit pe 
toți neaveniții din țară și dinafara ei, 
încă mai are niște smocuri de pene ce 
așteaptă să fie opărite în oala cu in-
terese obscure. Ademenind-o cu 
grăunțe amăgitoare exact ca în mira-
culoasele experimente privind reflexul 
condiționat ale celebrului  savant so-
vietic  Pavlov. Pe care, constatăm, ac-
tualii noștri guvernanți îl readuc la 
rampă într-un stil românesc incon-
fundabil: premierului-contabil i-a 
cășunat (de fapt, boala îi e mai veche 
și i-a atins și pe alții dintre apropiații 
săi) pe cele câteva smocuri de pene 
semețe ce-și așteaptă cu resemnare 
trista soartă și care-i stau în gât de-
atâta așteptare. Nevoia acută de parai, 
sau (și) niscai interese necatolice cu 
adrese prin alte meleaguri?  

(Continuare în pag. 14)                                                                                                                          
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De un număr de ani încoace, un 
personaj al Iașilor, în toată puterea 
cuvântului, Mircea Țâmpău publică, 
într-o periodicitate ce ține de pulsații 
secrete, cărți de poezie, de proză 
scurtă, de cugetări, de analiză, 
purtând astfel un dialog viu cu sine și 
cu contemporanii săi, într-un mod 
original și lipsit de complexe.  

Să ne înțelegem: acest autor 
(așa cum îl relevă textele sale, la care 
mă raportez) face parte din categoria 
acelor autori trași din mantia perso-
najului lui Mușatescu, cel care le cerea 
alegătorilor să nu îl voteze. Analog, 
Mircea Țâmpău ar juca o cinstită 
comedie a inocenței scriitoricești, 
lăsându-le altora, premiați mai mult 
sau mai puțin, să se eticheteze ca 
atare. De aici o dominantă a scrierilor 
sale: privirea insistent-analitică spre 
ce se petrece în lumea de azi și trans-
formarea observațiilor în texte de 
vocație critică, în care valorile unui 
conservatorism de bună calitate se în-
tretaie cu preluarea ideilor novatoare 
certificate și acceptate ca atare. S-ar 
putea spune (așa cum vedem și dintr-
o carte recentă, Slalom printre con-
temporani, Tipo Moldova, 2020), că 
avem de a face cu un moralist mereu 
atent la nuanțe și la infuzarea unor 
sentimente ce îi vin din educație, 
trăire într-un prea plin sufletesc, 
credință și curățenie spirituală. Să ne 
înțelegem: autorul acestor texte nu 
este nici vitriolant-necruțător și nici 
demolator. Condus mereu de o anume 
formă a singurătății acceptate, au-
torul crede că în lume poate fi (încă) 
loc pentru tot și toate, fără ca acest as-
pect să împiedice să facă necesare 
distincții și lămuriri, acolo unde crede 
de cuviință. Și totuși, o anume licărire 
de nedumerire filosofică îl îndeamnă 
mereu să se întrebe, să caute 
răspunsuri, să șfichiu-
iască mai degrabă ami-
cal, să caute refugiu 
aproape sentimental în 
simboluri trainice, în 
care el a crezut mereu. 
Vedem aceste aspecte în 
următoarea exemplifi-
care, în care naratorul, 
mai degrabă auto-ironic 
dar neuitând nici bunele 
oficii oferite de sarcas-
mul bine temperat, se 
întreabă, la un moment 
dat, care este condiția 
pentru a obține „Pre-
miul Academiei pentru 
literatură”. Textul respectiv, în stilul 
deja anunțat, anunță un parcurs ge-
neros al întregului volum: „…trebuie 
mai întâi să-mi fac ordine în gândire și 
să-mi – cum se spune în limbaj nou – 
restartez voința!... Voi începe cu hârti-
ile care stau deocamdată pe niște scân-
duri pe care eu le-am botezat, prețios, 
bibliotecă. Va trebui să fiu foarte aspru 
cu ceea ce trebuie eliminat – chiar 
nevinovatele butoiașele cu pixuri și 
creioane vot avea aceeași soartă. Dar 
când mă gândesc ce laș sunt și cât m-
au ajutat sărmanele în momentele de 
luptă cu hârtia, înverșunarea mea se 
stinge treptat.” 

Între condescendență, surâs 
îngăduitor, polemică domoală dar 
sigură, contestare totală uneori, re-

memorare blajină, sinceritate înve-
cinată cu naivitatea productivă se 
derulează textele din acest volum, 
fiecare dintre ele încheindu-se cu o 
cugetare, pildă, o conexiune culturală 
posibilă în alt context decât cel 
prezentat scriptural: despre frumu-
sețea vârstei asociată dificultăților 
adevăratei maturizări, despre natură, 
„patriotism” și imaginea țăranului de 
altă dată, despre vicii, ca și despre 
adevărata credință, despre dragoste, 
onoare și seriozitate. Pe de altă parte, 
bun profesionist al fixării memorabile 
prin scris, naratorul său scoate din 
cutele memoriei mai vechi sau ime-
diat contemporane, portrete de 
dascăli, întâmplări din lumea 
scriitoricească, neuitând să dirijeze 
mici șarje (in)amicale, uneori dar bi-
nevenite, să observe amar dezacor-
duri și deziluzii ale vieții de astăzi, să 
îi sancționeze pe cei „din fruntea bu-
catelor”, să găsească o fărâmă de 
frumusețe unde nu te aștepți (remar-
cabil, din acest punct, textul Eșarfa), 
să rezoneze, într-un spirit neo-verist, 
cu durerile lumii reale, ca apoi, din-
colo de morala absolută,  să sugereze 
linia unui posibil pamflet. 

Există și două texte cu valoare 
deliberat auto-reflexivă. Unul se 
intitulează , simplu, Eu. Asociind can-
doarea evocării cu convingerile 
neștirbite ale deplinei maturități, au-
torul se auto-definește în ipostaza la 
care ține cel mai mult: „Ce-ar fi să 
urcăm, împreună, noi și dumnea-
voastră pe vârful meu de munte pe 
care vi-l dăruiesc încă o dată, și în loc 
de o sterilă filosofie să ascultăm 
păsările copilăriei mele care au  
îmbătrânit, la o discuție cu firul ierbii? 
// Eu încă rămân tânăr.” Celălalt text 
are titlul, la fel de percutant, Cred. Aici 
găsim un elogiu total adus actului 
educațional, „Măriei Sale Profesorul” 
dar și o trimitere punctuală la moda-
litatea prin care se raportează  Mircea 
Țâmpău la literatură, în special la 
proza scurtă: „...cea mai potrivită 
omului de azi.  

Deși este cel mai greu de scris, 
de concentrat în pagini mai puține o 
poveste, un destin. Ambalat în pro-
blemele tot mai numeroase și aga-

sante, omul mai poate 
fura câteva rânduri de 
la o stație al alta, de 
pildă, iar până ajunge la 
slujbă, poate deja 
judeca ceea ce a citit.” 

Mircea Țâmpău 
scrie firesc și în același 
timp căznit, trudnic, 
într-un mod crengian, 
cumva, lăsând să se 
intuiască efortul actului 
creativ, pe care îl 
înțelege mereu alăturat 
de alte procese funda-
mentale dintre cele 
care au înnobilat 

existența umană pe parcursul istoriei. 
Bun povestitor, atent la vorbirea al-
tora, cu știința rezumării și a 
focalizării, cu plăcerea de a evoca, de 
a descrie, de caricaturiza sau de a 
mângâia discret prin vorbe bine alese, 
el dovedește că are (încă) multe lu-
cruri de spus, într-un mod prin care 
să se apropie de receptarea unui 
număr cât mai mare de posibil cititori 
interesați.  

El nu este doar un moralist 
printre contemporani!  

După cum se vede din textele 
sale, el este o voce care aude, vede și 
scrie, racordându-se cu finețe și fer-
mitate auctorială la ceea ce înseamnă 
viața de azi.  

Și nu e deloc puțin!

Mai mult decât un moralist!
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A fost o vreme când cărțile 
poetului Paul Blaj ajungeau pe 
nasa mea de lectură imediat după 
apariție. Eram printre cititorii 
privilegiați de poet și de multe ori, 
se-ntâmpla să dau seama de ceea 
ce-mi propunea spre lectură poe-
tul. Nu cât mi-aș fi dorit și cât  ar fi 
meritat, dar am comentat mai 
multe cărți ce figurează în bibli-
ografia poetului. Cunosc atât de 
bine poezia lui Paul Blaj și-am cu-
mulat atâtea reacții  critice că chiar 
mă gândeam să le complinesc cu 
ceea ce mai trebuie și să alcătuiesc 
o micromonografie.  A fost un gând 
fugar, o fulgurație, cum ar fi spus la 
vremea sa filosoful Ion Petrovici, și 
nu este singura idee - din cele 
multe ce m-au vizitat în timp și-au 
rămas  neîmplinite.   

Acum m-a gratulat cu 
această cărămidă antologică, 
aproape 700 de pagini, probabil și 
pentru a compensa lunga perioadă 
de timp de când nu mai știu nimic 
despre activele creației sale. Într-
adevăr, am acum, cu această carte 
– Opera poetică (Editura Napoca 
Star, Cluj, 2o20) - întreaga zbatere 
de până acum a poetului, bilanțul 
creației sale realizat până la 
această dată. Sigur, poetul e încă 
foarte tânăr   (n. în 1977) și sunt 
convins că în restul de viață ce-l 
mai are de parcurs va mai edita 
încă multe astfel de cărămizi anto-
logice. Oricum,  cred c-a procedat 
bine, adunându-și zestrea cu-
mulată până acum și nu-i deloc rău 
pentru un scriitor, dacă din când în 
când, să zicem din deceniu în dece-
niu, își alcătuiește astfel de repere 
bilanțiere, de fapt niște auto-
scrutări subiective și un fel de sco-
tociri prin fondul posibilităților 
sale interioare.   

Și mai precizez ceva în pre-
ambulul acestor comentarii mar-
ginale: sunt un mare fan al 
părintelui său, dr. Petre Blaj – om 
de o cultură rafinată, poet și eseist 
cu mari posibilități paideutice, ale 
cărui lucrări, am această convin-
gere, vor traversa veacul și se vor 
înscrie în patrimoniul  românesc al 
valorilor fundamentale, care 
certifică trecerea noastră prin 
timp, prin istorie și prin lume.  

Revin acum la antologia lui 
Paul Blaj și repet, ceea ce am afir-
mat de mai multe ori în comentari-
ile mele anterioare, că este un poet 
autentic și că viitoarele noastre is-
torii literare îi vor găsi un loc în ga-
leria făclierilor lirici, alături de Ion 
Alexandru, Ion Gheorghe sau Ana 
Blandiana. Descoperit de Con-
stanța Buzea încă de pe vremea 
studenției, care l-a și debutat în 
presa culturală, Paul Blaj  a confir-
mat intuiția poetei care l-a des-
coperit și l-a propusat în literatură 
și, de la an la an, și-a perfectat 
abilitățile  lirice și și-a edificat o 
manieră care îl definește și-i 
conferă un loc aparte în multi-
tudinea de poeți consacrați doar 
de Festivalurile de poezie din țară. 
Am făcut această trimitere, oare-
cum ghimpată pentru că am 
cunoscut mulți laureați, premiați 

la câte 16-18 festivaluiri care nu 
spun nimic și n-au nici o șansă de 
a se remarca în cadrul imaginaru-
lui poetic. Or, Paul Blaj nu scrie 
poezie pentru că așa dă bine la un 
absolvent de filologie, ci pentru că 
s-a născut poet, pentrucă are 
poezia în sânge și pentrucă nu 
poate trăi fără această liricizare a 
vieții, a firii și a ființei.  Este, cum 
remarcă și Dinu Virgil în prefața 
sa, născut pentru poezie.   

Și mai spune ceva autorul  
eseului prefațator: Tânăr și viu în 
ceea ce scrie sau împărtășește 
(mai nou on-line), crescut într-un 
castel de alint, pentru că părinții, 
oameni rari, îi rămân după Dum-
nezeu busolele și stâlpii existenței 
sale efemere, sunt primele imagini 
întipărite în ființă, rădăcini pentru 
aripi. Îl confirm pe prefațator, nu 
dintr-o asociere aleatorie, ci pen-
tru că știu bine familia, cunosc ar-
monia deplină ce domnește în 
familia doctorului Blaj și știu de 
pietatea și smerenia asumată de 
întregul triunghi familial. Iar faptul 
că această masivă alcătuire 
livrescă se deschide cu o dedicație 
a părintelui către fiul său este încă 
o caldă mărturie a iubirii 
părintelui către fiu cu prilejul îm-
plinirii vârstei de 14 ani. Fii fericit 
și la mulți ani cu bine!/ Vlăstarul 
meu de dor și fericire/ Ca sunetul de 
fluier pentru mine/ Tu-mi ești 
mereu un cântec de iubire.    

Cum era de așteptat, de cei 
ce cunosc familia Blaj, pre-
cumpănesc și în poezia fiului sen-
timentul de  evlavie, de credință 
neclintită în valorile creștine și-n 
învățăturile evaghelice. Multe din 
poeziile lui Paul Blaj poartă în 
titulatură cuvântul psalm și chiar 
psalmodiază  subiecte  și stări de 
spirit generate de pildele credinței  
noastre creștine.  

Cunosc pilda semănătorului/ 
și o cuprind în toate gândurile/ mă 
întreb însă/ pentru că așa trebuie 
să fie/ de ce am emoții când sunt 
aici?/ din cer/ aud chemarea 
pământului (Psalmul emotivei 
semnințe, din vol. Muream vor-
belor (2001). Nu mai spun că 
unele din psolmodierile lui Paul 
Blaj pot fi puse în portativ și cân-
tate ca pricesne în zilele însemnate 
cu cruce în calendar. 

Apoi, odată cu adâncirea po-
etului în exigențele imaginarului 
liric, subiectele se diversifică, poe-
tul acceptă să coboare din când în 
când în arenă, în pliurile vieții de 

toate zilele, să se împregneze de 
lumesc, de substanță terestră și de 
ceea ce înfioară omenescul din om. 
Nu spun, desigur că dialogul cu 
transcendența se diluiază sau că 
lipsește, spun doar că este împreg-
nat de lumesc, de contingență, de 
efemer.  

(Continuare în pag. 4)

 Paul Blaj într-o generoasă antologie
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Am în mână recenta carte 
semnată Ana Blandiana – Soră 
Lume (Editura Humanitas, 2020), 
un volum masiv, din care se degajă 
moralnice sentenții... și, de aceea, nu 
pot să nu mă-ntreb, retoric, firește, – 
dorește cititorul să distileze reali-
tatea trăită de poezia evocării, 
conștient fiind că limba creatorului 
e „pană de scriitor ce [se] scrie cu 
iscusință și cu dulceață” (Psalm 44, 
2)?!   

Ei bine, cu fiecare secvență 
naratologică lecturată, lumina 
înțelepciunii se revarsă în noi în-
miresmându-ne și dezlegând tainițe 
(unele dintre ele) totalmente ne-
cunoscute. Dar nu este deloc dificil 
să intuim și pete de culoare care au 
darul să învăluie în mister anumite 
evenimente, fapte, întâmplări... deru-
late pe parcursul mai multor decenii. 
Se-nțelege, și nici nu ne mirăm. Când 
este vorba despre un Scriitor 
(caligrafiat, cu majusculă), prețuit 
încă din anii fragezi ai adolescenței, 
și înflorind, prin Poezie (aș zice, cu 
precădere!), înțelegem că „memoria” 
sa nu poate fi decât „extrem de 
selectivă” (logic!), urmând un traiect 
bine drămuit, prin esențializare, în 
primul rând. 

În hlamida-i pitorească de 
memorialist, autorul evocă, pe cât 
posibil, experiențe trăite, în tot ce au 
acestea „terifiant și uimitor”. Și toc-
mai din acest motiv, lectura este 
captivantă, interesantă și cuceri-
toare. 

Sub vraja verbului sfătoșelnic, 
descoperim memorialistului, când o 
voce benignă, când solemnă, dar, 
constant,  preocupată în a nu nean-
tiza acele nuanțe-cheie, mai ales, în 
starea de victimă într-un amalgam 
de situații mai mult sau mai puțin 
complicate. 

Atâta timp cât s-a aflat sub 
„cenzura realistă și protectoare a lui 
Romi”, Romulus Rusan (1935-2016), 
partener fidel în numeroasele 
peregrinări prin mai multe conti-
nente, totul a decurs frumos și lin. 
Mai dificile vor fi fost momentele 
când, singură-n jungla măreață a 
timpului, va fi pusă (chiar) în situația 
de a dovedi dubla identitate (O 
dovadă că eu sunt eu II). Îngerul 
păzitor însă a vegheat-o neîncetat, și 
atunci când i s-au furat actele și banii 
(Neorealism), dar și atunci când, 
s-a aflat în mijlocul unei confuzii ge-
nerate de tinerii parizieni revoltați 
(À bas la culture!).  În acele dificile 
momente, spectator  fără voie, Ana 
Blandiana va avea putința de a ana-
liza, uimită, psihoza acelor puștani 
revoltați, figuri răvășite, „scăpate de 
sub controlul rațiunii”, care și-au 

permis să invadeze frumoasa clădire 
Odéon și care, în isteria lor 
irațională, vor lansa și un slogan de 
o absurditate crasă: „À bas la cul-
ture!”. De altfel, s-a dovedit (și se 
dovedește) că libertatea, prin 
incultură, este letală! 

Important este că Poezia fi-va 
și înainte de 1989, și după 1989, 
singura „încercare de salvare 
spirituală”, prin festivaluri, congrese, 
lansări de carte etc. Atmosferă 
palpitantă, privită din mai multe 
unghiuri, dacă rememorăm (spre ex-
emplu) emoțiile lui Traian Iancu, da-
torate exuberanțelor lui Ion 
Negoițescu (Socialismul buf) sau 
dezamăgirile produse, la rătăcirea 
acelor importante pagini de jurnal 
(Caietul pierdut) care, 
din nefericire, nu vor 
avea șansa Caietului al-
bastru, al lui Nicolae 
Balotă. Oricum, Ana 
Blandiana va avea parte 
de multe surprize 
plăcute, unele unice, prin 
ecoul pe care-l degajă 
poezia sa, mai ales atunci 
când este rostită într-o 
limbă total necunoscută 
ascultătorului, dar apre-
ciind subtilitățile (tonali-
tatea, muzicalitatea, 
ritmicitatea și învăluitorul ritm pro-
zodic). 

Și dacă nu ni s-ar fi povestit de-
spre vizita la Mănăstirea zen din 
Kyoto, acolo unde bătrâna 
amfitrioană japoneză își întâmpină 
prețiosul oaspete, rostindu-i ver-
surile  mai întâi, în japoneză, apoi în 
franceză, în ritmul cantant, specific 
nipon (Ceva important care îmi 
scapă), poate n-am fi înțeles acea 
subtilă mărturisire, „am fost 
scriitor... mult mai mult în 
străinătate decât acasă” (Stră-
inătatea paradisului și lumea 
comună).   

Personal, m-a impresionat 
acest șir nesfârșit de confesiuni, un 
adevărat remember care trasează 
mai multe linii tangente, fie despre 
libertatea care devine „mai 
importantă doar în măsura în care 
nu există” (Călătorii și părinți), fie 
despre relația trecut – prezent, cu 
exemplificare privind înfățișarea 
Noii Rusii, „mai tulburătoare” decât 
vechea Uniune Sovietică (Din nou 
Moscova). 

Șocante rămân poveștile de-o 
viață, gândind la Sora Maria de la 
Providenza sau la destinul unui 
binecunoscut „personaj tragic” 
român (Lacrimi libere); la proiecția  
anumitor tipologii umane (Lena și 
basarabeanul Cucoș), la drama 
traducătoarei  Ludmila (O călătorie 
inițiatică II și III), sau la existența, 
în China, a unor „blocuri extrem de 
înalte, cu zeci de etaje, la balcoanele 
cărora erau [sunt] grații” (O 
călătorie terminată cu bine). 

Ochiul auctorial implantează-n 
fibra istorică realități șocante, pre-
cum: „cruciada” celor 300.000 de or-

fani greci, răpiți de Ferdinand Mar-
cos, pentru a fi crescuți și educați în 
spirit comunist (Copiii greci); falsa 
„imagine de capitalism paradisiac” și 
„limbajul de lemn”, „strident și ocult” 
din „satul poeților”, cu un singur poet  
(De câtă libertate are nevoie un 
om?); informația că, într-o vizită a 
sa,  găzduit fiind în Palatul Regal, 
Ceaușescu s-a  arătat deranjat de 
zgomotul tramvaielor din Oslo 
(Uimirile mele norvegiene) etc. 

Lectorul nu poate trece in-
diferent și prin fața altor numeroase, 
dureros de triste imagini, precum: 
Biserica transformată în „garaj al 
tomberoanelor de gunoi și al 
măturătorilor cartierului” (O 
călătorie inițiatică II) sau în „ring 

de dans”, deși se cânta la 
orgă (Definiția prieteniei); 
marea Catedrală din inima 
Cernăuțiului, ridicată de 
românii bucovineni la 
1844, și transformată în 
„depozit de hârtie” sau 
spectacolul „înspăimân-
tător”, pe care-l oferă cimi-
tirul din bătrâna capitală a 
Bucovinei (Cernăuți, în 
viață și în moarte). 

 Și nu ar fi deloc de 
neglijat nici această con-
statare, cu dublu tăiș, 

amintind de momentul în care Por-
tugalia se afla pe pragul intrării în 
Casa U.E. Interograții, inerente, 
neprevăzutului. „De o mie de ani 
luptăm pentru a ne apăra  granița 
care ne desparte de spanioli, și acum, 
ne-o desființăm singuri?!” Aveau 
dreptate portughezii să fie „speriați” 
și îngrijorați, gândind la „falimentul 
micilor gospodării țărănești”?!... 

Autorul acestui adevărat me-
morial, recunoaște că deși suntem 
„exasperați de postadevăruri și de 
fake news”, nu se ia o poziție 
tranșantă, de zugrumare a acestor 
valuri nocive, ba chiar, se așterne 
malefică tăcere în fața unor realități 
crunte. Să ne gândim numai la 
prigoana împotriva creștinilor sau a 
acelora care îndrăznesc să pro-
moveze libertatea de exprimare și de 
acțiune (De câtă libertate are 
nevoie un om?).  

Soră Lume este o invitație la 
lectură extrem de generoasă. Un 
adevărat zbor peste ani și peste 
acele evenimente care s-au vrut pri-
oritare, „lume, lume, soro lume”,  de-
butând cu palpitanta „călătorie” la 
poalele Munților Codru Moma, în 
imediata apropiere a miraculosului 
Izbuc intermitent – și până la...  „mis-
terioasa entitate” (Apocalipsa 
second-hand), numită și „covid-19”, 
ce s-a vrut (sau se vrea), neapărat 
globalizată. Și, privind retrospectiv, 
la toate acestea, trecute și prezente, 
Natura-Mamă ne privește îndure-
rată, dar  deloc „sfidătoare”, așa cum 
am merita.  

Și-ntr-acest atotcuprinzător 
vârtej „pandemic”, flutură printre 
noi, chiriașii acestei Planete, o 
nepermis de îndrăzneață întrebare: 

„Vom mai reveni la ceea ce a fost 
înainte”?!  

Răspunsul scepticilor, sau al 
acelora care se consideră atotștiutori 
și (culmea) prevestitori, conchid, 
grăbit... „Nimic nu va mai fi ca 
înainte”! Firește, îndrăznind a com-
pleta, dacă vom continua să ne 
depărtăm, prăpăstios de necugetat, 
de Credință?!  

Dacă vrem, cu adevărat, să 
respirăm ca în timpurile de altădată, 
bănuiesc, răspunsul nu e greu a-l 
intui.  

Sau, poate, regretabil, dorim să 
supraviețuim, intimidați, precum 
„turmele de căprioare”, „neînchipuit 
de grațioase”, „frumoase” și „fără de 
prihană”, „născute să fie [devină] 
pradă” (Ca o hârtie de calc)?! 

Ca cititor, sunt fericită că mi s-a 
permis să „rătăcesc” prin „pădurea 
cu frunze de file” (Geniul de a fi. Au-
tobiografie), marca ANA BLANDI-
ANA, pentru a descoperi atâtea 
„istorii în arhitectura ierbii” (Frag-
mente), mlădiate cu subtil fior liric.   

 
 

 Plăcerea de a te „rătăci” prin „pădurea cu frunze de file”, iluminare paradisiacă
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Paul Blaj într-o 
generoasă antologie 

(Continuare din pag. 3) 
 
De vreme ce este ubicuu, înseamnă 
că poate fi identificat pste tot,  într-
un fir de iarbă și într-un grăunte de 
nisip. Așadar, dialogul cu trans-
cendența rămâne o constantă și po-
etul revine deseori în această matcă 
– singura care dă sens și legitimitate 
etniei noastre. 
    Insist. Starea de smerenie și 
cucernicie constituie firul roșu care 
leagă între ele etapele creației lirice 
a poetului și-o regăsim în toate vo-
lumele sale - și s-au adunat, văd, 
destule. Mă uită re rog doar o zi/  iu-
bite Stăpân milostiv/ să simt 
căzătura de notă/dintr-un portativ 
(Eu am Dumnezeu îmi repet, din 
vol. Bacoviana (2014).  
         Se spune că jumătate din pâinea 
poeților e sfințită și că-n actul lor de 
creație își potpermite o libertate 
neîngrădită. Așa este, și Paul Blaj  se 
folosește și el de această libertate în 
construcțiile sale lexicale, din care 
unele par anapoda. Par, am spus, 
pentru că temeiul lor trebuie căutat 
în maniera proprie și-n direcția 
originală pe care și-a impus s-o 
urmeze cu tenacitate și care are 
șansele ei de a fi recunoscută, 
omologată și urmată. Din această 
perspectivă Paul Blaj pare un făclier, 
un crainic care anunță un mod pro-
priu de a privi lumea și de a aborda 
actul poetic. Eu l-m creditat dintot-
deauna și-l creditez și acum, când 
îmi trimite, prin intermedieri, 
această  alcătuire neobișnuită prin 
masivitatea ei, ignorând prin voie 
vegheată dictonul cu esențele și cu 
recipientele mici în care se 
păstrează. 

CALISTRAT COSTIN
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ION FERCU printre gloriile  
cugetării și literaturii europene* 

 

Valori expresive și capcane  
delectante în proza Codruței Perșa*

Un critic ce-şi respectă 
domeniul e bine să scruteze 
atent scrierile debutanților și să 
le evalueze încercările. Este ceea 
ce ironiza N. Manolescu în eseuri, 
faptul că niște confrați, cu noto-
rietate, din generația sa, n-au 
riscat să scrie despre debutanți. 

Apar adesea și-n provincie încercări li-
terare, care pot schimba cursul vieții 
literare, sau măcar să îmbogățească 
tabloul creativ. Am pe birou, chiar acum, 
două oferte antinomice; revista noastră a 
U.S.R., în care mișună kilometri de inter-
viuri cvasi-culturale, comentarii politice 
anodine și memorii insignifiante, dar 
alături și cărți de proză și de poeme vi-
brante, pline de imagini ale prezentului, 
ori de invenții auctoriale expresive.  

Voi trece sub tăcere numele care le-
au semnat pe cele din prima categorie. 

Iată, în chiar cartea de proză pe care 
o recenzez se poate identifica o succintă 
poetică a romanului, o metamorfoză în 
mers, ce aruncă o nadă cititorului mai 
puțin inițiat, după care aceasta dispare și, 
o nouă întruchipare fantasmatică ne iese 
în cale, după o avizare subtil-ascunsă, ori 
sugestiv-satirică, fiindcă oamenii nu prea 
suportă lecțiile morale.  

Concomitent se derulează, în ritm di-
namic, trecerea unui personaj, de prim 
plan, printr-un sistem de oglinzi, prin 
care cititorul ia cunoștință de mai multe 
fațete ale agentului narativ. Dacă pe acest 
fond vin și elemente de erudiție dinspre 
artele vizuale moderne – cromatică, 
sculptură și noile teorii estetice, susținute 
prin balansări de amoralitate, atunci 
poate rezulta o creație în care lumea 
globalizantă de azi, circulația bezmetică a 
unor europeni fascinați de vechile 
civilizații mediteraneene, precum și ima-
gistica ritmului social-cultural pot fascina 
pe un cititor care s-a îndepărtat de etica 
sadoveniană, sau de mistica dostoie-
vskiană. Cartea de proză a Codruței 
Perșa, inteligent scrisă, riguroasă compo-
zițional și plină de surprize epice, ne 
propune un grup de personaje care se 
mișcă dezinvolt prin lumea muzeelor și a 
medicinii, după ce au par-
curs stagii și rezidențiate 
prin celebre universități ves-
tice, americane ori eu-
ropene.  

Surprizele apar când 
perspectiva auctorială cu-
prinde atât viața intimă a 
Nataliei, a lui Robert, Ara-
bela, Fritz și Rudi, relațiile 
erotice confuze pe care le 
respinge chiar placidul Fritz, 
sau ieșirea în lumea 
tradițională a Hațegului 
unde celebrul chirurg Robert 
își duce amanta Arabela. În 
Hațeg, unde localnicii au 
păstrat prejudecățile cu 
vampiri și zombi, s-a conservat un castel 
ce a aparținut unui misterios proprietar 
cu nume unguresc, dar totodată se 
dezlănțuie scene de un erotism în care 
senzualitatea depășește limitele obiș-
nuite. Acolo, Natalia, expertă în artele 
moderne, și Rudi, celebru neurochirurg, 
luptă cu o energie fabuloasă și o cruzime 
care frizează dimensiuni paleontologice, 
încât în final, apare nevoia auctorială de 
a așeza alături realul cu lumea vampirilor. 
Şişca, unul din monștri, care se hrănește 
cu mamuți, mastodonți și rinoceri lânoși, 
era „butucănoasă, spatele lat îi era 
acoperit cu piele de crocodil, dar pe cu-
loarea și pe textura broaștelor râioase, la 
gât avea un stegozaur cu un colier de oase 
ascuțite, iar din craniu îi ieșeau patru 
coarne, două ca fildeșii de mamut, iar alte 
două cum sunt coarnele de rinocer lânos”. 
Luptele grupului de oameni conturează 

un tablou grotesc, sângeros și plin de sur-
prize, căci vampirii, zombii și strigoii nu 
sunt vulnerabili la armele obișnuite. Este 
un spectacol macabru la care participă și 
se manifestă cum pot și viețuitoarele sa-
tului – câinii, motanii, cocoșii, rațele, 
gâștele, măgarii, caii, vacile și, în sfârșit, 
sătenii; ce fac aceste vietăți? gonesc, se 
feresc, lovesc, se urcă pe garduri, zboară, 
cotcodăcesc, măcăie, sâsâie, nechează și 
mugesc. De fapt, credem că și instanța 
narativă se delectează în plan lexical și 
sonor-auditiv, din moment ce apar și 
aluzii la zeități ca Pallas Athena, sau un 
vânător misterios ca în poveștile fol-
clorice românești, ori citate incluse din is-
torie („pohta ce-am pohtit”); sau o 
derulare de horror. Satul Săcele unde se 
află castelul legendarului baron Franz 
Nopcsa pare un miraculos colț mitologic, 
din moment ce paleontologii au pretins că 
este aici geografia dinozaurilor, care au 
populat cândva planeta. Până la un punct 
este fascinant acest miniroman lansat de 
Codruța Perșa, în care stau alături, 
cuminți și respectuoase, ficțiunea fără 
limite, ritmul fabulos al tinerilor in-telec-
tuali ai secolului XX, glumele rafinate, di-
alogul incisiv și franchețea comunicării 
între generațiile tinere trecute prin școli 
înalte.  Finalul propune niște clarificări 
semantice cu trimiteri la credibilitatea 
comunicării dintre real și fabulos, mis-
terul feminin și psihologia umană. 

Nu lipsește alternanța dintre joviali-
tate și solitudine: „Trăim însingurați, 
printre străini” (p. 125). Puntea dintre Na-
talia și Rudi, care s-a manifestat deja, s-ar 
putea să reziste... sau cine știe… 

Nu e bine să ocolim sursele de 
delectare ale unei tinere autoare, precum 
C.P. Ele sunt, mai ales, cele din ritmul 
vieții citadine din acest secol agitat. Este 
impresia cea mai puternică, din moment 
ce tema vieții citadine a intrat bine în 
literatură prin Camil Petrescu. Amantele 
lui Rudi Baraba le mai știe doar el. Ultima 
va fi Natalia, care îi propune direct să 
intre la un hotel. La vârsta de 50 de ani, 
trăind mai mult singur, Rudi intră în „gura 
lumii”; dar Natalia era fiica prietenului 

său. Amoralitatea înflorește 
peste tot. De  la Paris, Paula, 
parte-nera de altădată, e într-
un neîntrerupt dialog cu el. La 
28 de ani, Natalia e obsedată 
de hergheliile de cai albi. Era 
obsesia Apocalipsei, o obsesie 
artistică. Relația se încheagă 
pe nesimțite. În același timp, 
Arabela, prietena ei, fuge în 
Țara Hațegului cu Robert, 
tatăl Nataliei. Prin asocieri 
lexicale bizare și prăbușiri 
psihologice, după ce grupul 
de personaje intră în castelul 
din Hațeg, o proiecție de 
coșmar parabolică și sim-
bolică citim surprinzător. 

„Orbită de lumină și înspăimântată, scotea 
niște sunete de lighioană… Se metamor-
fozase. Din trupul ei mic ieșeau picioare 
păroase de păianjen, iar capul îi era de 
păianjen, cu un clonț asimetric, cheratinos, 
cu doi colți, dar avea și pedipalpi, aidoma 
cleștilor de scorpion”.  

Fragmentul de proză horror se 
metamorfozează din coșmar în S. F., în-
corporând o psihologie bântuită de eveni-
mente, imposibil de anticipat. Este de 
așteptat ca autoarea să se înstăpânească 
pe un teritoriu puternic al ficțiunii în care 
violența și grotescul lumii de azi să se 
manifeste ca în literatura neagră apărută 
în veacul trecut.  

Pare a se auzi o nouă voce de creație 
literară în urbea noastră.   

* Codruţa Perşa: Întâia noapte de 
dragoste, Bacău,Editura Rovimed Publishers, 
2020.

GRIGORE  
CODRESCU

Nu e deloc ușor să scrii o 
cronică despre o carte de 310 
file mari, cu 14 pagini de bibli-
ografie – inclusiv electronică, 
nouă pagini cu indice de nume, 
alcătuită din nouă părți și 
publicată la Junimea, editura, 
cândva a lui Maiorescu și Ne-
gruzzi. Inițial mi-am imaginat 
cum ar răsfoi această carte 
monumentală cei doi nepoți ai 
profesorului I. F., Amza și Matei, 
când vor avea vârsta potrivită. 
Apoi mi-am dat seama că e mai 
bine să răbufnesc într-un 
protest prietenesc, punând în 
pagină amărăciunile unui 
dascăl de liceu (la fel cu I. F.), 
care a trăit și anii sovietizării 
învățământului, ai aglomerării 
bibliotecilor școlare cu litera-
tură rusă, cu marile frumuseți 
urbane ale orașelor de pe 
uriașul teritoriu pe care, după 
Petru cel Mare, și-a extins pu-
terea imperială, asupra căreia i-
au atras atenția, la început, doi 
români – Nicolae Milescu și 
Dimitrie Cantemir. 

O teamă viscerală – cam 
absurdă, recunosc – apărea 
atunci când am constatat că pri-
etenul nostru a convocat o bună 
parte din elita europeană a 
cugetării și literaturii pentru a 
reconstrui, interpreta și evalua 
capodoperele marelui scriitor 
rus. Biograful și interpretul ro-
manelor lui F. D. îi așază alături 
pe Albert Einstein, pe Derrida, 
Albert Camus, Nietzsche, 
Schopenhauer, Descartes, 
Dante, Cervantes, Coetzee, Be-
sançon, Glucksmann, dar și pe 
conaționalii Tolstoi și Turghe-
niev, pe Shakespeare, Freud și 
Goethe. Patima exhaustivității 
auctoriale îi cuprinde și pe 
românii Mihai Eminescu, G. 
Călinescu, Eliade, Cioran, Țuțea, 
Camil Petrescu și Cezar Pe-
trescu, Nichifor Crainic și 
Gherea, precum și alții din raf-
turile inferioare. Pe cei din li-
teratura noastră, ca Eminescu 
ori Marin Preda, criticul i-a 
cuprins cu echilibru și măsură, 
deși nu a găsit apropieri 
grăitoare între poetul nostru 
național și prozatorul rus; nici 
G. Călinescu nu a fost chiar 
sedus de viziunea existențială a 
lui F. D. Adevărat expansionism 
panslavist, mi-am zis eu, cam 
naiv, poate. Cu un puternic ta-
lent literar, studii de filosofie la 
Universitatea „Al. I. Cuza“ din 
Iași și vreo douăsprezece cărți 
publicate până acum (la peste 
șase decenii de viață) – cărți de 
poezie, proză, eseu și mono-
grafii – I.F. s-a impus în obștea 
scriitoricească, încât, pentru 
lansarea acestei cărți, a fost 

insuficient spațiul 
Teatrului Dramatic din 
orașul nostru. Sigur că, 
pentru o lansare de 
asemenea putere, 
au contribuit revista 
Ateneu, managementul 
unui ministru al Cul-
turii, dar și „profunzimile 
abisale“ spre care tind ro-
manele lui Dostoievski, De-
monii, Posedații, Idiotul, 
Frații Karamazov, Crimă și 
pedeapsă. 

Sedus de psihologie, 
literatură și filosofie, I. F. adoptă 
calificativul de scriitor-filosof 
pentru romancierul rus. Cre-
dem totuși că această carte a lui 
I. F. cuprinde bine existența dra-
matică a unui creator literar de 
geniu. Cum se știe, un scriitor 
pune la lucru ficțiunea, obser-
varea, transfigurarea și 
imaginea, pe când cugetătorul-
filosof apelează la concepte, 
analize, silogisme și investigații, 
ajungând la concluzii; adesea 
creatorii literari își pun doar 
întrebări. 

Ne-au plăcut opiniile lui 
Liviu Antonesei, care vede în 
cartea lui I. F. un eseu enciclo-
pedic, o carte erudită a unui 
prozator excelent. F. D. e un 
scriitor de geniu, nu un filosof. 

* 
Cele nouă părți ale cărții 

apelează, toate, la cele mai ex-
presive achiziții din limbajul 
acestui veac. Exegetul pornește, 
în fond, de la biografia ro-
mancierului. Zvârcolirile des-
tinului evocă momentele 
dramatice ale tinereții scri-
itorului, care înseamnă revolta, 
condamnarea, ocna, gulagul, 
patima, jocurile de noroc și în-
ceputurile literare. Cu partea a 
doua, exegetul intră în analiza 
viziunii scriitorului rus, 
mergând spre ideație și interi-
oritate, sub titlul Dostoievski, 
psihologul-filosof. Criticul 
observă atent că aproape toate 
romanele au un motiv meta-
fizic, niște parabole evanghelice 
pe care le dezvoltă în imagistică 
și intriga personajelor. Astfel 
Frații Karamazov se înte-
meiază pe pilda bobului de 
grâu, care moare pentru a 
aduce roada următoare. Crimă 
și pedeapsă dezvoltă episodul 
biblic al Învierii lui Lazăr. Ro-
manul Idiotul evocă pilda 
copilului care este model al 
desăvârșirii, precum și ima-
ginea paradisului. Inocentul 
Mâșkin pare o replică la Don 
Quijote. Romanul Demonii se 
axează pe episodul demoni-
zaților, episod în care Iisus le 
permite dracilor să intre într-o 
turmă de porci ce se vor îneca 
într-un lac, trași de spirite 
malefice. Partea a treia este 
intitulată Nuanțele strigătului 
și este dedicată universului 
creației. Ea se extinde pe 120 de 
pagini; eu aș fi preferat-o mai 
extinsă, căci mă interesau 
interpretările și evaluările ac-
tuale, cele ale unui profesor 
român trecut, ca și noi, prin 
aceleași vămi nefaste ale isto-
riei și literaturii.   

 
* Ion Fercu, Prin subtera-

nele dostoievskiene, Editura „Ju-
nimea”, 2018. 

(Continuare în pag. 13)
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Pus, de la început, sub 

semnul fragilității, al iluzoriului 
care guvernează, în primul rând, 
condiția umană, sugerate, în 
titlu, prin imaginea oximoronică 
a unor „aripi de nisip” (eterna in-
compatibilitate dintre aspirație 
și posibilitate), volumul de ver-
suri al lui Viorel Birtu-Pîrăianu 
– „Aripi de nisip”, Editura Pim, 
Iași, 2018 – cuprinde mono-
loguri lirice, din care, de la un 
capăt la celălalt, transpare un 
sentiment dominant: cel al 
tristeții incurabile a cărei cauză, 
reiterată în aproape toate 
creațiile poeților, de când e 
lumea, este trecerea timpului 
(„ce înșelător e timpul”) care 
lasă în urma sa un cortegiu de 
disfuncții în viața ființei 
conștiente de acest statu-quo, al 
căror corolar pare a fi tristețea 
singurătății („mi-e glasul iar 
însingurat”), în fața destinului 
necruțător. 

Scrieri în vers liber, în care 
cuvintele sunt ortografiate, cu 
extrem de rare excepții, cu 
inițiale minuscule și, de aseme-
nea, prin eludarea, aproape în 
totalitate, a punctuației, poeziile 
lui Viorel Birtu-Pîrăianu din 
cartea de față cuprind o radi-
ografiere a ființării („pendulam 
singuratic pe un fir de păianjen / 
în neagra noapte din suflet / tre-
ceau stele, palide umbre pe 
țărmul pustiu / eu căutam faguri 
de lumină în palmă / strigătul 
cobora sfredelind pământul / 
căutând să zbor, străbăteam 
eternitatea”…), scoțându-se în 
relief sentimentul inalienabil al 
precarității, cu impact deosebit 
asupra vieții eului creator, dar și 
a oamenilor, în general, drept 
care câmpul semantic al durerii 
sufletești, este larg reprezentat 
în volum.  

Pe de altă parte, în poezie 
se sugerează reluarea, mutatis 
mutandis, prin viața fiecărui ins, 
într-un nesfârșit număr de 
ipostaze, a gestului sacrificial 
cristic, al răstignirii, care, la 
nivelul cărții, este prezent de 
patru ori (și, poate, cifra nu este 
întâmplătoare), ceea ce-i conferă 
statutul de imagine-laitmotiv: 
„doar cuvântul a rămas răstignit 
într-un gând”; „eu, cine mai sunt 
/ o cruce răstignită într-un 
gând”; „căutând atingerea / 
atunci am întâlnit trupul 
răstignit între ape / a treia 
oară...”;„m-am agățat de durere / 
răstignindu-mă”. 

Făcând, prin urmare, o 
analiză-evaluare a parcursului 
existențial, într-o tentativă 
conștient-utopică de redefinire a 
sinelui (se vrea, de pildă. „ul-
timul damnat”), poetul are în 
vedere contextul amplu, al 
evoluției omenirii, marcat prin 
trimiteri la mitologie („eu sunt 
Paris”), la lumea biblică, iar 
folosirea verbelor la indicativul 
imperfect („visam pe crestele de 
rouă”; „mă cățăram spre 

depărtări / pășind prin mărăcini 
și spini / bătea un clopot stins în 
noapte”; „tăceam și răsfiram cu-
vinte”) și la gerunziu („așteptând 
apusul”; „căutând un sărut”; 
„purtând în suflet”) constituie 
argumente în plus ale 
continuității, în aceeași direcție, 
indiferent de timpul care se 
scurge pentru toți, în ansamblu, 
și pentru fiecare, în particular.  

Totuși, ca și pentru alți se-
meni, pentru poet, un antidot în 
fața curgerii timpului („joc de 
umbre pe cer / pe umeri mantie 
cu crini / obosit mă așez între 
ani”) este visul („visam”; 
„căutam zadarnic un vis”; „visam 
aripi să zbor”; „visam la tine 
fecioară cu ochii de jad”), mai 
ales acela de a zbura, de a se des-
prinde, măcar pentru puțin timp, 
de imediat, după cum altul este 
lumina („pe țărmul de dor / vom 
cere lumină”; „voi fi lumină într-
o zi”; „lumina s-a retras între 
ochiuri de apă”; „m-am ridicat 
din cenușa trupului către 
lumină”), având, aici, între prin-
cipalele conotații iubirea, pe a 
cărei actantă o invocă și o 
imploră, de multe ori: „frumoasa 
mea, privește-mă și pierde-te în 
mine / ca într-un joc pe țărmul 
nemuririi”, cu promisiuni cvasi-
sinestezice „ciopleam nebun 
potirul cu miros de rozmarin / 
mă deschideam în zori spre o 
nouă zi”. 

Dar, între aceste neobosite 
vâltori, credința îi rămâne ca 
sprijin și, de aceea, într-o 
„Rugăciune”, îndreptându-și 
psalmic glasul către divin și re-
cunoscându-și fragilitatea con-
diției, efemerul, îl roagă cu toată 
umilința: „iartă-mă, Doamne, / 

mă cațăr spre cer / pe picioare 
de lemn /sunt suflet de humă / 
murdar de gânduri, frică, păcate 
/ iartă-mă, Doamne, / că plâng 
pe brațele crucii / pășesc către El 
și pașii se pierd / printre cruci 
frânte de suflet / azi pier în 
stropii de sânge / căzuți de pe 
crucea fiului / zac la marginea 
lumii / în șuvoaie de lacrimi / la 
cap mi-au pus bolovani / să nu 
mă ridic și să sper / iartă-mă, 
Doamne, / că plâng și iar pier la 
picioarele crucii / iartă, Doamne, 
/ fiul tău umil și stingher”. 

Poezia lui Viorel Birtu 
Pîrăianu, din volumul „Aripi de 
nisip” este, în concluzie, o amplă 
confesiune – pe care (și-)o face, 
în încercarea de împăcare cu 
sine, cu destinul –, a unui om 
conștient că, indiferent de efor-
turile depuse, condiția umană nu 
se poate schimba, însă, prin artă, 
are libertatea de a visa, de a-și 
închipui lumi posibile, salutare, 
fie și temporar.    

Tentația zborului –   
Viorel Birtu Pîrăianu: „Aripi de nisip”
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Un scriitor  
bucovinean  

de  
anvergură 

           
     Țara de Sus a Moldovei, cunoscută sub 
numele de Bucovina, se prezintă ca un pei-
saj divin, codrii de aici, martori ai unei is-
torii zbuciumate, înălțându-și ruga 
permanentă către cer pe aripile nevăzute 
ale dangătului clopotelor din bisericile de 
mir sau de mănăstiri.  
Minunățiile de aici, o bună parte încăpând 
în mâna păgână a hrăpăreților, au ivit oa-
meni de seamă care au creat o cultură de o 
limpezime aidoma izvoarelor care și astăzi 
își deapănă poveștile, în ciuda tuturor in-
terdicțiilor, în grai românesc. E incontesta-
bilă efervescența răspunsului viguros al 
românilor din acest teritoriu, unde s-a plă-
mădit „Limba noastră (…) sfântă/ Limba 
vechilor cazanii”, la oprimarea exercitată de 
veneticii istoriei. Unirea cea Mare a catali-
zat o adevărată dezlănțuire a energiilor 
creatoare, spațiul bucovinean (răstignit în 
1940, ale cărui răni sângerează și acum) în-
florind sub protecția tricolorului. 
     Unul din cei care au activat în această pe-
rioadă pe tărâmul culturii a fost Mircea 
Streinul. Neobositul scriitor, licențiat în 
Teologie, înființează în 1931 (împreună cu 
George Drumur, Ion Roșca, Gheorghe Anto-
novici și Neculai Pavel) gruparea literară 
„Iconar”, după care aduce la lumină (cu 
contribuția lui Iulian Vesper și a lui Liviu 
Rusu) revista cu același nume, coagulând în 
jurul ei talente reprezentative ale Bucovi-
nei. Peste câțiva ani, în 1938, va aprinde la 
Cernăuți flacăra Societății Scriitorilor Bu-
covineni (reaprinsă la Suceava în 1993), 
devenind vicepreședintele ei. Conform da-
telor din Enciclopedia Bucovinei (Emil 
Satco și Alis Niculică, Ed. Karl A. Romstor-
fer, Suceava, 2018, p. 507), Mircea Streinul 
a lăsat posterității „peste 20 de volume 
(poezie și proză originale și traduceri), 
opera sa fiind publicată „într-un moment 
conjunctural complet nefavorabil”. 
     În 1941, avea să apară, la București, ro-
manul Lupul din Țara Huțulilor, o scriere 
fascinantă, ca de altfel, aproape întreaga sa 
creație. La mai bine de jumătate de secol, în 
1995, Lupul din Țara Huțulilor a revenit 
printre cititori interesați prin strădania 
omului de cultură ieșean Liviu Papuc, ale 
cărui rădăcini se află tot în Bucovina. Volu-
mul  (RO Basarabia Bucovina Press Rădăuți 
și Hyperion Chișinău) conține o postfață 
bine articulată și o bibliografie, ambele 
semnate de același Liviu Papuc, având girul 
Institutului Internațional Privat de Studii și 
Cercetări Științifice privind Basarabia și 
Bucovina. George Călinescu, în Istoria… sa 
a adoptat o poziție expeditivă față de ico-
nari, pomenind, când a venit vorba de M. 
Streinul, proza Viața în pădure, caracteri-
zată succint ca o „robinsoniadă infantilă”. 
Având în vedere unele similitudini, proba-
bil că „divinul”, de ar fi cunoscut și această 
scriere, s-ar fi exprimat cam în aceiași ter-
meni. Ideea e că personajul e construit în 
afara cadrelor unei „robinsoniade”, huțulul 
Voncic, coborât din peștera lui în lume și 
suprasaturat de agresiunea acesteia asupra 
sufletului său, se va întoarce în împărăția 
codrilor de deasupra Vijniței. Autorul in-
troduce lectorul într-un spațio-timp 
aproape închis, unde funcționează legi 
proprii, într-o libertate adăpostită de 
munți și fiare. Iată cum îi prezintă M. Strei-
nul pe acești oameni chiar din primul ca-
pitol al romanului: Înalți, robuști și tari de 
rup fier în mâinile lor, trăind de-a valma cu 
lupii, urșii și cu ereții, iubind cu sălbăticie 
pericolul care-i pândește la tot pasul și lup-
tând cu orcanele, cu viscolul și cu gerurile, 
huțulii disprețuiesc omul de la șes și-l iau în 
derâdere. Cine se întâmplă să încalce cutu-
mele comunității sunt judecați cu asprime 
de cremene:  

       Vinovații îs uciși sau alungați din comu-
nitate, căci bătrânii care împart dreptatea 
au inimă de piatră și nici o lacrimă nu reu-
șește să-i moleșească. În sfârșit, huțulii n-au 
uitat graiul fiarelor și zeii pământului nu 
sunt plăsmuiri de legendă, ei trăiesc într-
adevăr, oricât de puținvdispus ai fi să crezi 
că se mai poate întâmpla un astfel de lucru. 
     Personajul central, Voncic, este prezentat 
în câteva momente-cheie, urmate de schim-
bări bruște. La început, rămâne de două ori 
orfan, de părinți, inexistenți în memorie lui, 
și de bătrânul salvator, la moartea căruia 
adolescentul incendiază coliba și se re-
trage, în plină iarnă, cu singura capră din 
gospodărie, în peștera singurătății sale, 
spunându-și cu optimism: Aici am să fiu fe-
ricit. Sentimentul acesta, al deplinei încre-
deri, îi vine și din faptul că, potrivit 
credinței, își crestează pieptul cu un bri-
ceag, înroșind zăpada ca jertfă adusă ielelor, 
iasmelor și celorlalte duhuri ale pământului 
și-ale pădurilor (…) Gândul lui e să nu se 
mai întoarcă niciodată printre oameni, mai 
ale că, pierindu-i capra, Voncic se alege cu 
Puica, iapa unui bărbat care și-a trădat dra-
gostea, fiind lapidat de săteni. 
     Întâlnirea, acolo, sus, cu o fecioară îi 
aduce o schimbare majoră. Fiorii năvalnici 
ai iubirii îl vor determina să coboare în 
cătun și să facă nuntă cu Ianca. Până atunci, 
trece printr-o altă experiență inedită și 
stânjenitoare. Cel mai bătrân din așezare îi 
face, în public, un examen amănunțit al tru-
pului său, ca să-și dea acordul asupra vali-
dității tânărului și a căsătoriei. În final, 
Ianca îi deslușește ultimele gesturi ale asis-
tenței: Ei au aruncat sare pe mine. Semn că 
nu ți se împotrivesc și că-mi urează să rodesc 
sămânța ta, Voncic. Dincolo de acest ritual, 
cu verdictul său favorabil, unirea dintre cei 
doi are loc sub precepte dezbinatorii. El: Eu 
vreau să trăiesc numai cu tine, nu și cu ei, 
Ianca, aș vrea să te fur și să te duc departe, 
cât mai departe. Femeia: Eu vreau să crape 
de ciudă fetele din vale, că mi-am ales flăcău 
chipeș ca tine. Pozițiile fiind ireconciliabile, 
odată cu momentul căsătoriei își face loc și 
înstrăinarea între ei. Ianca îi cere să se în-
roleze în activități periculoase și să-i aducă 
de la oraș zorzoane, cum fac alți bărbați și, 
constatând refuzul lui Voncic, devine ge-
loasă pe iapă, revărsându-și ura asupra 
blândului animal. Tânărul, robit de iubire, 
va accepta, până la urmă, sub amenințare 
(Ori te pui în rândul oamenilor, ori nu mai 
mănânc din același blid cu tine. Mă duc la 
mămuca și te fac de rușinea satului), să se 
angajeze mai întâi ca plutaș și apoi să-și 
dezvolte capacitățile de contrabandist la 
granița cu Polonia, lucrând mereu fără 
însoțitor, ceea ce îi aduce porecla de Lup. 
Episodul îi aduce o grămadă de bani, însă 
și mai multă dezamăgire: „Oamenii îs tare 
ticăloși”, se gândea huțulul, „și-i greu să-ți 
afli frate între ei. Numai munții mi-s prieteni 
adevărați. Munții mei…” 
     Revenit acasă, este nevoit să constate cu 
amărăciune că n-au încetat amenințările: 
Să-ți vinzi iapa, ori mă-ntorc la mama, fă-
cându-l pe bărbat, retras în sălbăticia ino-
centă, să-și întărească părerea exprimată 
mai devreme: „Ce bine-i aici! (…) Mai bine 
ca-ntre oameni. Dacă-l lași în pace, nici 
măcar șarpele nu te mușcă, pe când acolo, 
jos, e numai ură și prostie…” Ca urmare, 
Ianca, devenită ea însăși fiară de neoprit, 
ucide iapa și va rămâne o văduvă fără mort, 
căci, nesluțindu-și sufletul, bărbatul por-
nește pentru totdeauna spre înălțimile 
munților. Îl va întovărăși, simbolic, Botosu 
lui Luca din celălalt roman: Un lup răsări 
dintre ferigi și-i spuse omenește: Bine-ai 
venit, Voncic! Hai, codrul de-aramă te-aș-
teaptă. Vrei să fim prieteni? 
     Călătoria personajului în lume s-a înche-
iat cu un dublu eșec, sfârșitul romanului re-
prezentând începutul viețuirii sihăstrești, 
departe de vuietul discordant al lumii, 
unde omul nu-și poate găsi împlinirea.  
        Sufletul are nevoie de liniște și de recu-
legere, călătoria lui se desfășoară pe verti-
cală, iar „demonstrația” lui M. Streinul e 
magistrală, departe de orice aspect al 
„robinsoniadei”.  
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Motto: 

„Nu pot 
pierde  

şi nici strica  
ce am pierdut” 

                                           
(Petrarca) 

 
 

Se ştie de la Horaţiu, poeţii 
sunt genul profeţilor iritabili. Încercaţi 
să vă imaginaţi stările poetice iritabile 
– fenomenul este fatal şi firesc - din 
triumviratul poeticesc al familiei 
STAN: Victor – Ligia – Geta, (din Pi-
atra-Neamţ), în condiţiile în care 
ubicuitatea poeziei ( = expresia unei 
realităţi incomunicabile) este 
incontestabilă, iar literatura este prin 
excelenţă un limbaj de repetiţie. Greu-
tatea cade pe umerii fiicei, Ligia Stan, 
obligată permanent să evadeze din 
limbajul labirintic al celorlalte două 
tiranice voci poetice, consacrate - Vic-
tor, Geta -, spre a nu fi acuzată de 
epigonism. În opinia mea, autoarea 
vol. MACII RÂD ÎN HOHOTE DE 
SOARE reuşeşte să se elibereze din 
„corul antic” al familiei de scriitori. 
Cum? „Arzând ca o flacără”– prin ur-
mare, hiperbolizând arta de a simţi, 
exacerbând reflexiv trăirile şi in-
sistând - atunci când scriitura o cere, 
atât pe nivelul denotativ-referenţial, 
cât şi pe cel conotativ, stratificat pe 
două etaje/ nivele: nivelul 
semnificaţiilor metaforice şi cel al 
semnificaţiilor simbolice. Observaţi - 
pluralitatea trăirilor specifice poetului, 
disconfortul sufletesc şi teroarea des-
tinului, nu o favorizează deloc pe scri-
itoarea nemţeană. Eul poetic, deşi este 
derutat şi revoltat, nu renunţă la 
căutarea „visteriilor răstignite-n cu-
vânt” şi la orfismul imanent scriiturii. 
Cum? Redescoperind coordonatele 
atemporale, poetice, ale gândirii 
mitico-simbolice: „Am avut parte de 
prea multe oprelişti/ atâţia zei obidiţi 
mi-au bătut/ darabanele în lume/ 
spânzurându-mi lira-n cui/ pentru 
atâtea şi atâtea lacrimi postume.// Mi-
au fost arse pe rug,/ visteriile 
răstignite-n cuvânt,/ iarba făcută roată 
pe limba/ de miere a privighetorilor/ 
mi-a ţinut loc de veştmânt.// Cărările 

ce duc la casa bunicului,/ Dumnezeul 
părinţilor cu lacrima întomnată,/ şi, 
toate acestea, Doamne,/ nu mi-au fost 
de ajuns// planeta poeziei am înşfăcat-
o cu dinţii/ să poată izbucni din 
seminţe lumina,/ din năduşelile 
frunţii/ aşa cum ţi-au visat-o din 
străvechi părinţii// Acum, mă grăbesc 
să-mi însemn mumele/ dăltuit în hi-
eroglife amare/ arzând ca o flacără” 
(Arzând ca o flacără, - p. 23). 

Voluntar sau involuntar, Ligia 
Stan configurează în volumul cu un 
titlu blagiano-expresionist, MACII 
RÂD ÎN HOHOTE DE SOARE (un 
titlu ce oferă o atipică şi enigmatică 
cheie de lectură) principalele coordo-
nate ale gândirii mitico-simbolice. 
Pentru a-i uşura cititorului, receptarea 
modului/ felului cum gândirea mitică 
-ca structură poetică, şi nu antro-
pologică, a imaginarului - este simul-
tan, limbaj şi istorie, citez din poemul 
MIRACOLE DE POLEN (p. 106): 
„Intimidată de frumuseţea metaforei/ 
care îmi aclamă inima îndrăgostită/ 
stau neclintită la Masa Tăcerii// As-
cultând cum lăcrimează sub bolţi lu-
mina/ înnodând miracole de polen şi 
privighetori/ în Poarta Sărutului!// 
Poposită pe umărul de diamant/ al 
Coloanei fără sfârşit/ m-am destăinuit 
zeului Zamolxe/ venit pe neaşteptate 
în preajmă…”, p.105). Scriitoarea se 
vrea să fie – poetic vorbind - atât în is-
torie, cât şi în adevăr. Preferă starea de 
disconfort a metaforei vii. Pare să 
urmeze maxima lui Fr. Nietzche: 
„Dacă vrei odihnă – crede. Dacă vrei 
adevărul – caută şi suferă”. 

Valoarea estetică a volumului 
MACII RÂD ÎN HOHOTE DE 
SOARE este vizualizată de coordo-
natele gândirii mitico-simbolice. Rog 
lectorul să constate nu doar maxima 
deschidere a „hieroglifelor amare”, 
polivalenţa semantică, încărcătura 
afectivă şi axiologică etc., ci, mai ales,  
*desfiinţarea limitelor dintre diversele 
nivele ale existenţei (materie şi spirit, 
organic şi anorganic, animat şi inani-
mat, iubire şi moarte etc.; *tendinţa 
spre antropomorfizare a întregii Firi 
(vezi titlul volumului etc.); *frenezia 
asociativă şi interpretarea oricărei 
asemănări/ diferenţe ca identitate şi a 
contingenţei drept cauzalitate; *insti-

tuirea firească a izomorfismului dintre 
relaţiile spaţiale şi cele temporale; * 
reducerea multiplului la unicitate; * 
identificarea părţii cu întregul şi a 
esenţei cu aparenţa; *identificarea din-
tre subiect şi obiect; *scindarea lumii 
între sacru şi profan; *asimilarea 
cauzalităţii cu originea, privirea 
circulară, filosofia unui fatalism deju-
cat, dar şi nostalgia bucuriilor simple 
ale copilăriei etc. 

Doi zei par să-i patroneze es-
tetica/ poetica/ poietica: Apollo şi 
Dioniysos, dar nu singuri - salutară 
această implicare -, ci împreună cu 
legendarul Orfeu, cel transfigurat de 
Ronsard în Imnul eternităţii: „Vreau, 
de mânie,  pe urma lui Orfeu,/ Să 
smulg a Firii taine, şi-a cerului înalt” . 
Prin aspiraţia spre lumină, ordine şi 
măsură, Ligia S. îl urmează – când po-
etica o cere – pe Apollo, zeul solar al 
ordinii şi al măsurii, iar prin atracţia 
pe care o resimte pentru forţele hao-
tice ale naturii, pe Dionysos, iniţiator 
în misterele lui Bacchus, cel transfi-
gurat de Ovidius în Metamorfoze. Iat-
o pe autoarea macilor ce „râd în 
hohote de soare” contaminată de or-
fism şi cucerită de magia privirii: „Am 
văzut amiaza din nuferi/ cuibărită la 
mal de ambrozii,/ un nor sângeriu de 
corăbii,/ ochii lui Orfeu fericit// spri-
jinind muntele Gobi/ desenau în aer 
volute/ albastre de aur/ soarele Ararat,/ 
chip evlavios de centaur!// Dincolo de 
Portic/ am văzut Atlantida/ dispărută 
în adâncul oceanelor/ ruginind printre 
coloane oculte,// prăjindu-şi pielea de 
salamandră/ la soare,/ să-şi rume-
nească de tăceri/ şi îndoieli, aura, 
ghinda!” (AMIAZA DIN NUFERI, p. 
56). Potrivit orfismului îmbrăţişat de 
poeta Ligia Stan, omenirea se 
defineşte prin dualitatea: viaţă - 
moarte, haos – armonie, sacru – pro-
fan, frumos – urât, sublim – tragic, 
adevăr – minciună, alb - negru etc. Să 
nu uităm că Orfeu, fiul regelui trac 
Oeagros şi al muzei Calliope, 
simbolizează simultan poetul/ artistul 
care-i eliberează pe oameni din 
contingenţele materiale, iniţiindu-i 
într-o cunoaştere suprasenzorială, dar, 
în aceeaşi măsură, figurează 
metaforic/ metonimic şi nesiguranţa şi 
neliniştea eternă a creatorului. 

Poeta caută sisific armonia su-
fletului intuit după chipul şi 
asemănarea armoniei divine. Inter-
pretează şi transfigurează mitul lui 
Orfeu - ca o alegorie a creaţiei artis-
tice. Ca şi fiul muzei Calliope, sortit 
singurătăţii şi ucis din gelozie, de 
Menade, pentru fidelitatea faţă de 
Eurydice, Ligia Stan, ca orice scriitor, 
este bântuită de nesiguranţa/ 
neliniştea, chiar imposibilitatea 
creaţiei: „La răscruce a rămas,iubi-
tule,/ un strop de nemurire/ mereu 
aşteptându-te!// De la celălalt capăt al 
orelor/ alerg pe foi de papirus,/ adora-
tule de vis şi frumos,// o gură de flaut/ 
te caută zilnic prin împărăţiile/ de 
şofran ale cucului// pe unde am mai 
fost odată/ vioară de amintiri şi ne-
somn,/ cu inima împărată/ o dată şi 
încă o dată// până când aşteptarea se 
face/ în pragul de diamant al 
metaforei/ troiţă de grâu şi roată/ 
brodată cu nuferi şi mierle// prevestind 
ziurelul de zi până când/ rădăcinile 
Turnului Babel/ vor înfrunzi a doua 
oară!! (STROP DE NEMURIRE, 
p.108). Cum Orfeu e mereu în primej-
die să o piardă pe Eurydice, tot aşa 
orice scriitor, nu doar Ligia S., trăieşte 
nesiguranţa, spaima că frumuseţea 
(im)perfectă a operei (de)săvârşite ar 
fi mereu gata să dispară, să fie uitată, 
lăsându-l singur în faţa viitoarei cărţi. 

Singur, asemenea lui Noe - pe 
muntele Ararat. Singur, asemenea lui 
Dumnezeu părăsit şi uitat de tot mai 
mulţi oameni. Singur, asemenea lui 
Manole pe acoperişul Mănăstirii. Pre-
luând din Lacul Memoriei, antica 
tradiţie pitagoreică a palingenezei, ce 
perpetuează opinia lui Socrate, din 
Phaidon – cei vii renasc din morţi - , 
autoarea vol. MACII RÂD ÎN HO-
HOTE DE SOARE oficiază orfic, 
ubicuitatea lirismului, încât absenţa 
devine prezenţă, umbra devine 
lumină, moartea – viaţă eternă, iar 
suferinţa/ bucuria devine poezie 
gnomică, care (de)sacralizează tainele 
Firii. 
 
************ 
                  * Ligia STAN, Macii râd în 
hohote de soare. Versuri,  
                 Prefaţă de Liviu Chiscop, 
Editura „Contexte”, Bacău – 2020

 
În această viaţă Totul este Poezie… *  sau „planeta poeziei am înşfăcat-o cu dinţii” 
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Două cărți 
de poezie ale 
Georgetei Reste-
man mi-au făct 
un weekend de 
poveste căci nin-
soarea liniștită 
de afară este 
exact curgerea 
acestor versuri 

blânde. „Altarele miresmelor 
târzii” se intitulează primul volum 
primit, cu poezie în vers clasic. 
„Gând înflorit, o respirare albă” des-
chide cartea și parcă tot ce urmează 
vine din poveste veche, de atunci pe 
când „cânt de liră” nu era asurzit de 
omenirea zbaterii, a bolii și a urii. 
Timp bun readus de poezie.  

Feerică atmosferă creează 
Georgeta în versul ei, așa ca în 
Ardealul inițierii noastre străbune, 
„căci n-am ars niciodată în zadar” și 
iarna ne așază în fotoliul meditației 
pe când pe-afară„ lupi albaștri urlă” 
și ne rememorăm „părinții-n 
veșnicie”.  De Crăciun, „viori de 
cristal cu arcușuri de iarbă/ Respiră 
colinde în colțuri de stea”.  

Sunt poezii-melopei, de 
anotimpuri, despre satul drag, de 
iubire și așteptare, de credință în 

Dumnezeu, de puritate sufletească 
și toate fac din poetă un ziditor al 
cuvântului: „Zidesc cuvinte-n tem-
plul veșniciei/...cu litera iubirii mele 
caste”. „Altarele miresmelor târzii”, 
o carte de întoarcere la poveștile cu 
îngeri, frizând repararea sufletului, 
scrisă cu iubire de oameni și de fru-
mos de parcă ar dori repararea 
lumii întregi și tot acest demers liric 
este trecut prin filtre muzicale rafi-
nate, de vioară a cuvântului. Un ritm 
și o prozodie perfecte!  

N-am mai citi de mult timp o 
poezie atât de bine ticluită, oricât 
am vrut să găsesc o metaforă 
nelalocul ei, o imagine slab 
sugerată, un mesaj confuz. Nu! La 
Georgeta Resteman, poezia vine 
exact în ramele dorite și „te prinde” 
uimit de ordinea perfectă a cuvin-
telor dar și de estetica fără cusur a 
conținutului. Iată un ecou bacovian: 
„Ce noapte, ce-ntuneric... Și iar 
plouă/ În paradis, potop de nostal-
gie/ Pe grinzile de crini, oglinzi de 
rouă/ Se nasc din amintiri. 
Copilărie...” În cel de-al doilea 
volum, „Eu, pietrele și Dum-
nezeu”, fiind scris în vers alb, 
meditația și o anume discreție 
sentimentală sunt mai ample, mai 

vizibile, cuvintele zburdă libere și 
poeta deschide exprimarea mai 
zvâcnit, mai vocal și insolit. Sensibi-
litatea și fervoarea mișcării, a 
alergării cuvintelor și imaginilor, 
metaforele, epitetele des folosite, 
parcă răbufnesc dintr-un prea-plin 
aici: „Navighezi pe-o 
mare de cuvinte/ simțind 
pe buze gustul lor de 
sare/și plămădești în 
lăuntrul acela/ numai de 
tine știut/ crâmpeie de 
vis.”. Elegiac în pondere, 
volumul se deschide cu 
poemul care dă și titlul 
cărții, „Eu, pietrele și 
Dumnezeu”,  aceste sim-
boluri urmând viața și 
moartea, sentimentele de 
dor și părăsire, înlă-
crimare și resemnare: 
„De când mă știu/ am 
avut parte de pietre/care mi-au 
fost/ când căpătâi, când apăsare 
/când liniște, când bles-tem,/când 
îndemânare, când disperare-” 

În tonalitate romantică, re-
memorând copilăria, părinții, iu-
birea prin persoana dragă, volumul 
este structurat tematic, încheindu-
se cu o plachetă dedicată poeziei și 
meșteșugului de a fi poet, ivind fru-
moase sintagme: „iubirea de 

metafore/ țâșnind nesfârșire de 
gând”; „pe pânze de suflet, slovele 
mute pictează lumina din ochi...”; 
„...poezia-regina sufletelor noastre-
curgând leneș din cosițele fe-
cioarelor”; „Pâinea din care 
ne-nfruptăm astăzi cu toții: Limba 

Română”; „țes pânze din 
cuvinte strecurate prin 
lumină”. 

Poezia Georgetei 
Resteman este una 
detensionată, visătoare, o 
asumare a finibilității 
omului credincios în 
Dumnezeu, un spirit 
drept care înfruntă 
suferințe fără a deveni 
deprimat.  

Este în impact per-
manent cu cadrul na-
tural minunat al 
Ardealului împru-

mutîndu-i blân-dețea și statornicia, 
în simboluri coloristice și medita-
tive care vitalizează versul. Poeta 
găsește un orizont deschis, plin de 
umanitate, de speranță, reinven-
tîndu-se mereu: „Omule, reinven-
tează-mă tu, desprăfuiește-mi 
gândurile și așază-te cuminte, în 
colțul paginii nescrise încă semnând 
simplu: Exist!” 

Așa să fie, Georgeta Resteman! 

Georgeta Resteman – când ninge poezia
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Cartea Janinei Vadislav, „Adam Nour 
cel Bun”, a apărut și ea, ca întreaga sa creație 
de până acum, pe de o parte dintr-un senti-
ment al datoriei față de un trecut amalgamat, 
resuscitat cu seve istorice, comunitare, per-
sonale, iar pe de alta, dintr-o ardentă nevoie 
a scriitoarei, ajunsă la o confortabilă maturi-
tate auctorială, de a scrie, de a mărturisi, în 
orice caz, de a trăi într-un spațiu livresc au-
tocreat, securizant și proteic. Ceea ce ne 
propune autoarea, în acest nou roman al său, 
este viziunea originală asupra unui triptic 
simbolic – spațiu, timp, memorie –, în care 
personajele și acțiunile lor trăiesc, retrăiesc, 
își imaginează, parcurg etape existențiale vi-
tale, se adaptează sau nu realităților mereu 
în schimbare, interacționează și evoluează 
imprevizibil în economia romanului, lipsit de 
intrigă și de un parcurs narativ comun.  

Astfel, cititorul este familiarizat mai ales 
cu un spațiu colectiv: casa, curtea, strada, 
grădina, teatrul, populat de personaje speci-
fice, circumscrise locului, în timp ce Adam 
Nour sau Gică, de exemplu, rămân personaje 
catalizatoare, care migrează de la un spațiu 
la altul, contribund la însăilarea logicii 
evenimențiale.  

Mai este apoi un spațiu matriceal/vs/un 
spațiu de adopție, în care unele personaje 
originare din Tereblecea (Adâncata, 
Cernăuți), se transformă în parcursul lor 
existențial într-un „pacient tragic”, (apud 
Gabriel Liiceanu), pentru a se integra apoi, 
fără a-și pierde cu totul acest statut, ca 
refugiați, într-o aparentă linearitate istorică 
(d.e. Fina Cojocaru, Milea, Marușka/Maru-
sia), în Focșani, oraș el însuși cu 
particularități istorice rezonante. 

Adăugăm aici, de asemenea, un spațiu al 
limitei – granița –, în egală măsură un spațiu 
al delimitării geopolitice, dar și un spațiu de 
tranziție, foarte bine dozat și intercalat în de-
venirea romanului: gara, trenul – în care se 
petrec toate întâlnirile providențiale, mai 
ales pentru Adam Nour. De altfel, călătoriile 
sunt scurte, în general, conducând mai ales 
spre locuri neutre – orașe mici, cu ambiții 
culturale, unde, totuși, nu se întâmplă mai 
nimic în sensul evoluției canonice a perso-
najelor. Mai relevante poate că sunt micile 
deplasări, călătorii de conjunctură, simbo-
lice, în orice caz, cum este cea a micului 
Adam care îl urmărește, apoi îl întovărășește 
pe Gică Vodislavu după reprezentația la 
trapez a acestuia, crezând că este tatăl său, 
de fapt convins de aceasta.  

Romanul „Adam Nour cel Bun” este, 
până la urmă, o metaforă a timpului, a 
proiecției acestuia în viața personajelor, a 
generațiilor de personaje, o interacțiune 
asumată, asimilată, a timpului personal, cu 
acela istoric. Modul de fixare „în timp”, în 
memoria individuală, familială, 
este unul consacrat canonic: fo-
tografia, povestea, jurnalul. 
Dacă acesta din urmă este un 
instrument de memorizare 
destul de telegrafic și spontan 
(Adam Nour scrie: „15 noiem-
brie, seara în care am cunoscut-
o pe Brigida Shmoll”, fără să 
aflăm nimic mai mult), fo-
tografia, ne introduce, cu aju-
torul autoarei - al cărei simț al 
detaliului este fascinant -, într-
o lume nu de mult apusă, de la 
care se revendică o bună parte 
a cursului cărții (v. descrierea 
fotografiei din „ziua în care l-au tocmit pe 
băiat (Gică, n.n.) la don' Mozetti, patronul cir-
cului.”). Cât privește povestea, rolul ei nu este 
doar acela de a-l îmbuna sau adormi pe 
micul Adam, ci, poate, și acela de a înrăma un 
timp istoric, al generațiilor și al indivizilor 
ieșiți afară din rând, abia precizat de autoare, 
mai mult sugerat de aceasta, Povestea cea 
adevărată dintru începuturi, cu adieri din 
Ecleziast: „Anii vin și trec, anotimpurile vin 
și se duc, zilele alunecă una după alta...”  

Personalitatea personajelor Janinei 
Vadislav este construită din crochiuri 

des-criptive și mai mult din propriile lor 
acțiuni și interacțiuni. Este o artă de a evita 
intruziunea și e(go)ul auctorial în cercul tex-
tual. Ca un creator echidistant, autoarea nu 
are afinități, nu empatizează cu personajele. 
Totuși, cine este personajul principal? Pentru 
mine convingător și deplin ca personaj mas-
culin mi s-a părut Gică Vodislavu. Cu un des-
tin romanesc mai coerent, mai încărcat 
psihologic și mai productiv în interpretări. 
Adam Nour are o evoluție sincopată, atașat 
paradigmei afective feminine: bunică, mamă, 
iubite. Adam Nour este ca o umbră 
hamletiană, care are însă meritul, numai al 
lui, de a coagula toate celelalte personaje ale 
cărții.  

Cât privește personajele feminine, de de-
parte, Fina ocupă locul principal, prin fermi-
tatea prin care îți ține unită familia, printr-o 
sensibilitate bine camuflată și prin darul 
Poveștii inițiatice.  

De asemenea, Drăguța și Mia sunt bine 
conturate feminin și ancorate în propria lor 
vârstă. Ce mi se pare remarcabil în 
construcția personajelor, care sunt destule și 
interesante în felul lor, este că, dacă ar fi 
înlăturat oricare dintre  ele ar suferi 
eșafodajul întregului roman.  

Pare că matricea de la care se revendică 
și volumul de față Janine Vadislav este un re-
alism bine controlat, mânuind cu precizie, 
recuzita estetică a acestuia, vizibilă în 
construcția personajelor, în limbaj, în cazuis-
tica domestică, în flasch-urile cu temă 
istorică (deportările, refugiații, statutul aces-
tora).   

Oferta formală a romanului se înscrie în 
tehnica postmodernă - sunt întru totul de 
acord cu Liviu Ioan Stoiciu care o considera 
pe Janine Vadislav o reprezentantă a post-
modernismului „select”, o continuatoare a 
prozei lui Radu Petrescu. „Janine Vadislav, o 
optzecistă nerecuperată, care nu ştie să-şi 
vândă „marfa”, este o stilistă insolită, un ta-
lent nativ, de preţ”( Liviu I. STOICIU, Contem-
poranul, nr 1- 2013). Sunt utilizate colajul și 
fragmentarul textual, limbajul colocvial 
(savuroase dialogurile domestice și de 
vecinătate), citatul, metonimia. De aseme-
nea, este încălcată convenția epică, și apar 
„prefabricatele” textuale (apud Mircea Mar-
tin): discursul pastoral de la cununie, des-
cântecele, rețetă de preparare a aluatului, 
liste de meniuri, prescurtarea numelor de 
orașe ș.a.). 

Fără îndoială, autoarea, care este și o 
adeptă de facto a adagiului lansat de Valery 
Larbaud, cititoare împătimită și sistematică, 
fără să-și revendice un model sau altul, și-a 
construit aproape până la perfecțiune abor-
darea perspectivei romanești, pe care o 
apropie de cititor, secvență cu secvență, până 

spre sfârșitul romanului, în-
tregind astfel, privirea de ansam-
blu a cititorului.  

Textul necesită obligatoriu o 
cooperare autor-cititor, pe care 
acesta din urmă nu o poate rata 
dacă ia în serios lectura de pro-
funzime a cărții, dacă receptează 
nespusul de dincolo de text. În-
tocmai ca o fotografie de grup 
care imortalizează nu numai 
fizionomii, mai mult sau mai 
puțin zâmbitoare, ci și atmosfera, 
lumina, locul, proximitățile 
grupului etc. În cele din urmă, ro-
manul „Adam Nour cel Bun” este 
o secvență a condiției umane, a 

devenirii nici mai bună, nici mai rea ca a altor 
oameni, cu deosebirea că autoarea, Janine 
Vadislav, construiește, inclusiv din memorie, 
o fărâmă de istorie autentică și de poveste 
fermecătoare.  

Și cu deosebirea, de asemenea, că au-
toarea face chiar ea parte din poveste, dis-
cret, dar  obligatoriu, așa cum maestrul și 
dagherotipul său, după ce își așează grupul 
ferindu-l de umbre, imortalizează imaginea. 
Nu poți să spui că nu a fost acolo. 

    Dr. Științe filologice  Teodora Fîntînaru 

Dagherotipul memoriei 
Janine Vadislav – un nou succes  romanesc 

DE LA UN GÂND, LA  ALTUL  

       Trece timpul ca nebunul... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trece timpul ca ne-

bunul şi mă trec şi eu... sau 
cum ar spune Eminescu: Cu 
mâne zilele-ţi adaugi,/ Cu 
ieri viaţa ta o scazi,/ Şi ai cu 
toate astea-n faţă/ De-a pu-
ruri ziua cea de azi. Repede 
trec toate: şi ce este frumos 
şi bun, şi ce este prost şi 
rău, trec de parcă planeta 
Pământ a luat-o razna şi se 
învârte ca un titirez, uitat în 
mişcare de gândul lui Dum-
nezeu! Doamne, suntem 
răi, suntem egoiști și mân-
dri, suntem puși pe șotii să-
ți luăm locul și să ne 
declarăm noi creatorii vieții 
în locul tău, folosind 
invenția noastră – manipu-
larea genetică –, dar tot 
copiii Tăi rămânem. Așa că 
nu ne pedepsi prea tare cu 
mânia Ta! Mai încetinește 
curgerea timpului cu câteva 
ore, ca astfel un an de astăzi 
să fie egal cu jumătate din 
noul an, poate ne vine 
mintea la cap. Fie-ți milă de 
creația Ta! Poate într-o zi, 
precum ziua de azi, ne vom 
întoarce credința către tine 
și-ți vom aduce aur, smirnă 
și tămâie, așa cum îți place 
Ție. Trebuie să ai răbdare 
cu ifosele noastre de 
animăluțe de codru puse 
mereu pe pradă asupra 
creației tale. Mai  dă-ne și 
mintea cea de pe urmă și 
umple sufletele noastre cu 
minunățiile universului, 
dar înainte de toate cu lu-
mina slavei Tale. Anul pe 
care tocmai l-am încheiat a 
fost unul ca un măr fără 
gust, fad și răpănos. Un an 
rupt în coate, peticit, trist și 
suferind. Anul care a în-
ceput pare mai adus de 
acasă, dar slab hrănit. Să 
sperăm că numai după 
două luni care nu-s nici 
iarnă, nici toamnă, nici 
primăvară, altfel spus nu-i 
nici câine, nici ogar, își va 
intra în mână. Nu de alta, 
dar să nu o luăm cu toții 
razna. Celebrele noastre 
obiceiuri de sărbători de 
iarnă au fost niște copii 
palide față de alți ani. Peri-
colul este acela ca încă un 
an sau doi de pandemie să 
ne ducă la uitare și lenevire. 
Și atunci rătăcirea din urmă 
va fi mai rea decât cea din-
tâi! Ar putea fi începutul 
dispariției noastre ca neam. 
Dacă mai adăugăm alte 
dereglaje pentru cultura 
românească, începutul pare 
promițător. Sărbătorile de 
iarnă au decurs în ritm de 
pandemie pe muzică de  
SARS 2/ covid 19. Zilele 
Culturii Române s-au 
desfășurat ca de obicei 
omagiindu-l pe Eminescu. 
Săracă țară dacă cultura 
noastră înseamnă doar 

Eminescu! Nimeni dintre 
cei care simt românește nu 
poate să nu-l iubească pe 
marele poet. Dar cultura 
românească nu înseamnă 
un singur creator, fie el și 
un inegalabil (genial) poet 
și om de cultură. Săraci am 
ajuns dacă a-l omagia pe 
Eminescu înseamnă că am 
omagiat cultura română. E 
firesc ca celelalte neamuri 
ale Europei să se uite la noi 
ca la ruda săracă dacă noi 
înșine  ne facem o așa carte 
de vizită. Academia 
Română doarme în papucii 
stropiți cu aur și cu bune 
intenții, dar conservatoare 
și înțepenită în proiect. 

Sărbătoarea Unirii 
Principatelor a fost numită 
de unii greșit Unirea mică, 
întrucât acest eveniment 
nu a fost cu nimic mai pre-
jos decât cea din 1918. Este  
unirea care a pus bazele 
statului național, modern și 
întors cu fața către mile-
nara sa istorie și către 
civilizația europeană. După 
atâția ani de istorie 
zbuciumată, am ajuns să 
avem un guvern condus de 
mateloți și nu de 
comandanți cu experiență. 
O fi ea bună democrația la 
ceva, dar parcă prea  
promovează nonvalorile, 
parcă prea ne-am întors la 
situația anilor cincizeci, 
când dacă aveai origine 
sănătoasă și erai comunist 
declarat cu vechi stagii, 
puteai ajunge chiar și mi-
nistru. Este de necrezut ca 
oameni fără studii să 
ajungă în posturi-cheie de 
conducere, chelnerițe să 
conducă agenții ale Guver-
nului, iar șoferii să ajungă 
consultanți și consilieri ai 
miniștrilor. Dacă adăugăm 
că în posturi-cheie ale sta-
tului se află alogeni, 
minorități care hotărăsc 
soarta majorității, putem 
spune fără a greși că epava 
noastră se îndreaptă cu 
toată viteza pentru a an-
doca la cheiul globalizării, a 
corectitudinii politice. Să 
nu uităm propunerile de 
modificare a curriculei 
școlare, în sensul în care is-
toria să fie un singur obiect 
cu geografia, și educația 
sexuală să se facă de la 
clasa întâi. Mai urmează ca 
limba maternă și oficială a 
statului să fie opțională în 
schimbul științelor exacte 
și atunci vom avea un viitor 
de aur. 

Să ne bucurăm cât 
mai avem o limbă, un trecut 
și o istorie care ne certifică 
drept popor și neam. 
Dovedim tot mai mult că 
rămânem un popor de 
slugi, mereu supus și fără 
coloană vertebrală, și nu 
precum se manifestă 
stăpâni pe propriile valori 
vecini de-ai noștri. Ne 
strigăm neputința prin bu-
ruienile Europei, facem sluj 
pe la înaltele porți și 
executăm orbește tot ce ni 
se comandă.  

(Continuare în pag. 19)
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Curios poate, literatura pentru 
copii e privită de mulți cu rezervă. 
Aparent, nu e o literatură profundă, a 
marilor probleme existențiale, a unor 
trăiri interioare intense și adesea con-
tradictorii. 

Și totuși literatura pentru copii nu 
e o cenușăreasă. Poți ajunge celebru 
sau măcar bine cunoscut și prin cărțile 
pentru copii.  

Constantin Chiriță a scris și alte 
cărți, dar el ne rămâne în memorie 
prin ciclul Cireșarii. 

Radu Tudoran a scris destule alte 
cărți, dar îl știm prea bine prin Toate 
pânzele, sus! 

Arghezi, mare poet al Omului și 
al angoaselor sale, e celebru și prin 
poeziile pentru copii, Zdreanță de-
venind, din personaj, mit.  

Cezar Petrescu a scris o impre-
sionantă Cronică a secolului XX, ro-
mane admirabile, dar el ne rămâne în 
memorie în primul rând prin inegala-
bilul Fram, ursul polar!  

Ce ar rămâne din Ion Creangă, 
dar nu ar fi scris Amintirile din 
Copilărie?  

Multe cărți pentru copii rămân 
intim legate în celebritatea lor de au-
torul lor: Prinț și Cerșetor, Micul 
Prinț, Prințul Fericit (ca să rămânem 
numai printre prinți!).  

O specie epică întreagă, basmul, 
interesează în primul rând copii.  

Dar Alice în țara minunilor, sau 
Heidi, sau Fetița cu chibrituri, sau 
Poveste fără sfârșit? 

Dar atâtea și atâtea romane de 
Jules Verne?  

Au scris, la noi, despre copilărie 
și copii, între alții,  Mihai Eminescu, 
Vasile Alecsandri, George Coșbuc, 
George Topârceanu, Șt. O. Iosif, 
Delavrancea, Vlahuță, Ionel Teodore-
anu, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, Nicolae 
Labiș, Otilia Cazimir, Ana Blandiana, 
Grigore Alexandrescu, Victor Eftimiu, 
Mihail Sadoveanu…  

E greu să găsești un scriitor român 
sau străin care să nu fi scris despre 
copii și/sau copilărie… 

Și totuși literatura pentru copii e 
marginalizată, nu prezintă încredere, 
nu impune un scriitor. Desigur, sunt și 
exemple în care un scriitor canonic nu 
rămâne în istoria literaturii române 
pentru că a scris cărți pentru copii. E 
clar, Camil Petrescu nu rămâne prin 
Papuciada, ci prin Patul lui Procust 
sau Ultima noapte…  

În ultimul timp literatura pentru 
copilării s-a revigorat. Nu mai e o 
literatură de nișă. Există autori care s-
au dedicat trup și suflet acestei litera-
turi. Un exemplu convingător în 
acest sens ni-l oferă Victoria Fur-
coiu.  

Bibliografia Victoriei Furcoiu este 
impresionantă. Iată operele sale, așa 
cum le-am găsit (lista e incompletă!): 
Vulpea păcălită de urs, 2018, Fabule, 
2018, Învățăm să măsurăm timpul, 
2018, Povești nemuritoare în versuri, 
2018, Povești din curtea bunicilor, 
2018, Vulpea furăcioasă, 2018, 
Învățăminte pentru suflet, 2019, 
Capra cu trei iezi supraviețuitori, 
2019, Teatru pentru copii, 2019, 

Pățaniile motanului Műsli, 2019, 
Povestiri hazlii, 2019, Sfaturi edu-
cative, deprinderi sănătoase și bune 
maniere pentru copii, 2019, Ghicitori 
pentru copii, 2019, … Scrieri pentru 
copii, de la Bunica. Alfabetul vesel. 
Colorăm și ne distrăm alfabetul 
învățăm, 2020, Ghicitori pentru cei 
mai mărișori, 2020, Povești cu se-
crete, 2020, Să ocrotim planeta!, 
2020…  

Nu mai puțin de 18 titluri în trei 
ani, toate cărțile fiind editate la 
Brașov, la Editura Arco Iris… 

Se cuvine să prezentăm succint pe 
autoarea acestei performanțe: 

Victoria Furcoiu s-a născut în 
1955, în satul Hăghiac, comuna 
Dofteana, județul Bacău. Se 
autoprezintă ca fiind „un om obișnuit, 
vesel, optimist, iubitor de copii, de oa-
meni, de natură, poezie, frumos și 
curat”.  

Victoria Furcoiu a fost asistentă 
de ginecologie-obstetrică, cu „grad 
principal”. Poate de aici și dragostea 
ei pentru copii, dorința de a-i iniția, 
încânta, vrăji, fermeca, educa. 

Debutul literar l-a făcut cu patru 
cărți, primele din Colecția  „Scrieri 
pentru copii, de la bunica”, în 2016: 
Ghicitori pentru copii, Povești nemu-
ritoare în versuri, Povești din curtea 
bunicilor, Sfaturi educative, de-
prinderi sănătoase și bune maniere 
pentru copii. 

Este și coautor în Antologii: Zbor 
spre desfrunzite stele – Antologie 
internațională de poezie, Editura 
Liric Grafic/2020, Vis cu Nichita – 
Antologie de texte literare, vol. XI, 
Editura Ro.cart, București/2020, Poeți 
și prozatori români în regal emines-
cian, Antologie literară ilustrată, Edit 
Graf Buzău, 2020, Universum, An-
tologie de Literatură Contemporană, 
Autori români de pretutindeni, Mon-
treal, Supraviețuitori în izolare – An-
tologie de texte literare, Oradea, 
editura Primus, 2020. 

Scriitoarea practică un misiona-
rism cultural în lumea copilăriei, par-
ticipând la activități interactive cu 
copii, în școli și biblioteci din județele 
Brașov, Covasna, Bacău, Constanța, 
Satu Mare, București, Sălaj, Vrancea, 
Neamț, Brăila, Timișoara, precum și 
la Târguri de carte, unde are lansări de 
carte și concursuri de ghicitori, premi-
ind cu cărți numeroși copii. 

Au scris despre creația sa Cristian 
Crăciun, Mircea Vintilescu, Aurel 
Goci, Magda Băcescu și mulți, mulți 
alții, a fost distinsă cu Diplome de 
merit, de excelență, cu Premii și 
mențiuni la Concursuri literare din 
țară și străinătate…  

Volumul de Ghicitori pentru 
copii, apărut în ediția a IV-a la Brașov, 
2019 are câteva subtitluri lămuritoare, 
și ele versificate: Ghicitori pe alfabet 
/ De la A până la Z (et) și Să ghicim, 
să ne distrăm/ Și apoi să 
colorăm/Răspunsul la ghicitoare/ Pe 
pagina următoare. 

Volumul are un caracter inițiatic și 
se adresează copiilor între 5 și 8 ani. 
Prima ghicitoare la fiecare literă are pe 
lângă litera respectivă și numărul 
celorlalte litere lipsă. De exemplu, în 
cazul literei A, prima ghicitoare este 
aceasta: Ghem de ace mergătoare/ 
Umblă pe patru picioare, Dacă-l 
chemi, nu vine-aici. Este timidul? 
Soluția este A _ _ _ _. 

Copilul e ajutat astfel să găsească 
mai ușor soluția: ARICI.  

A doua ghicitoare de la litera A 
este: Ce insectă zburătoare / Dintr-o 
familie mare / Adună nectar din flori 
/Și înțeapă uneori?  De data aceasta 
copilul trebuie să se agațe de fiecare 

vers, să urmeze indicațiile/ infor-
mațiile și să găsească în final soluția. 
Așadar află că e vorba de o insectă 
zburătoare, care trăiește în colonii 
(familie) care culege nectar din flori și 
înțeapă uneori… Fără al treilea vers 
am putea crede că e vorbă da viespe 
sau albină, fără ultimele două versuri 
am putea crede că poate fi vorba și de 
muscă. Litera din alfabet ajută și ea și 
astfel soluția este unică: ALBINA.  

Ultima poezie/ghicitoare de la li-
tera A este și mai enigmatică: Are 
aripi, dar nu-nțeapă,/ Zboară cu 
viteză mare,/ Pe cer lasă-o dâră albă,/ 
Ghiciți? Ce să fie oare? După primele 
două versuri am putea crede că e 
vorba de un vultur, uliu, acvilă, șoim, 
lăstun, rândunică, avion… Versul trei 
devine lămuritor: e vorba de avion, de 
un avion cu reacție… Verificăm la 
Răspunsuri la Ghicitori, coperta III, 
p. 61 și găsim: ARICI, ALBINĂ, 
AVION. Pe pagina următoare celei cu 
textul ghicitorilor, găsim și rezolvarea 
grafică: ARICI, ALBINĂ, AVION. 
Dar, alături de imaginea color, copilul 
e invitat să completeze cu culoare con-
tururile alb-negru. 

Gradul de dificultate crește și, la 
literele următoare Ă, ă și Â, â, nu vom 
mai găsi „cârja inițialei”. Ne explică 
de ce autoarea: „Nu există un cuvânt/ 
Cu „ă” sau cu „â” să-nceapă,/Dar 
putem vedea oricând, /În cuvinte cum 
arată.” 

Prin urmare jocul poate continua 
și soluțiile sunt ingenioase: Când pe-
aici sosește iar/ Iarna rece și 
bătrână/Dacă Vrei să ieși afară. /Îți 
pui un fular de? Soluția este unică: 
LÂnĂ… 

Următoarele două ghicitori au ca 
soluții, cuvinte în care se găsesc Â și 
Ă: Este albă și cremoasă/ Uneori 
puțin cam grasă,/ Dar la gust e foarte 
bună,/ Este vorba despre?; Prin curte 
pe la bunici, Apa e la îndemână, 
Fiindcă au săpat aici Sursa numită? 
Soluțiile ar putea fi, în primul caz 
SpumĂ sau SmÂntÂnĂ. Citirea cu 
atenție a versului doi și cerința ca în 
soluție să se găsească un cuvânt cu 
ambele litere, ne obligă la varianta 
„SMÂNTÂNĂ”. Pentru ultima poezie 
soluție e unică, fiind vorba evident de 
„FÂNTÂNĂ”. 

Uneori, bunicuța mai încurcă lu-
crurile, nu știu dacă intenționat sau nu: 
Pește mare, mamifer,/ Cu dinți tăioși 
ca de fier,/ Înoată ca o sirenă,/ 
Ferește-te! E? B_ _ _ _ _. 

Pentru un copil care nu a studiat 
zoologia, e greu să facă diferența din-
tre pește și mamifer, astfel încât 
delfinul, rechinul, cașalotul, orca sau 
balena sunt pești. Dinți tăioși, de fier  
au toate aceste animale, cu excepția 
balenei, care are fanoane. Toate înoată  
bine, ca o sirenă, dar copiii nu prea 
știu ce e o sirenă,  află abia după ce 
citesc Mica sirenă, deci după 8 ani. 
Soluția e totuși BALENA… Deși, 
după datele prezentate de scriitoare, ar 
fi mai degrabă o orcă… 

Propun cititorului un concurs de 
ghicitori, din volumul Victoriei Fur-
coiu, remarcând finețea detaliilor, in-
geniozitatea punerii în pagină a 
imaginilor,  metaforele adesea inedite, 
versurile tăiate corect, precum și de-
senele inspirate semnate de Diona 
Marina Potopea și Andra Maria Moi-
sescu: Arc multicolor pe cer,/ al na-
turii fenomen,/ După ploaie-l vezi 
mereu,/ E frumosul? (Curcubeu); 
Pasăre domestică, Foarte masculină,/ 
Cu voce puternică și nu e găină.  
(Cocoșul); A fost o mare reptilă/În 
vremuri îndepărtate, /Acum, vezi acea 
fosilă/ În desene animate.  (Di-
nozaur); Ce animal uriaș /Are trompă-

n loc de nas,/ Cu urechi mari face vânt 
/ Cel mai mare pe pământ? (Elefan-
tul) 

Uneori, obiectele nu sunt doar lu-
cruri concrete și prin urmare dificul-
tatea recunoașterii crește: Fiți atenți 
acum la mine!/Să te joci cu el nu-i 
bine,/Niciodată, chiar deloc, /Ca să 
nu te arzi cu? (Foc); Când cu nasu-n 
șervețel /Necăjit, în casă stai,/Primești 
picături în el, /Ca să scapi de? (Gutu-
rai); Când vă luați de mâini, așa/ Pe 
o muzică sonoră,/Odată intrați în ea, 
Veți dansa! Sunteți în? (Horă) 

Ghicitorile propuse cer din partea 
copiilor atenție, cunoștințe anterioare, 
cunoașterea unor expresii din limba 
maternă. Iată un singur exemplu: 
Rozătoare consacrată,/ Cu blana 
maro-roșcată,/ Roade mult, peste 
măsură/ Și-n doi saci de lângă gură, 
Cară în ascunzătoare/Provizii ali-
mentare… (Hârciogul). Soluțiile nu 
sunt întotdeauna facile. Mărturisesc că 
am ezitat îndelung până când am găsit 
rezolvarea la versurile: Din plastic, 
lemn sau metal , /Ca o l imbă e 
unealta/Folosită, special, Să încalți 
mai ușor gheata.  (Încălțător) sau la 
versurile: Provincie importantă,/În 
Canada situată/ Din centru, mai mult 
spre est,/ Unde mulți români trăiesc. 
(Quebec). M-a ajutat de fiecare dată 
inițiala…  

În general, autoarea folosește 
catrenul. Doar o dată utilizează disti-
hul: În ce obiect poți îndată/ Să-ți vezi 
chipul cum arată? (Oglinda) și în 
vreo două cazuri sextina, cum ar fi în 
cazul arborelui sequoia: E un arbore 
gigant,/ Conifer impresionant,/ Cel 
mai înalt în natură,/ Nici focul nu îl 
omoară./ Crește și în România, În 
Apuseni. E? (Sequoia). 

Victoria Furcoiu folosește intens 
omonimele, cu dublu scop: permite 
ambiguitatea necesară unei ghicitori și 
în același timp lărgește orizontul cul-
tural, prin adăugarea de noi cuvinte în 
lexic.  

Iată câteva exemple:  Poate fi un 
fruct gustos,/ Verde-n mijloc și zemos/ 
Sau pasăre aproape oarbă/Rară, în 
Noua Zeelandă. (Kiwi); Poate fi un 
pește gras,/Pe fundul apei rămas,/ Sau 
o stare naturală/Produsă de oboseală. 
(Somnul); Pe rochii e ornament, 
Drept sau încrețit e pus/ Dar în alt loc, 
permanent/Te ajută la condus. 
(Volanul) E un cal sălbatic,/ Vărgat, 
nu prea singuratic,/ Și semnul care-ți 
arată/Că poți traversa o stradă. 
(Zebra).  

Uneori decodarea se produce și 
prin aluzii culturale: Care animal 
sălbatic,/În haită sau singuratic, /Zici 
că-i câine, dacă-l vezi,/E cel ce 
mănâncă iezi? (Lupul). Sau pe 
definiții aparent ușoare, metaforice, 
dar asimilate încă din cea mai fragedă 
pruncie (Locul unde ni se pare că cerul 
se unește cu pământul): O linie 
infinită/ Pământul de cer desparte,/ O 
atingi doar cu privirea,/E mereu tot 
mai departe.  (Orizontul). Unele ghi-
citorile sunt dificile, răspunsul trebuie 
căutat îndelung: Mare capitală-n 
State,/Printre cele mai bogate,/Nume 
de conducător, /Oare știi? E? (Wash-
ington); Insectă ce se hrănește/Doar 
cu lemn, așa-i priește;/ Roade stejar, 
brad și fag,/ Se numește? (Xilofag). 

Volumul este cu adevărat util la 
clasele primare și este un instrument 
de lucru aproape obligatoriu, nu doar 
un „auxiliar”.  

Din seria Scrieri pentru copii, de 
la Bunica face parte celălalt volum de 
ghicitori, intitulat lămuritor Ghicitori 
pentru cei mai mărișori.  (Arco Iris, 
Brașov, 2020) Subtitlul este un motto: 
Gândim, răspundem, ne distrăm/Dacă 
nu ghicim, aflăm,/Oricum ar fi, 
învățăm! 

(Continuare în pag.15)

Literatura pentru copii  
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           Cu volumul „Umbra mea urcă 
pe scenă”, Editura Neuma, 2020, 
Any Drăgoianu, autoare a 
nouăsprezece volume de poezie, 
câștigătoare a peste treizeci de pre-
mii literare, devine actorul cu 
privirea mereu ațintită spre 
piedestalul stărilor poetice. Viața - 
marele regizor, îi dă un rol călător 
prin cuvânt. Și nimic n-o împiedică 
să-l joace. Nici întunericul, nici zgo-
motele: „între orele 3 și 4/ cazmalele 
scot pământul cleios/ pe marginea 
îngustă a nopții (Act terminal). Iar 
jocul metaforic se lasă descoperit. 
Aria undelor lirice se întrece cu 
singurătatea din pasul ei călător, 
lăsând să se propage ca un evantai 
de culori în fața unei uși deschise: 
„eu nu fac nimic/  e doar o privire în 
ansamblu/ un tu rezemat de limba 
ceasornicului”  (Obsesia compa-
rațiilor). 

Mersul prin stepa minții 
înseamnă căutare. Sub tălpile ei se 
întinde misterul: îndepărtat, stân-
cos, gălăgios, stângaci, dar  tot-
deauna provocator: „îl văd/ dar 
n-am simțit sub tălpi stâncile 
colțuroase/ sau aerul rarefiat care 
să-mi tulbure plămânii” (....) „și por-
nesc desculță pe jumătatea de drum/ 
unde automobile sofisticate 
claxonează intens/ da/ am înțeles/ 
că munții și drumurile necunoscute/ 
nu au ce căuta pe segmentul de drum 
traversat” (Trafic). 

Pentru Any Drăgoianu 
poezia este femeia mereu pregătită 
să iubească. În orice moment po-
emul îi devine veșmânt, iar 
singurătatea - o perlă adusă de va-
lurile trecutului: „nu-i nimic fantas-
tic în trecutul nostru/ dar/ cine știe/ 
poate de azi/ tocmai de azi/  de la 
poemul acesta de un roșu aprins/ 
viața mea capătă sens” (Femeia 
îmbrăcată în poemul de azi). Din-
colo de spinii așteptării se așază re-
semnarea, ca un tovarăș  logodit cu 
tăcerea. Zgârieturi fine se destramă 
din jocul emoțiilor și se împletesc 
mai apoi într-o plasă de gânduri. Ar-
mura e pregătită, chiar și pentru 
cădere. Cu cât ecoul e mai înalt, cu 
atât va fi mai puternic. Dacă se 
sparge de stânci, devine o avalanșă 
de neoprit: chemări, doruri, toate 
într-un sunet strident.  

Ca să devii hoțul imaginilor 
din ochii închiși, e nevoie de o rană. 
Din ea curg silabe încătușate pe care 
aceeași „femeie cu ochii migdalați” le 
rostește, le trăiește, le duce în boxa 
juraților pentru a le privi cum înflo-
resc în metafore. (Furt calificat). 
Dar câte femei încap într-o inimă? 
se întreabă, probabil,  autoarea. 
Atâtea câte au curajul s-o înfrunte și 
s-o abandoneze în propriul trup. 
Gândurile uneia sfredelesc strada, 
lăsând durerea să zgârie zăpada, 
alta așază litere pe trotuar ca niște 
licurici în calea felinarelor, dar și 
mai spectaculoasă devine suita de 
umbre pornite în cadență prin 
orașul în care frigul sparge tabloul 
căutărilor magnetice  (Început de 
strigăt). 

Să poți trăi în cercul tău, 
uneori ghimpat, e o artă. Un lux pe 
care mintea îl transformă la o 
apăsare de tastă. Lumea poetei e 
acolo, cu garduri, curți, porți, case, 
părinți, uneori prea strâmtă, alteori 

liberă ca o felină pe câmpiile liter-
are. Limbajul stilistic e atât de bogat 
încât îi oferă cititorului varietate de 
sensuri. Poți sta cu Any Drăgoianu 
la masa singurătății ori o poți as-
culta vorbind despre rădăcini și ra-
muri,  despre forța din pumnalul 
învingătorului și despre bulgării de 
lumină din sufletul pruncului 
hotărât să-și lase, pe lutul timpului,  
o picătură din scânteia divină: 
„auzeam copiii cum îl lovesc cu 
bulgări/ și râsetele lor umpleau 
orașul/ a doua zi/ femeia își căutase 
pruncul/ era om în toată firea/ cu 
multe riduri/ și un pustiu în privire 
cât tot universul” (Nebunie 
asumată), iar „Ora adevărului” 
tainică, șireată, deschisă la dialogul 
despre iubire dar prinsă într-o cara-
pace din care curg miere și pelin,  
dirijează  acele eșecului dincolo de 
nisipurile mișcătoare ale stărilor. Că 
nu este deșert pe care să nu-l fi 
încercat Any Drăgoianu. Ea poate 
căra în pumn apă și cenușă, pentru 
o călătorie amplă și sigură prin uni-
versul poetic. Răsucirea în ochiuri 
de piatră e o lecție pe care o duce pe 
toate meridianele cuvântului.  

Nu lipsesc nici amintirile, 
bine timbrate de poetă. Toate sunt 
diafane, ca niște năluci care se 
răsfață prin sertarele cugetului. Un 
roi de umbre care-i aduc tatăl în 
spatele laptopului, când tocmai ve-
rifica mesajele de dincolo de timp. 
Sita vremii se încăpățânează să 
cucerească cerul și să destrame 
șoaptele veșniciei: „e ora 2 noaptea/ 
cineva îmi spune să deschid lap-
topul/ încep să scriu mesaje aiurea/ 
îmi răspunde tata/ din cealaltă 
lume/  (...) spune că Maria plânge și 
acolo/ Fiul stă mereu pe cruce/ 
semn că pe pământ/ răul e la fel de 
puternic ” (Interferențe). Tot în acel 
album alb-negru își așază și bunica 
„împletind haine din fire de iarbă” și 
care „cu cât se apropia de final/ cu 
atât mai repede îmbătrânea”. Atunci 
începea jocul. Și se făcea, din îm-
pletiturile vieții, „un ghem uriaș”, 
ștergar pe care cei plecați își 
ștergeau frunțile obosite de atâta 
mers prin anotimpuri încremenite 
în ochii copilului care înroșește 
lanțuri prin zalele cunoașterii.  

Așadar, cea mai spectacu-
loasă evadare se află în poezie. 
Urmele umbrelor nu dau greș 
niciodată. Pot fi acoperite cu iluzii 
ori trădate de respirația prin vers, 

de la colțul străzii până în miezul 
necunoscutului, unde ceața testează 
ochelarii soarelui dar se lasă 
purtată de vânt ca un fenomen 
mereu în gardă (Evadarea). Și iată, 
Any Drăgoianu  dăruiește cititorilor 
„jumătate de inimă”. Din ea se scurge 
cerneala, ca un izvor sigur pe 
noblețea stâncilor: „știu că nu ne 
vom opri niciodată/ tu vei aștepta 
momentul prielnic/ să-mi invadezi 
spațiul/ ești hotărât să te scriu pe 
paginile albe/ pentru ca veacurile ce 
vor urma/ să te asemene unui 
personaj istoric”.  
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     Poetul Costache Ioanid s-a 
născut în 03 Decembrie 1912, în lo-
calitatea Comîndărești, din Buco-
vina de Nord, fiind cel de-al patrulea 
fiu al familiei Titus și Ecaterina 
Ioanid. Fire introvertită, predispusă 
la visare și contemplare, avea să 
afirme mai târziu un mare talent în 
artele frumoase și mai ales în 
literatură. Între anii 1923-1934 a 
studiat la Iași, la Liceul Internat, ur-
mând apoi cursurile Academiei de 
Artă Dramatică.  Printre alții l-a avut 
profesor și pe poetul-sonetist Mihai 
Codreanu, care i-a remarcat talen-
tul, recomandându-l Naționalului 
ieșean. Talentul spre artele fru-
moase și l-a manifestat deschizând 
în perioada anilor 1935-1952 mai 
multe expoziții de sculptură 
caricaturală la Iași și București, 
preferând să lucreze în lut pictat, în 
ulei pe pânză, în ceară, hârtie, lemn, 
sticlă. În 1938 se mută în capitală, 
unde realizează Balet nepolitic, 
foarte la modă în epocă. Un an mai 
târziu se căsătorește cu Elena 
Ștefănescu din Iași. Într-una din 
zilele verii anului 1940, citea Biblia 
pe o bancă din Parcul Carol, fapt 
care le-a atras atenția doamnei 
Sabina Wurmbrand și a fiului său 
Mihai, care l-au invitat la Biserica 
Lutherană, păstorită de Richard 
Wurmbrand. Acesta este contextul 
în care sporește în el interesul și pa-
siunea pentru citirea și aprofun-
darea Sfintei Scripturi. Cam tot 
atunci,  începe să scrie primele 
poezii creștine. Între anii 1941-
1944, în timpul Celui de-al II-lea 
Război Mondial, este încadrat car-
tograf la Marele Stat Major al ar-
matei. După, pentru ași câștiga 
existența, prestează diferite alte 
slujbe: desenator tehnic, dar mai 
ales pictează. În tot acest timp, 
continuă să scrie, poeziile lui con-
tinuând să circule clandestin, fiind 
recitate în diverse biserici din toată 
țara. I se propune să scrie în spiritul 
propagandei comuniste, dar refuză 
categoric, fapt pentru care în anul 
1963 se află în stare de arest la Mal-
maison, fiind anchetat frecvent pe 
tot parcursul anului. De asemenea, 
continuă să frecventeze diverse bi-
serici, dorind să fie un creștin 
român autentic și atât, fapt care i-a 
înlesnit comuniuni duhovnicești cu 
diverși slujitori și credincioși: 
ortodocși, lutherani, neoprotestanți. 
Însă în anul 1981, soția sa Elena 
trece la cele veșnice iar la scurt timp 
după, Costache Ioanid se mută la 
fiul său Cristian în Statele Unite ale 
Americii, unde reușește să își pu-
blice primul volum de poezii Taine. 
Câțiva ani mai târziu, de ziua 
Recunoștinței, 25 Noiembrie 1987, 
poetul Costache Ioanid avea să-și 
încheie alergarea  pe acest pământ, 
mutându-se și el acasă la Domnul, 
fiind înmormântat în Portland (Ore-
gon). Temele abordate de Costache 
Ioanid în creațiile sale literare sunt 
eminamente de sorginte creștină. 
Cititor și cercetător consecvent al 
Bibliei, el le confirmă cititorilor săi 
că este un exeget și un hermeneut 
avizat al textelor sacre. Astfel, în 
cele două volume consistente, re-

spectiv, Taine, Editura Door of Hope, 
1981(SUA) și Porumbițe albe, Edi-
tura Stephanus, București, 1993, el 
abordează o gamă largă de teme din 
lumea biblică, transmițând cititoru-
lui de azi mesaje de mare ținută și 
responsabilitate morală. Poeziile 
sale, de o valoare literară și 
spirituală excepționale, îl pot așeza 
alături de cei mai mari și mai 
importanți poeți creștini români 
contemporani lui, precum: Tudor 
Arghezi, Nichifor Crainic, Vasile 
Voiculescu, Radu Gyr, Traian Dorz și 
alții. Din nefericire, datorită carac-
terului său evlavios, precum și a 
cenzurii impuse de ideologia atee, 
critica de specialitate a vremii nu 
l-a recepționat ca atare. Și totuși, 
chiar și azi, poezia sa circulă pe in-
ternet, fiind apreciată și recitată de 
mari recitatori, inclusiv de mari ac-
tori, precum: Eusebiu Ștefănescu, 
Florin Piersic, Ileana Cernat ș.a. O 
parte dintre poeziile sale au fost 
puse pe note, cântate fiind în mai 
toate bisericile din țară și diaspora: 
A bătut la ușa ta, Baraba, Cât de 
măreț e Dumnezeu, Ce-i viața ta, 
Maria și Marta, Milioane, Nicidecum, 
Sunt străin și călător ș. a. Poezia po-
etului Costache Ioanid atrage, 
cucerește, place atât prin temele 
abordate, cât mai ales prin limbajul 
poetic excepțional, muzical, foarte 
inspirat, dezvăluind nu doar un 
mare talent, ci deopotrivă, un talent 
cultivat printr-o lectură asiduă. Prin 
urmare, harul divin, dublat de o 
vastă cultură generală, literară și 
mai presus teologică, l-au predis-
pus, l-au inspirat să scrie poezii de 
o frumusețe și măiestrie artistică 
geniale. Poetul Costache Ioanid, era 
un bijutier al limbajului poetic. 
Fiecare cuvânt, fiecare vers sunt in-
spirate, pline de sens și de mesaj. 
Când le citești ori le auzi declamate, 
vezi aievea imaginea poetică, intri în 
scenă în pielea personajului sau a 
personajelor sale. Te cutremuri, te 
înfiori. Nu mai ești, măcar pentru o 
clipă, cel care-ai fost, devii altul. 
Forța mesajului, prin expresia 
poetică, pune stăpânire rapid pe 
rațiune și emoție, răvășindu-te, 
transfigurându-te. Cu ani în urmă, 
înainte de Decembrie 1989, în sala 
de ședințe la Întreprinderea unde 
lucram, au fost invitați actorii 
Leopoldina Bălănuță și Silviu 
Stănculescu. Nu pot să uit, când 
doamna Leopoldina a declamat 
Mănăstirea Argeșului, toți cei 
prezenți în sală aveau lacrimi în 
ochi. Toată ziua aceea m-am imagi-
nat plimbându-mă Pe Argeș în 
jos,… Aidoma e și cu poeziile lui 
Costache Ioanid. Te transpui, te 
simți teleportat într-o altă lume, în 
lumea lui. E fascinant.  
       Poezia poetului Costache Ioanid, 
precum cea a lui Tudor Arghezi, 
abundă de întrebări, pe care orice 
spirit ales, superior înzestrat, cu 
sensibilitate artistică și spirit rafinat 
de observație, le vede și nu ezită să 
și le pună, căutând răspunsuri. 
Identifică efecte și caută cauzele 
acestora, atât la scară micro cât și 
macrocosmică, sigur fiind că în 
spatele creației se află un Creator.       
Că în spatele legilor care guver-
nează creația este un Legiuitor, pe 
care Lucian Blaga îl numea Marele 
Anonim, întrucât, deși  S-a revelat pe 
Sine progresiv în istorie, continuă să 
rămână totuși  încă necunoscut, dar 
real și de necontestat.  
 
                    (Continuare în pag. 11)

Poetul Costache Ioanid, bijutier  
al limbajului poetic
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Iată câteva exemple: //„… 
pentru cine oare/ e atâta 
frumusețe,/ e atâta gingășie/ într-o 
floare?/ Pentru cine s-ar desprinde/ 
din broboadă/ de zăpadă/ ghiocelul 
în april,/ dacă n-ar fi ochi să-l 
vadă?/ Dacă totu-i inutil?/… / Pen-
tru mințile obtuze/ de bondari și 
buburuze?/ Pentru fluturii ce 
zboară/ în zig-zaguri pe afară?...”/.  
Mai la vale, în poem, el dă un 
răspuns cert și greu de contestat:  
/„Nu./ În floare e-un mister!/ 
Floarea e un mesager,/ e un mar-
tor,/ o solie,/ e un înger din Eden,”/. 
Adaugă, apoi, în ultima strofă: 
/„Pentru cine?.../ Pentru om!/ Pen-
tru voi Făuritorul/ și-a ascuns în 
floare dorul,/ în petalele de aur/ de 
fior și de lumină,/ ca în opera 
divină/ să cunoașteți / AU-
TORUL”//(Pentru cine?). Aidoma, 
în macrocosmos: // „O, Tată, ce ești 
Tu? Cum ești? Și unde?/ Din stânci 
în stânci, ca Moise pe Horeb,/ încerc 
să urc prin ceața ce Te-ascunde/ și 
am atâtea, Doamne, să Te-ntreb./ 
Ești Tu cuprins în vreme și în 
spațiu,/ când Tu cuprinzi în Tine 
însuți tot?/ Pot eu întinde către Tine 
brațul?/… / M-ai tors din nevăzute 
molecule./ Și poate că, în carnea 
mea de om,/ sunt mii de căi lactee 
minuscule,/ un univers în fiece 
atom./… / Zidar fără mistrie, fără 
drișcă,/ Tu chemi din vid, din infini-
tul Nu./ Învârți în cer morișcă în 
morișcă!.../Pe toate-odată forța Ta le 
mișcă!/ O, Tată, mă cutremur. Ce ești 
Tu?/… /Dar sufletul? Dar duhul? 
Lumi latente!/ Ce taine-avem în noi 
și nu le știm!/ Suntem neexplorate 
continente!/ În lut nu sunt vibrări 
de sentimente./ Tu ce-ai ascuns în 
noi?... căci Te iubim… /…. / O, ce-
ntrebări, tot sufletu-mi înghea-
ță?...”// (Taine). De asemenea, 
portrete de personaje biblice, cu 
nevoi, cu dorințe, cu vise și senti-
mente imaculate, dar alese în chip 
suveran de Creator, pentru a împlini 
în istorie șirul profețiilor mesianice. 
Iată câteva crâmpeie: //„… În căsuța 
dintre meri răzleți,/ lângă patul cu 
pânzeturi ninse,/ între suluri sfinte 
de profeți,/ sub lumina candelei 
aprinse,/ cu evlavia păstrată din 
străbuni,/ în genunchi plecându-se, 
fecioara/ înălța duioase rugăciuni/ 
ce umpleau de-nfiorări cămara./… 
/Plângi, Marie. Candela s-a stins./ 
Cad la geam petale în tăcere./… / 
zorii cei părtași la suferinți,/ stelele 
în goană pe orbită,/ îngerii și cetele 
de sfinți,/ toate-n veci ți-or spune: 
Fericită!”//(Fecioara). Iubirea și 
tandrețea logodnicului Iosif, 
amestecate cu suspiciunea și 
coșmarul, stârnite de miracolul 
neînțeles al zămislirii în fecioară a 
Pruncului divin, acompaniate de 
șirul nopților agitate, precum și a 
florei, martoră discretă a zbuciumu-
lui interior, sporesc  emoția:  //„Iu-
bire… crin de slavă ce mi te-a dat 
Lumina…/ te-am răsădit în mine în 
cel mai sfânt ungher./ Dar turmele-
nnoptării mi-au năpădit grădină,/ 
strivind cu nepăsare petalele de 
cer./ Cu tine-odinioară umblam în 
rând cu îngeri,/ treceam pe neștiute 
de pe pământ spre Rai./ Cum ai 
putut tot visul de nuferi albi să-l 
sângeri?/ Cum ai strivit, fecioară, 
cununa ce-o purtai?/ O, Miriam,… ce 
umbră, ce spaimă mă străbate!/ Toți 
nuferii sunt negri, toți îngerii, 
pământ./ În urma celei sfinte, mai 
sfinte decât toate,/ ce-aș mai găsi în 
lume atât de alb și sfânt?”/ În final, 
coșmarul și neliniștea îi sunt  spul-

berate de înțelegerea miracolului: / 
„Târziu, în ceas albastru, din 
liniștea-nstelată, / spre inima 
rămasă între un Da și-un Nu, / o cale 
de lumină s-a așternut deodată / și, 
din vitralii stinse, un înger apăru./ 
Nu-ți fie teamă, Iosif, căci Miriam fe-
cioara/ nu și-a călcat cuvântul cel 
dat în legământ./ Ci Duhul veșniciei 
și-a tăinuit comoara/ în trupul fără 
pată, în vasul cel mai sfânt”//(Iosif, 
logodnicul Mariei). Asemenea lui 
Vasile Voiculescu, secvențe și per-
sonaje din Săptămâna Mare, respec-
tiv: Arginții, Baraba, Cele șapte 
bătălii de pe Golgota, Nu-i singur 
Iuda vinovat, Ștergarul, Tâlharul ș.a., 
subliniind lupta, antiteza dintre 
Lege și Har, tensiunea permanentă 
dintre Bine și Rău, dintre Întuneric 
și Lumină, viață și moarte. 
Dragostea divină pentru ființa 
umană căzută, pervertită de păcat, 
bântuită de remușcări, precum și 
iertarea și mântuirea acesteia prin 
credința în Jertfa răs-cumpărătoare 
a lui Hristos (Tâlharul). În poezia 
Arginții, de pildă, tensiunea 
psihologică din inima lui Iuda, care, 
după ce îl vinde pe Fiul Omului 
(Iisus), are remușcări și, pentru a se 
elibera de tortura acestora, se sinu-
cide. Dar coșmarul vinovăției îl 
urmează implacabil și în Infern. 
Imaginea și emoția stârnesc  fiori de 
groază în conștiința oricărui cititor, 
care dorește să-L urmeze pe Hris-
tos, respingând iluzia fericirii 
promisă de domnia lui Mamona 
(dumnezeul banului) și conse-

cințele eterne ale acestui fapt. Iată 
crâmpeie: // „Treizeci de-arginți 
curați și grei,/ cu chipul lui Cezar pe 
ei…/ Treizeci de stele sclipitoare…/ 
și-un Rai întreg în fiecare…/ Trei ani 
să te smerești, să taci,/ cu ochi de 
vânător dibaci!/ Trei ani cu arcul în-
cordat,/ s-aștepți cel mai de soi 
vânat./ Și… pân’ la cerbul din 
omături,/ mai, mai să-l scapi pe-acel 
de-alături./… /Arginții mei, vânatul 
meu!/ Acum mi-atârnă tolba greu!/ 
Acum eu sunt bogat! Și pot/ să 
cumpăr… via lui Nabot./ Și pot găsi, 
ca Sanbalat,/ chiar și prooroci de 
cumpărat…/ Căci am arginți, mi-e 
brâul plin!/… / Tu snop din grâul 
arnăut,/ tu, pârgă, vin’ să te sărut.”/ 
Se declanșează sentimentul 
năucitor al vinovăției tardive, care îi 
macină conștiința: / „Dar ce văpaie-
n zimți se frânge?/ Ce mână v-a 
umplut de sânge?/ Nu pot să sufăr. 
Pot să mint,/ dar nu vreau sânge, 
vreau argint./ O, iată apă jos în râu./ 
Vă spăl și iar vă strâng la brâu./ Ce-
i asta? Mintea-și pierde frâul./ De ce 
s-a înroșit tot râul?”/… Iluzia feri-
cirii s-a transformat acum în cel mai 
chinuitor coșmar: / „Lăsați-mă, voi, 

ochi de drac./ Fugiți! Eu vreau să 
mor sărac”/. Procesul de conștiință 
atinge paroxismul. Astfel, posedat 
fiind, nu se mai poate întoarce. De-
cide să meargă înainte: / „Un brâu. 
Un laț. Și-apoi… în gol!/ Veniți, voi 
îngeri din Șeol!/ Să scap de-arginți, 
să trec prin vad…/ Ah, iată, plec. Dar 
plec în Iad!/ Și Iadul!... Vai, îmi ies 
din minți./ Căci Iadul… Iadu-i plin 
de-arginți!...//(Arginții). În acest 
poem, precum și în multe altele 
(Daniel și Dariu, Pedeapsa care 
rămâne, Întoarcerea, Cele șapte 
bătălii de pe Golgota, Ștergarul, 
Despărțirea, Nunta din Cana), poetul 
Costache Ioanid, talentat și genial 
inspirat, pictează prin cuvintele și 
versurile amplelor sale poeme 
adevărate tablouri, pline de mișcare, 
pline de viață, stimulând imaginația 
cititorului, demontându-l pe acesta 
celulă cu celulă și remontându-l alt-
fel, teleportându-l într-o altă reali-
tate, când într-una trecută, când 
într-una viitoare. De asemenea, pre-
cum Învățătorul în Predica de pe 
Muntele Fericirilor, când (vorbind 
împotriva îngrijorărilor), ilustrează 
purtarea de grijă a Tatălui Ceresc  
față de nevoile noastre, folosind 
analogia crinilor de pe câmp și a 
păsărilor cerului, poetul Costache 
Ioanid în poezia Puiul folosește 
analogia dintre puiul de găină și om, 
respectiv, dintre viața puiului 
înainte și după ieșirea acestuia din 
găoace, pe de o parte, și viața de-aici 
a omului, cu multe necazuri, de 
multe ori absurde și greu de accep-
tat și viața de dincolo, viața veșnică, 
unde și când vom cunoaște și 
înțelege deplin rostul modelator al 
necazurilor, aparent fără rost de-
aici. Iată crâmpeie: // „Trist/ și sin-
gur în găoace,/ puiul galben-auriu/ 
a simțit într-un târziu/ că-i 
stingher,/ că n-are pace./ A simțit că 
lumea lui/ tot mai strâmtă/ nu știu 
cum/ se face…/ Ce-o fi asta?,/ se 
gândi./ Cum de m-a ajuns năpasta/ 
să trăiesc într-o mărgică,/ într-o 
casă/ tot mai strâmtă,/ tot mai 
mică?.../ Să nu pot să-mi aflu loc/ 
nici pe față,/ nici pe spate./ Și să-mi 
crească,/ după toate,/ uite/ ce 
nătâng de cioc!/… / Mi-au ieșit și 
doi ochi mici./ Ce să fac cu ei aici?/ 
Mi-au crescut și aripi grele./ Ce să 
fac aici cu ele?/… /Doamne,/ pentru 
ce mi-ai dat/ daruri care-mi sunt 
povară?.../ Și/ lăsat pe partea 
stângă,/ a-nceput ușor să plângă/ 
puiul/ pentru-ntâia oară…”/ Dar, 
sosește sorocul, când puiul trebuia 
să iasă din găoace: / „Dar deodată,/ 
în găoc,/ bate cineva de-afară…/ 
Cioc!/ Cioc, cioc!/ Inima în pui se 
zbate,/ se-nfioară./…/ Uite! / Sub 
ciocănituri solide/ se deschide/ o 
fereastră!/ Doamne,/ ce priveliște 
măiastră!/ Apoi, uite-acum cât loc…
/unde poate să alerge,/ să se joace,/ 
să se culce…/… / Și sări în grabă 
puiul/ din bârlogul vieții vechi./ O, 
acum cât e de bine/ să ai ochi,/ să ai 
urechi!.../… / Și-nălțând privirea-n 
soare,/ puiul,/ suflet de pripas,/ a 
bătut din aripioare/ și-a făcut în-
tâiul pas./… / Dar aici în noua țară,/ 
ce s-ar fi făcut el oare/ fără aripi,/ 
fără gheare,/ fără vechea lui 
povară/ din căsuța cea sihastră?/ 
Bietul pui…”/ Urmează analogia: 
/„Frații mei,/ povestea lui/ nu-i 
decât povestea noastră…/ Cinste,/ 
curăție,/ milă,/ jertfă,/ inimă 
umilă,/ lacrimi grele,/ bunătate,/ și 
suspine după stele,/ bine,/ dar aces-
tea toate…/ ce să faci aici cu ele?/ Să 
fii mut ca oaia-n strungă,/ cu 
răbdare (îndelungă!),/… /da,/ când 
viața e-o berbuncă,/ unde toți 
străbat răscrucea/ și în calea ta 
aruncă/ spini și cioburi/ fără 

număr,/ tu/ să-ți iei în taină crucea/ 
și s-o duci umil pe umăr…/ sus-
pinând discret,/ cuminte,/ sub 
scuipatul de ocară…/ O, Părinte/, 
Creatorule-ndurat,/oare pentru ce 
mi-ai dat/ daruri care-mi sunt 
povară?”/ La aceste lamentații câr-
titoare, iată răspunsul: / „Pentru 
ce?/ Nu știi?/ Așteaptă…/ Vine-o 
clipă,/ un soroc,/ când la marginile 
lumii/ cineva din cer va bate…/ 
Cioc!/ Cioc, cioc!/ Și-n acest 
străvechi găoc/ se va face o 
fereastră/ către lume cea măiastră./ 
Și-atunci,/ frate,/ cât va fi de bine/ 
să ai pieptul cu suspine,/ să ai 
umerii cu cruce,/ să ai tâmplele cu 
spini,/… /căci acestea toate, toate,/ 
se vor face… aripi albe/ și tunică de 
lumină/ și cunună de rubini/ și 
toiag de-mpărăție,/care știe lumi 
să-nfrunte”/… //(Puiul). Și exem-
plele ar putea continua.  Poezia lui 
Costache Ioanid e un tezaur literar 
și spiritual, de cult și cultură, 
deopotrivă, care așteaptă să fie încă 
descoperit și evaluat ca atare. Prin 
luna Mai a anului 1977 am avut 
privilegiul să-l văd aievea pe poetul 
Costache Ioanid și să-l aud 
declamând. Venise la Timișoara, în 
compania unor prieteni. Un om bla-
jin, cu o privirea caldă și un zâmbet 
tandru, pe care nimeni și nimic nu-l 
putea îndepărta de pe chipu-i, prin 
care arăta în exterior un colț de Rai 
interior. I s-a oferit prilejul să 
vorbească despre poezia sa. Dar el 
doar a declamat poezia Taine iar 
prietenii însoțitori au cântat pe ver-
surile lui Cu Dumnezeu în fiecare zi. 
A fost fascinant. Ca o revelație. De 
neuitat.

Poetul Costache Ioanid... 
(Continuare din pag. 10)

 
Camelia 
Popovici 

 
 

Fericire 
 
 

Zi de zi, alerg după tine 
Clipă de clipă îți rostesc numele 
E atâta timp de când 
Nu te-am mai simțit  
Of! Ce să fac, să te pot regăsi 
Te-am pierdut? Ori ai murit…! 
Cine ar putea să-mi dea  
                                         un răspuns 
Nu mă crezi că alerg mereu 
 
Mi s-au tocit tălpile fugind  
                         după tine… 
Până când a venit el- vântul-  
                      și mi-a șters urmele. 
Mi-e atât de dor de tine 
Aproape că ți-am uitat numele! 
 
Pentru ultima oară te strig: 
Unde ești FERICIRE? 

 
Destrămare 
 
Mai sărută-mi ochii iubite, 
Mai atinge-mă cu privirea ta  
Fă-mă să simt iubirea fierbinte, 
În noaptea asta voi fi doar a ta!  
 
Mai coboară-ți buzele  
           peste sânii mei 
Și fă-mă să tremur de dorință… 
Pasional să te simt cum mă vrei- 
Să mă pierd clocotind  
                          cu întreaga-mi ființă! 
 
Ah! Ce mult te doresc, dar ce faci? 
Te destrami odată cu el? 
Mi-ai sfărâmat inima  
                         și acum pleci- 
Vis pierdut în ziuă -  
                  mai stai noapte nițel!! 
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           Tentaţia marilor scriitori (după 
ce ṣi-au consumat pȃnă la suferinţă 
o parte din emoţia creatoare în 
proză) de a reînvia dezvăluindu-se 
aproape total prin poezie de obsesie 
este mai mare decȃt dreptul la o 
binemeritată odihnă. 

Nici Ștefan Mitroi nu face 
excepţie ṣi-ṣi aṣterne cu sinceritate 
gȃndurile pe hȃrtie, spre beneficiul 
celor care-i iubesc sufletul neliniṣtit 
ṣi rănit fără leac al literatului total. 

Ḯţi dă impresia că poate scrie 
despre orice ṣi orice: eseu, roman, 
aforism, teatru ṣi mai ales poezie, pe 
care o păţeṣte permanent, aproape 
delirant ṣi trăind-o pȃnă la 
suferinţă. 

Spre a se elibera s-a pregătit 
(ca pentru înviere) cu volumul 
„Pregătiri de înviere”, pentru a nu 
ṣtiu a cȃta reînviere, prin care s-a 
salvat, după fiecare operă dusă la 
capăt. 

Ḯn acest volum spovedanie 
(confesiune) are repere clare ṣi ni le 
arată într-o poezie la care ne face 
aproape părtaṣi, mai ales cȃnd 
forţează în „Vinovăţie” asemănarea 
între cȃrciumar ṣi poet, care fiecare 
în parte toarnă spre propria vină 
cȃte ceva, cȃrciumarul apă în vin, iar 
poetul pămȃnt ṣi lucruri pămȃnteṣti 
în cer („a făcut avere / turnȃnd apă 
în vin / celălalt a dobȃndit faimă / 
turnȃnd pămȃnt în cer, / moarte în 
viaţă, / vară în iarnă, / întuneric în 
lumină“ ṣi mai ales „liniṣte în 
strigăt“). 

Fiecare este culpabil în felul 
lui, cȃrciumarul pentru blasfemia de 
a „boteza” vinul, iar poetul pentru 
vina de a-ṣi fi introdus cititorii într-
o lume pe care aceṣtia n-ar fi ṣtiut-o 
dacă nu i-ar fi citit poeziile. 

Despre cel înzestrat cu abili-
tatea de a citi mersul lumii în zborul 
păsărilor, cărora le răsfoieṣte ari-
pile, ne vorbeṣte ca despre 
atotṣtiutorul planetei („stătea toată 
ziua cu / ochii pe cer / după păsări / 
le răsfoia aripile / ṣi ṣtia aproape 
totul despre lume “). 

Ḯṣi doreṣte ca timpul să aibă 
un cameleonism paranormal, care 
să-i permită să-ṣi aleagă vȃrsta pe 
care urmează s-o trăiască, (“de 
aceea aṣ păstra copilăria / pentru 
ziua de duminică. / Să mă pot bucura 
de ea tot restul vieţii / cȃt despre 
tinereţe, din vȃrsta de sus, cum era / 
cȃnd eram zilnic bătrȃn, / să ajungă 
vȃrsta mea de toată ziua, / vȃrsta de 
la urmă.)  

Nuntirea ṣi-o imaginează într-
un mod halucinant. („a nins / 
cȃmpul ṣi-a pus / cămaṣă albă de 
ginere, / iar ea mireasa, lumina 
ochilor mei.“)   

Asemenea lui Odiseu (cȃnd 
este ademenit de Calypso cu ne-
murirea) îṣi preferă iubita care „ṣi-a 
pus o mască de femeie bătrȃnă 
„ṣtiind“ că fruntea veṣtedă a femeii ce 
stă la masă alături de el (mine) e a 
fetei pe care a (am) dus-o / într-o zi 
de primăvară la altar “.    

Are obsesia inelului fie că-i al 
lui Saturn cȃnd iubita ṣi-l pune pe 
deget pentru a-l urma pȃnă la mar-
ginea universului, fie că-i recipien-
tul în care bunica îṣi pune sufletul la 
îngropăciune.    

Libertatea ṣi-o imaginează ṣi 
ṣi-o doreṣte, dincolo de legile firii 
cȃnd ajunge la concluzia că: „E bine 
ca uneori să-ţi iei liber de la viaţă“, 
aṣa cum are certitudinea că ṣi de la 
moarte îţi poţi lua liber („trebuie să 
vină o zi/ sunt cȃt se poate de sigur 
de asta/ în care îţi poţi lua liber/ de 

la moarte“). 
Ia lucrurile în sens strict per-

sonal ṣi poate că chiar are dreptate, 
„cȃnd mori / nu trece doar timpul 
vieţii tale / trece tot timpul„ iar 
atunci cȃnd face daruri, o face cu 
sinceritate de parcă întreg universul 
ar fi cuprins într-o „curea de ceas“ 
sau într-o  „basma colorată“.  Odată 
a ṣi zburat atȃt de sus că ṣi-a vopsit 
mȃinile de la albastrul cerului ṣi n-a 
mai putut să le spele deṣi ṣtia că 
toate trec, că ṣi veṣnicia trece, iar 
planetele se aliniază începȃnd cu 
cea de sub tălpile sale („Era chiar / 
sub tălpile mele”) chiar ṣi atunci 
cȃnd iese la cules de cer („după 
fiecare ploaie / ieṣeam la cules de 
cer/ pe cȃmp“) pe care-l punea „pȃnă 
seara la loc/ ca să aibă unde răsări 
stelele“.    

Alegerea perechii îl conduce 
invariabil la dilema „cine pe cine 
trage pe sfoară“ iar zmeul înălţat 
pentru alegere se transformă (nu în 
curcubeu) într-o eṣarfă multicoloră.   

Veṣtile de pe front le primeṣte 
de la cucul ceasului din camera 
bunicii. 

Aṣteptarea veṣtilor face din 
bunica autorului o altfel de 
Penelopă, care-ṣi aṣteaptă bărbatul 
cu ciorbă fierbinte în strachina de 
pe masă, deṣi singurătatea ei (a 
bunicii) bătea suta de ani.   

Ciclul FUM dedicat ELISA-
BETEI este o confesiune supra-
realistă despre întȃmplările din 
viaţa trăită ṣi legate de idea de fum, 
frȃnghia ipotetică cu care casele 

erau legate de cer, pentru ca Dum-
nezeu adunȃndu-le în pumnul său 
viguros să le legene cu blȃndeţea cu 
care mamele încearcă să-ṣi 
liniṣtească ṣi să-ṣi îndemne la starea 
de vis pruncii. 

Oricum starea de vis este atȃt 
de fantezistă, că pȃnă ṣi potcoava 
găsită este atribuită cerului de-
venind apoi pretextul ca bunicul, 
atunci când ṣi-a potcovit calul (care 
devine zburător), să semene cu 
Dumnezeu („privind înmărmuriţi 
spre cer; / E Dumnezeu / Da de unde! 
/ Le-am spus / abia încăpȃndu-mi în 
piele / de mȃndrie / E bunicul, / 
Doar că seamănă leit cu 
Dumnezeu“). 

Dacă cel care scrie asemenea 
versuri ṣtie cum arată Dumnezeu 
de-l vede în felul cum arată bunicul, 
n-ar trebui să ne mirăm că Ștefan 
Mitroi descoperă ce este veṣnicia ṣi 
de ce aceasta rămȃne mereu 
proaspătă. (“Se mai ṣtie despre 
veṣnicie că trece ṣi ea / dar nu se 
trece niciodată / rămȃne proaspătă 
mereu“)  

Dacă  „cerul / face tot timpul / 
un pas îndărăt / ca să ne lase loc / să 
creṣtem“, posesivitatea gropii ca 

ultim sălaṣ pămȃntesc, îl determină 
pe Ștefan Mitroi să-ṣi dorească par-
ticiparea „la  înmormȃntarea unei 
gropi, iar omul acela să fie (fiu) el 
(eu)“, ṣi ideea de moarte în detri-
mentul frumuseţii lumii, să-l facă 
să-ṣi dorească să înveţe să învieze 
(„cum, necum, va trebui să învăţ să 
înviez!”). 

Luna văzută noaptea în goana 
trenului i se pare a fi secera 
supremă, care-l hipnotizează pȃnă 
la ideea că în cale aceasta retează 
totul aṣa cum „stătea lipită de gea-
mul / compartimentului meu / Mi-
am ţinut capul cu mȃinile. / Era prea 
tȃrziu, însă. / Cȃnd m-am uitat mai 
atent, l-am zărit sus pe cer, / trecea 
însȃngerat pe deasupra gării“.  

Moartea pare să ṣi-o ima-
gineze magistral prin abandonul 
sȃngelui („ce nu va mai colora în / 
nicio primăvară / macii pe 
cȃmpuri“). 

Singura care rămȃne să con-
state abandonul total este lumina 
ochilor care rămȃne „la urmă de tot. 
/ Singură cu cerul / ca să-l poată în-
treba: de ce?“. 

Nu află răspunsul fiindcă 
vȃntul îngheţat al morţii suflă 
asupra ei,  stingȃnd-o.  

Toate lucrurile ṣtiute de Ștefan 
Mitroi par să se întoarcă „în sine“; în 
copaci scȃndurile patului, muzica 
cȃntată la radio în cȃntatul sublim al 
păsărilor, berzele (ca taxi-uri ale 
naṣterilor) să aducă în cioc zilele vi-
itorului, pasărea în ou, iar naṣterea 
să nu aibă sfȃrṣit în somnul vegheat 
din astral de chiar mama sa 
(devenită  „lumină mai demult“) 
care-l îndeamnă duios „dormi în-
truna“. 

Numai aṣa este posibil ca visul 
lui în care desenează din prima (ce-
i trece prin cap) lumea aṣa cum ṣi-o 
imaginează (fără posibilitatea de a 
corecta ce face), lăsȃnd o ultimă 
pagină spre a-l desena pe Dum-
nezeu. Constată că s-a desenat pe 
SINE (“ṣi în cȃteva zecimi de 
secundă, poate chiar mai puţin / îṣi 
face propriul portret “). 

Uimitor este poemul „Flori de 
gheaţă“ în care singurătatea 
călătorului spre nicăieri îl face pe 
acesta să-ṣi ducă pȃnă la nuntire 
apropierea de sperietoarea de ciori. 

Singurătatea lui face nuntă cu 
singurătatea sperietoarei de ciori, la 
care se adaugă singurătatea cucului 
care cȃntă înainte de vreme. 
(„Singurătatea mea cȃntă, / s-a 
grăbit sperietoarea să mă lămu-
rească./ Eu am chemat-o/Doar nu 
era să avem/o nuntă fără lăutari“). 

Buchetul din flori de gheaţă, al 
miresei, aruncat peste umăr nu este 
prins nici măcar de singurătate ṣi 
continuă să alerge după tren, în 
timp ce îmbrăţiṣarea de rămas bun 
creează un echivoc care rămȃne 
nelămurit, cine coborȃse din tren? 
(„Tot nu ṣtiam care dintre noi 
coborȃse“). 

Și dacă, pȃnă ṣi starea de 
somn, nu-l mai ajută să rămȃnă 
nedescoperit cȃnd pluteṣte pe dea-
supra oraṣului, acceptă propunerea 
vȃnzătorului de ziare, care 
confecţionează două avioane de 
hȃrtie cu care să se plimbe sufletul 
propriu al fiecăruia. („Că e mai bine 
ca fiecare să moară în locul lui“ ).   

Mama lui Ștefan Mitroi pare să 
fi împrumutat harul lui Dumnezeu 
(de a reda puritatea ṣi inocenţa) 
cȃnd îṣi spală feciorul pe cap, ca 
pentru a-i curăţa gȃndurile, iar 
clăbucul aruncat să împrumute lu-

crurile cu albul inocenţei, al zăpezii 
ṣi să-i stȃrnească amintirea acelei 
ierni (de care i se făcuse un dor 
sfȃṣietor) cȃnd  „cu ochii de două ori 
închiṣi“ feciorului purificat să-i vină 
să plȃngă de fericire. 

Cu gȃndurile curate Ștefan 
Mitroi pune „la un loc puţinătatea 
existenţei sale (mele)“ cu cerul la 
care se uita ( „mă uitam mirat“) ṣi 
face adunări ṣi scăderi spre a deveni 
leat cu oricine ṣi mai ales să trăiască 
un moment care nu s-a întȃmplat 
niciodată, acela de a avea ocazia să-
ṣi cunoască bunicul ṣi să vadă “ochii 
închiṣi ai mamei în timp ce-i (ce-mi) 
citea scrisorile pe care nu i le-a (le-
am) trimis niciodată“). 

Lucrurile neîntȃmplate la 
vreme îl obsedează; că bătrȃneţea a 
prins-o pe bunica sa cu nunta 
amȃnată.    

Sărăcia, războiul ṣi alte treburi 
prioritare făcuseră ca visul de a fi 
mireasă să fie amȃnat, iar „Carul 
Mare“ (din care coborȃse păianjenul 
care a început să ţeasă o rochie cum 
nu s-a mai văzut vreodată) nu se 
miṣca ṣi rămȃnea ţintuit deasupra 
casei părinteṣti logodindu-se cu 
căruţa din curte, care ţinea loc de 
gherghef pentru pȃnza fără 
asemănare a rochiei de mireasă. 
Cȃnd rochia este gata căruţa se 
ridică de la pămȃnt iar Muzeul 
Carului Mare îṣi va schimba locul, 
umblȃnd împreună cu casa de sub el 
prin toate cerurile lumii.   

„Aceasta îi era credinţa ṣi mai 
era ṣi aceea că „femeia (lui) trebuie 
să se îndrăgostească de el cu inima 
lui“.  

Naṣterea proprie face ca toate 
rudele lui Ștefan Mitroi, ca 
adevărate ursitoare, să pună-ntr-o 
ipotetică puṣculiţă darurile nece-
sare pentru viaţa viitorului scriitor 
(zbuciumat de sensibilităţi duse la 
paroxism). 

Se pare că au avut mȃnă bună; 
au înzestrat cu podoabe excep-
ționale, de înţelegere ṣi explicare a 
unei lumi complicate ṣi pe alocuri 
absurdă. 

Pasărea care l-a eliberat din 
puṣculiţa – turbincă i s-a aṣezat pe 
umăr ṣi a cȃntat pȃnă a doua zi, iar 
de atunci pentru Ștefan Mitroi a fost 
numai pȃnă la a doua zi, fiindcă: 
(„Ḯntr-o noapte, tocmai cȃnd ne 
spuneam rugăciunea înainte de cul-
care, ne-am trezit cu toţii înghiţiţi de 
puṣculiţă. Noroc cu pasărea, care a 
izbit pȃnă dimineaţa cu ciocul în 
pereţii ei, crezȃnd că e vorba de coaja 
unui ou… Aṣa am scăpat din burta 
puṣculiţei. Și-am sărit vesel din 
leagăn, începȃnd dintr-odată să 
vorbesc, în vreme ce pasărea care ne 
salvase mi s-a aṣezat pe umăr ṣi nu s-
a mai oprit, pȃnă a doua zi, din 
cȃntat! Adică pȃnă azi, cȃnd privesc 
lung îndărătul vieţii mele, încercȃnd 
să-mi amintească dacă, în afară de 
ea, am mai avut ṣi alţi lăutari la 
nuntă“). 

Cȃntecul păsării, alter ego-ul 
lui Ștefan Mitroi pare să îngheţe 
treimea într-o ipostază familială; 
tatăl, mama ṣi fiul aṣezaţi la o masă 
cu trei picioare, în echilibru perfect, 
dar frumuseţea imaginii nu poate să 
satisfacă nicio foame de niciun fel, 
chiar dacă ar fi „niciun anotimp 
peste tot“.  

Faptul că „pasărea măiastră“ 
cȃntă ṣi acum pe umărul lui Ștefan 
Mitroi, este acest volum de învieri 
(ṣi reînvieri) pe care cu pioṣenie ṣi 
multă empatie trebuie să-l citeṣti, 
dacă vrei ca ṣi la tine să-nceapă să 
cȃnte măcar un tril, o pasăre pe care 
ṣi tu cititorule ar trebui să o ai. 

       
  ICĂ  SĂLIȘTEANU    

 PREGĂTIRI DE  ÎNVIERE  de Ștefan  Mitroi
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PREȚUL  UNEI CLIPE 
DE  EXTAZ 

 
Iată un titlu inci-

tant, care trimite la o 
eventuală  melodramă  
cu evoluție previzibilă, 
dar lucrurile stau cu 
totul altfel... Autoarea 
Adriana Șerb abor-

dează, în romanul său cu titlul de mai sus, 
apărut în 2020 la Editura Coresi, un subiect 
evitat până acum, dar de acută actualitate: 
consumul de droguri. 

Romanul prezintă gradat decăderea 
tânărului student Paul, devenit, în final, in-
fractor,  după ce viciul îl îndepărtase de 
familie, prieteni, iubită, plasându-l într-o 
zonă socială și spirituală degradantă.     
Acțiunea nu trenează, planurile se schimbă 
frecvent, apar în scenă mereu noi personaje 
fără legătură directă cu eroul negativ, per-
sonaje a căror biografie este schițată su-
gestiv, din câteva repere. 

Ceea ce face din acest roman o lectură 

parcursă cu interes este  modul de realizare 
a interacțiunii dintre personaje, a căror 
existență se recompune din gesturile 
mărunte, banale, care le întregesc portretul. 

Acțiunea se derulează într-un spațiu 
bine precizat, al  străzilor din București  
care încă mai păstrează aerul arhaic dar 

plin de farmecul 
greu de descris: 
Cartierul Arme-
nesc și străzile în-
vecinate, strada 
Plantelor etc. -
amănunt care dă 
culoare intrigii, 
creează atmosferă, 
conectează la con-
temporaneitate. 

Scris la per-
soana a treia, 
vocea narativă se 
situează pe poziție 
neutră, reușind să 

evite un eventual ton moralizator, realizând 
însă, cu succes, un semnal de alarmă asupra 
unui aspect social mult dezbătut de presă și 
nu numai, o marcă negativă a unei libertăți 
greșit asimilate. 

C
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Romanul Aurei 
Dan, Strâmtori între 
lacrimi - roman (Ed. 
Amanda Edit, 2018) este 
dedicat condiţiei precare 
a femeii într-o lume 
condusă de bărbaţi. Deşi 
acţiunea se petrece în 
c o n te m p o ra n e i t a te , 
unele dintre avatariile 

cumplite la care este supusă femeia sunt 
vechi de când lumea.  

Iată ce mărturiseşte autoarea în 
legătură cu romanul ei: „... am scris acest 
roman şi l-am conceput ca pe o revoltă 
exprimată în favoarea femeii,... femeii care 
poartă stigmatul de a fi femeie, şi – nu om -, 
femeii martiră, căci ea este lovită crud de 
soartă sau de alte elemente din jur. Strig cu 
vocea unui tunet, că ea, femeia, merită să fie, 
pur şi simplu, dar femeie. Mi-aş dori ca ea, fe-
meia, să-şi poarte feminitatea cu mândrie, 
cu fruntea sus, fiindcă este minunat acest – 
impediment -, respectiv – impedimentul – de 
a fi femeie.” Deşi pare, explicaţia nu este 
feministă, autoarea militând pentru re-
spectarea femeii şi atâta tot. 

Cartea este împărţită în capitole 
foarte scurte, ceea ce fac ca ea să poată fi 
citită mai uşor, dar ar putea fi structurată în 
trei părţi mari. Prima parte se petrece la un 
spital sau sanatoriu psihiatric în care per-
sonajele apar în mintea unei femei, Elena, 
cu mintea răvăşită, faptele fiind reale dar 
actanţii fiind încurcaţi. Este o metodă 
ingenioasă de a ne introduce în acest 
roman şi a-l face mai incitant. Personajele 
la care ne referim sunt: Anemar, Vlad, Ioan, 
Valentin, Ela etc. 

A doua parte descrie în amănunţime 
cele mai grele chinuri la care poate fi 
supusă o tânără, Anemar, de 16 ani, fiica 
Elenei, furată de ţiganul Giani şi obligată să 
se supună plăcerilor sale sexuale, apoi şi 
celorlalţi clienţi. După 3 ani de chinuri, este 
cumpărată de un politician bogat, Mircea 
Sorescu, pentru a-l învăţa să devină bărbat 
pe Paul, fiul aestuia, bănuit de părinţi de ho-
moxeualism. Dar nu a fost decât o simplă 
bănuială, Paul trăind o viaţă sexuală 
normală cu Nora, bona din casa politicianu-
lui. A treia parte este dedicată revenirii 
Anemarei la viaţa normală, terminând 
liceul, urmează facultatea de medicină spe-
cializându-se în ginecologie pentru a fi utilă 
femeilor. Se întâlneşte cu tatăl ei Vlad (fiul 
Elei şi al lui Valentin), care fusese 
îndepărtat de Elena de către familia sa, în-
trucât era mult mai tânăr decât aceasta. 
După accidentul de circulaţie în care mor 
Sofia (soţia politicianului) şi Paul (unicul 

fiu), Anemar, după 9 ani, se va mărita cu 
Mircea Sorescu şi îi va face două perechi de 
gemeni, doi băieţi şi două fete. Elena, mama 
ei, se sinucide în sanatoriul psihiatric, 
iar în amintirea talentului ei de 
croitoreasă, Anemar îi va organiza parade 
de modă cu modelele create de aceasta. 

În final, eroii: Elena, Mircea Sorescu şi 
Anemar se vor întâlni în ceruri. 

 Romanul Strâmtori între lacrimi 
este construit clasic. El respectă momentele 
epicii consacrate. Exordiul este conceput 
ingenios, prin prezentarea personajelor 
prin monologurile şi dialogurile Elenei, pa-
cienta cu mintea rătăcită din cauza avatari-
ilor pe care le-a suferit: două violuri şi 
dispariţia fiicei sale etc. 

Intriga constă în răpirea Anemarei de 
către Giani. Desfăşurarea acţiunii cuprinde 
o mulţime de întâmplări care converg spre 
unitatea cărţii, autoarea dovedindu-se o 
bună creatoare de situaţii dramatice (de ex-
emplu, accidentul de maşină). 

Punctul culminant îmi pare îm-
plinirea vieţii eroinei, după recâştigarea 
demnităţii, prin căsătoria cu Mircea 
Sorescu.  

Deznodământul trimite personajele 
în cer.  Cartea este dramatică din cale-afară. 
Nu cunosc pagini care să redea atât de 
verosimil chinurile la care este supusă o fe-
meie răpită de proxeneţi.După ce este 

răscumpărată de 
Mircea, Anemar 
reuşeşte să se re-
dreseze psihic, să 
se împlinească 
profesional şi apoi 
să se mărite cu 
salvatorul ei. 

St râ m to r i 
între lacrimi este 
un roman care 
merge de la ago-
nie la extaz. La în-
ceput, cititorul se 
revoltă, apoi se 

însenineaază treptat. Efectul cathartic mi se 
pare evident. Scopul cărţii este moral. 

Romanul este modern, dramatic, ten-
sionat. Fantezia este puternică, grefată pe 
un fundal verosimil. Tehnica de construcție 
este ingeniosă, autoarea prezentându-ne 
personajele în devălmăşia unei minţi bol-
nave. Are loc apoi o buclă temporară şi 
faptele se ordoneză cronologic.  

Aura Dan conduce cu mână sigură 
personajele. Stilul este, în prima parte, voit 
abscons, apoi se limpezeşte devenind di-
rect, colocvial. 

O carte care nu te lasă indiferent.  

 Aura Dan – Strâmtori între lacrimi 
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(Continuare din pag. 5) 
 
Desigur, reflexele în 

oglinzile filosofice și literare 
(Interferențe și prăpăstii 
I); Dostoievski în oglinzi 
românești (Interferențe și 
prăpăstii II); teritoriile 
extra-beletristice din Agora: 
coridă, angoasă și furtuni; F. 
D. în spații literare și publice 
contemporane (Neliniști 
esențiale, Euterpe, Apollo, 
Afrodita, Eros, Thalia) care 
e partea a VII-a. Ro-
mancierul rus în oglinzile 
clasicilor europeni se vede în 
partea a VIII-a, cu titlul 
Ecouri dostoievskiene în 
revista „Gândirea“, în care 
cititorul va fi fascinat, prob-
abil, de dialogul și apozițiile 
celor trei mari ruși – Tolstoi, 
Turgheniev și Dostoievski, 
care erau aproape și, totuși, 
atât de departe fiecare de 
ceilalți. 

Apare și partea a IX-a, în 
care, surprinzător, citim 
interpretările și evaluările 
unor români de azi. Pentru 
basarabeanul Leo Butnaru, 
prin sensurile creației lui F. 
D., se atenuează „dezbinările 
din lume“, inclusiv prin 
cartea buhușeanului nostru; 
Ștefan Munteanu îi 
recunoaște colegului său 
pașii „spre filosofia lui Dos-
toievski“; Petre Isachi 
detectează, dincolo de texte, 
„ridicolul dostoievskian“; 
Viorel Savin receptează, în 
monumentala carte, „Eva-
darea lui I. F.“; iar, în final, po-
etul Dan Sandu îi înalță un 
„Cântec de prieten“ „puiului 
de răzeș“ din Valea lui Ion.  

* 
... Ba au rămas, totuși, 

unele lucruri necuprinse, iu-
bitule dascăl de școală 

românească, pentru că 
panslavismul n-a iertat 
niciodată neamurile pe 
unde-a călcat. Mărețul 
Sankt-Petersburg e parțial 
întins și pe pământ finlan-
dez; sutele de mii de români 
din Basarabia lui Ștefan mai 
suspină și acum după 
livezile străbune, căci au 
ajuns în pustiurile Siberiei în 
veacul îndepărtat, suferind 
chinuri inimaginabile doar 
pentru că țineau la limba lui 
Eminescu și tradițiile etniei. 
Cu cine se învecinează 
măreața Uniune Sovietică? 
întreabă un dascăl la școală. 
Cu cine vrea! răspunde Bulă 
corect. Până și niște biete 
insulițe pustii, cândva 
japoneze, din zona nordică, 
au fost anexate de la o 
populație niponă îngră-
mădită și așa, locuind într-
un arhipelag zguduit zilnic 
de seisme. Eminescu știa 
bine istoria neamului său, 
din moment ce prima fugă 
din școala de la Cernăuți a 
făcut-o ca să-i cunoască pe 
românii săi din Transilvania. 

...Cândva poate voi 
reveni la cartea lui Ion Fercu 
și-i voi revizita pe inocentul 
Aleoșa, pe complicatul Ivan, 
ori pe Nastasia Filipovna și 
Mâșkin. Acum însă am vrut 
să dau deoparte zgura ce ne 
apasă inima, căci pe ruși îi 
cunosc mai bine doar 
românii, iar ceața și toxinele 
unei ideologii și ale unei is-
torii se duc greu din bătătura 
străbună. N-are legătură cu 
asta, dar indiferența lui 
Eminescu față de spiritul 
slav, distanța lui Camil Pe-
trescu și graba lui G. 
Călinescu de a se îndepărta 
de subiect explică, poate, 
ceva. 

 

ION FERCU printre gloriile  
cugetării și literaturii europene* 

Sinceritatea cu care 
scrie Maria Radu poezii pen-
tru copii se poate vedea încă 
din titlu. Ea se prezintă citi-
torilor săi cu sufletul deschis 
în versuri, cu dorința de a 
prelungi și dincolo de vârsta 
specifică copilăriei o 
anumită stare de spirit, anu-
mite trăiri.  A scrie literatură 
pentru copii, și mai ales în 
versuri este un demers 
destul de dificil și de riscant 
pentru că acești cititori care 
vin cu sufletul curat să-ți 
citească scrierile nu pot fi, în 
nici un mod, păcăliți. Ei simt 
încă de la primele versuri 
dacă autorul are har sau nu, 
dacă sufletul său este deschis 
și apropiat de sufletul lor, de 
provocările acestei vârste și 
mai ales dacă  versurile nu 
tișează sau mimează anu-
mite stări. Maria Radu, 
având în vedere că o viață 
întreagă a trudit la mode-
larea sufletelor celor mici, 
cunoaște în detaliu psiholo-
gia copilului și din această 
cauză știe, cu prisosință să se 
copilărească, pre înțelesul 
lor, și mai ales să le 

vorbească  în versuri, de la 
egal la egal. Fie că vorbește 
despre dorul de mamă, sen-
timent cel mai adesea întâl-
nit în literatura pentru copii, 
dar și în cartea Mariei Radu, 
despre sat, acolo unde este 
cazul, despre venirea sau 
plecarea cocoarelor, despre 
flori, despre părinți sau 
bunici, cel mai adesea, dar și 
despre mângâiatul lui Grivei, 
pe botic, Maria Radu o face 
cu multă sinceritate și multă 
afectivitate, făcându-i pe 
micii săi cititori participanți 
la toate cele deste care scrie.  
Anotimpurile, prin trecerea 
lor, sunt prezentate ca gener-
atoare de fel de fel de realiza-
toare de emoții, care de care 
mai plăcute, mai fascinante, 
mai aparținătoare lor și 
numai lor. Toamna, cu în-
ceputul școlii, a sunetului 
primului clopoțel, dar și cu 
căderea frunzelor, Iarna, cu 
alaiul de sănii și patine, pe 
derdeluș și cu nelipsitul om 
dezăpadă, Primăvara cu 
ghioceii oferiți în dar mamei 
sau doamnei învățătoare și, 
desigur, Vara cu mult 
așteptata vacanță mare în 
care imaginația este lăsată să 
zburde liberă. 
      (Continuare în pag. 15) 

Maria Radu 
sau dreptul  

la copilărire *
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Pe la mijlocul secolului al XIX-

lea ilustrul povestitor danez Hans 
Christian Andersen publica glorios, în 
Suedia, un volum cu schiţe şi impresii 
de călătorie, din care aflăm că, sosind 
pe mare, în vara anului 1851, după o 
călătorie la Constantinopole, scri-
itorul a făcut şi un scurt popas la 
Kustenge, fost Tomis şi Constantia. 
Dar după cinci secole de sălbatice ja-
furi barbare, urmate de un devastator 
război ruso-austro-turc şi de urgia 
apocaliptică a holerei, celebra aşezare 
de la Pontul Euxin îi apare călătorului 
danez ca un biet sat din colibe im-
provizate, îngenunchiat printre 
prăpădeniile afumate şi risipite, dar 
încă elocvente, ale nobilului său tre-
cut, dintre care se mai înalţă 
neverosimil de alb doar lujerul octo-
gonal din piatră şlefuită, al farului de 
la Genviz Calee (Cetatea Genoveză), 
cum numeau turcii ruinurile la 
vedere, ale Tomisului greco-roman.  

Văzută de pe mare, Kiustendje 
este aşezată pe un mal înalt şi friabil, 
din calcar legat în nisip şi-n cochilii 
sfărâmate de scoici plumburii. Numai 
ziduri acoperite cu stuf, oarecum 
văruite, în vremea holerei;  fără pomi, 
fără turnuri sau însemne naţionale, cu 
excepţia minaretului de cretă-al 
geamiei ce tocmai fusese recent 
reînălţată neverosimil de curat şi de 
suplu, din pulberea temeliilor sale me-
dievale. Totul cutremurat prin apele 
îndepărtate-ale morţilor care se 
legănau sideral, pe orizonturi, ca nişte 
eterice oglinzi mişcătoare. 

Mai întâi, spulberata Constanţă 
otomană şi musulmană îl cutremură 
pe călătorul nordic, care, la coborârea 
de pe vapor, trece printre două su-
perbe coloane elene, canelate-n 
marmură roz,  urcând apoi câteva an-
tice trepte marmoree, pe unde se mai 
ghiceau totuşi înfloritele ornamente 
ale mozaicului roman, de odinioară,  
pentru a rătăci mai pe urmă, printr-o 
văgăună de coşmelii şi de magherniţe 
rău tocmite vremelnic, pe ambele mar-
gini ale unei uliţe în paragină, 
şerpuind încâlcit peste urmele pârjo-
lite ale unor ziduri mai vechi şi peste 
ruina repetat pârjolită, a fostului port 
greco-bizantin. Deoarece, după 
inspiraţia de moment a ziditorului 
anonim, coşmeliile-acelea damblagite 
de vânturi şi topite de ceţuri ieşeau im-
previzibil sau se-afundau deodată în 
relief, cu balcoanele lor schiloade şi 
şovăielnice, sprijinite uneori numai 
într-o singură grindă rău afumată şi 
invadată lepros de silitră şi sare sau 
numai în vreo o pereche de scânduri 
coşcove, care abia-şi mai scânceau 
neputinţa şi groaza, deasupra turcilor 
ghemuiţi cenuşiu prin cotloane, ca să-
şi fumeze într-o adâncă nepăsare, 
ciubucele turnate în lut ordinar şi 
amorf, în vreme ce femeile lor, înge-
nunchiate pe rogojinile putrede-ale 
prispelor joase vegheau nişte fierturi 
grele, cu miasme de seuri topite-n 
chimion, muştar şi ghimbariţă verde, 
sporind astfel pâcla paludică a uliţei, 
pe unde copii râioşi şi bărbaţi fără 
vârstă, purtând nişte încălţări hirsute 
din piei de oaie adunau cu încordată 
luare aminte, balega împietrită-n 
cărare, pentru a întreţine focurile 

înghesuite-apoi pe vetrele de chirpici, 
de sub tingiri şi cazane de-aramă. 

Pe măsură ce cuteieră mahalaua 
aceea pestriţă şi ivită ca din pământ, 
printr-un miraj al savanelor scitice, 
călătorul se simte tot mai străin şi tot 
mai pierdut într-o aventură ce pare 
fără ieşire. Spre seară însă, într-o 
cafenea din argilă băligăroasă înşirată 
şi bătută pe plase din gherghinar 
ţepos şi din  acaţ abrosit, soarta lui 
de poet exilat la marginea lumii îl 
ajută să-şi descopere un miraculos 
compatriot rătăcit providenţial pe 
acolo:  un oarecare Lange, cizmar din 
Copenhaga, care se stabilise de ceva 
timp la Galaţi, unde se însurase cu o 
fermecătoare şi isteaţă româncă –  
eroina principală, probabil, a pove-
stirii „Femeia Valahă”,  pe care Ander-
sen o va scrie puţin mai târziu, când 
vaporul cu care va naviga spre Viena 
va fi arestat într-o neprevăzută 
carantină, la Orşova, deoarece holera 
tocmai se ivise din nou pe ambele 
maluri ale fluviului de la marginea în-
tregului pământ locuit. Dar tot acel 
pantofar Lange, desigur, îl va fi îndru-
mat de la prima lor întâlnire, către 
unicul han ocrotitor, din Kustenge, 
ţinut de văduva croatului Toma 
Radicevici, angajat cândva, de o com-
panie austriacă, pentru a se îngriji de 
farul genovez al portului pontic, sin-
gurul rămas pe temeliile sale, după 
prăpădul rusesc. Iar acest vrednic 
croat reuşise, se zice, să ţină farul 
aprins, aproape toată iarna, chiar 
dacă uneori, în lipsă de alt com-
bustibil, întreţinea flacăra cu nişte 
mari cocoloaşe din seu de batal în-
miesmat, din pricina căruia era mai 
mereu hăituit şi asediat de lupii ste-
pei dobrogene, care se strecurau 
hămesiţi, prin umbra zidirilor tomi-
tane, fiind chiar  devorat de aceştia, 
într-o dimineaţă oarbă, pe când ieşise 
cu ciomagul în pumn, ca să-şi  com-
pleteze proviziile sale înmiesmate de 
anonim Martir al Luminii, după cum 
notează cutremurat danezul. 

Dar nuvela „Femeia Valahă”, 
atât de puţin cunoscută, n-a rămas, se 
pare, singurul ecou literar al 
călătoriilor lui Andersen prin Vallahia 
Turcica. Mai ales că unii prestigioşi 
cercetători literari înclină să creadă 
că dezolantul decor al celebrei ale-
gorii „Fetiţa cu chibrituri” mai 

păstrează evidente ecouri din scurta 
descindere a autorului la Kustenge, 
citând de obicei acest sugestiv pasaj 
al celebrei capodopere universale:  
Într-un sfârşit, fetiţa nu mai fu în stare 
să meargă. Se opri şi se ghemui într-un 
colţ, aflat între două case, din care una 
ieşea în stradă mai mult decât 
cealaltă. Şi cu toate că îşi strânsese 
picioruşele sub dânsa, frigul o 
pătrundea din ce în ce mai mult. Dar 
nu îi venea să se ducă acasă! Şi-apoi, 
ce, acasă la ea nu era la fel de frig!? 

Cu toate că peisajul mai larg şi 
oamenii acestui ţinut căzut iarăşi în 
ghearele lacome ale osmanlîilor, i se 
dezvăluie scriitorului nordic abia în 
cursul unei orientale călătorii în 
caravană, către portul danubian de la 
Cernavodă (Bogazchioi), unde urma 
să se îmbarce pentru Viena. Astfel, lu-
crurile călătorilor care mergeau la 
Dunăre au fost încărcate în care mari 

din lemn, trase de boi, iar temerarii 
au pornit la o zi în urma bagajelor, 
pentru a ajunge împreună la 
destinaţie. Expediţia au făcut-o 
călare, pe cai vioi, munteneşti, care 
jucau, săreau şi băteau aerul, cu pi-
cioarele dinapoi, din pricina şerpilor 
de toate neamurile. Convoiul era con-
dus de fratele hangiului Radicevici, 
preventiv înveşmântat  într-o veche, 
dar impozantă uniformă militară 
austriacă, ce impunea totuşi respect 
tâlharilor cerchezi de sub praguri 
stâncoase, întrucât: rămăşiţele colos-
ale ale Valului lui Traian porneau 
chiar din marginea fostei cetăţi pon-
tice, în jurul căreia se întindea o stepă 
verde, vălurindu-şi iluzoriile ape fără 
sfârşit, printre gorgane, maidane, 
monoliţi funerari roşi de vânturi şi tu-
muli ţestoşi. Astfel, prin umbra gloriei 
imperiale de-altădată au trecut fără 
popas, pe lângă multe redute ruinate, 
din ultimul război rusesc în care se as-
cundeau câinii, vara, de căldură şi 
iarna, de frig. Şi tot astfel, au ajuns 
după o vreme, chiar la un fel de sat 
valah, unde fiecare casă avea aspectul 
unei movile înţelenite,deşi în mijloc, pe 
o masă granitică, se mai zăreau şi 
câteva coloane de piatră fumurie, de la 
vreo mai veche zidire greco-romană 
temeinic devastată, din fuga cailor. 
Mai târziu, pe undeva, printre neo-
bositele iluzii din zări, numite de local-
nici apele morţilor, au întâlnit şi 
stâncile cariate ale unui dezolant ci-
mitir turcesc părăsit; satul fiind ars şi 
spulberat definitiv de pe faţa 
pământului.  

Din loc în loc totuşi, printre 
voalurile verzi ale pustietăţii şi ale 
altor iluzii morganatice, se vedeau 
turme de vite care, din depărtare, se 
înfăţişau ca o tabără mare de război. 
Iar păstorii valahi semănau uimitor, 
cu dacii de pe columna traiană; căci 
purtau cojoace lungi de oaie, cu lâna 
scoasă în afară şi câteo căciulă 
strâmtă, turtită, din blănuri mărunt 
inelate. Părul îl purtau lung, negru şi 
zburlit peste umeri. Şi ca la o 
nesfârşită primejdie, toţi  îşi an-
inau pe şoldul din dreapta nepieri-
torul baltag sadovenian – un topor 
greu, cu două tăişuri, scrie Andersen  

Ca pretutindeni, pe podişul de 
sub zodiile scitice, apa adevărată era 
rară, amară şi adesea inaccesibilă  Cu 
toate că, în arşiţa-ceea de cuptor 
mereu încins, păstorii munteni 
stăteau liniştiţi, în umbra cojoacelor 
lor grele, îmbrăcate cu lâna-n afară şi 
rezemaţi pe grozavele lor bâte colţat 
ghintuite, deoarece păstrau în burdu-
furile lor sarmatice un amestec de 
apă şi dughie fiartă, menit să 
potolească setea numaidecât şi pen-
tru multă vreme.  

Uimitor ni se pare faptul că 
acelaşi peisaj selenar, însetat şi în 
veşnică sfărâmare de sine avea să-l 
descopere neschimbat, peste încă un 
veac şi Mihail Sadoveanu, căruia, la 
1941, ruinele Histriei îi apar legănate 
ca printr-o apă lină şi-o linie de 
tufărişuri,  constatând numaidecât 
însă, că apa cea lină nu-i apă ci doar 
albia originară a mării care-n soarele 
amiezii se visează în starea ei de de-
mult – un miraj pentru care dobro-
genii au denumirea frumoasă de 
„apele morţilor”, constatând apoi că 
nici tufărişurile acelea îndepărtate nu 
erau, în fapt, tufărişuri, ci doar nişte 
şiraguri de cocori ce dormitau în tihna 
luminii sau vegheau ameninţările 
pustiei, cu gâtul înălţat şi capul neclin-
tit, adulmecând singurătatea încre-
menită a mării şi legănarea părelnică 
dinspre apele morţilor. 

Un teritoriu al mirajului feeric şi 
neverosimil, desprins, parcă, din bas-
mele sau din notele de călătorie ale 
lui Hans Christian Andersen. 
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Valul lui Traian

Drept pentru care a 
readus la rampă  ideia obsesivă  
de a renunța la participațiile 
(majoritare) ale statului de la 
CECBank, Hidroelectrica, Trans-
gaz, Portul Constanța, TAROM, 
Aeroportul Henri Coandă 
Otopeni, scoțând  acțiunile aces-
tora la tranzacționare bursieră. 
Mai pe românește spus: la vân-
zare. Și pentru care, hienele 
abia așteaptă să  le treacă în 
meniu. Se vede, însă, că guver-
nului ”monstruoasei coaliții” 
nu-i pasă de cum bate vântul 
prin țară, adică prin afara cot-
loanelor palatelor Victoria și 
Cotroceni, astfel încât găina cu 
prețioasele ei ouă și pene de aur 
poate cotcodăci în acute înalte 
și stridente fără s-o audă cine 
trebuie. Și nu mai știu nici cum 
se face că, spunând toate aceste 
lucruri, mi-am amintit de 
replica fără replică dată, cândva, 
boierilor săi, care cereau 
înăsprirea dăjdiilor, de domni-
torul Constantin Mavrocordat, 
cum că găina,  adică țăranul 
plătitor/vărsător de biruri la 
hasnaua de bani a țării, nu tre-
buie omorâtă, ci doar jumulită, 
adică lăsată să facă ouă. Din 
care să ne mai rămână  și nouă 
câte ceva. 

Revenind, însă, la găina 
noastră cu pene și ouă de aur, 
rămasă acum bearcă și stearpă 
de interese românești, să ne 
reamintim care erau princi-
palele reguli de securitate 
statală și de strategie eco-
nomică, statuate prin legi spe-
ciale și imuabile ale statului 
român, în perioada interbelică. 
Reguli sacrosancte reunite în 
monopolul absolut asupra prin-
cipalelor sale autorități și 
responsabilități: neînstrăinarea 
și controlul asupra bogățiilor 
solului și subsolului, tele-
comunicațiilor – poștă, telefon, 
radio, telegraf -,  transporturilor 
- șosele, căi ferate ș.a., tutunul, 
via și alcoolul, exercitate prin 
CAM – Casa Autonomă a 
Monopolurilor. Cred că e cazul 
să ne întrebăm, dar și să-i 
întrebăm pe cei care, chipurile, 
ne conduc destinele: unde v-ați 
desăvârșit știința conducerii, 
stimabililor? Pentru a nu-i în-
treba și despre loialitatea față 
de poporul pe care, chipurile, îl 
păstoresc spre binele său. 
Fiindcă lecțiile despre respon-
sabilitatea actului guvernării și 
ale patriotismului se pare că nu 
prea le-au promovat, fiind prea 
complicate și restrictive pentru 
percepțiile lor. Ceea ce mă face 
să revin la poezia lui Arghezi: 
„Pe răzătoare”... 

VOCILE  
TĂCERII 

(Continuare din pag. 2)
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Recitind frag-

mentele din cartea lui 
Ioan Ianolide ,,În-
toarcerea la Hristos - 

Document pentru o lume nouă”, mi-am 
reamintit de patimile îndurate de către 
deținuții politici închiși în temnițele 
regimului comunist, supuși în permanență 
supravegherii și măsurilor de constrân-
gere, represaliilor, care au însemnat pen-
tru toți aceștia ani grei de închisoare, 
torturi, umilințe, batjocuri și privațiuni 
greu până și de descris, darămite de în-
durat! 

La Biserica ,,Sfinții Împărați Constan-
tin și Elena” din orașul-stațiune Târgu-
Ocna are loc în fiecare an, la 18 februarie, 
o slujbă de pomenire a deținuților din în-
chisorile comuniste, moment de aducere 
aminte care marchează trecerea la cele 
veșnice a eroului martir anticomunist 
Valeriu Gafencu, alături de alți foști 
deținuți politici care s-au stins în Peniten-
ciarul Spital de la Târgu-Ocna. În acest an, 
tot aici și tot în data de 18 februarie, la îm-
plinirea a 100 de ani de la nașterea sa (24 
ianuarie 1921 - 18 februarie 1952), 
Fundația ,,Profesor George Manu” și 
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au 
organizat comemorarea anuală închinată 
lui Valeriu Gafencu, supranumit de Nicolae 
Steinhardt și ,,Sfântul închisorilor”, ca și a 
tuturor pătimitorilor din temnița de la 
Târgu-Ocna. Prin strădaniile familiei 
Gafencu, dar și ale Asociației Foștilor 
Deținuți Politici din România și Asociației 
,,Prezent!”, Valeriu Gafencu a fost înmor-
mântat în cimitirul din curtea bisericii, 
unde a fost ridicată și o troiță în memoria 
eroilor și martirilor din închisorile comu-
niste. Prima comemorare de la Târgu-Ocna 
a avut loc în 1991, iar între 1990 și 1997, 
întrunirile au avut loc anual în stațiunea de 
la poalele Măgurii. Moartea multora dintre 
foștii deținuți politici și sănătatea 
șubrezită a celorlalți au dus la sistarea 
acestui eveniment anual.  

Alături de cei aflați în viață și de 
surorile Valentina și Eleonora Gafencu, în 
anul 2007 a fost reluat firul întâlnirilor an-
uale, și cu ajutorul lui Dumnezeu numărul 
celor care aduc cinstire lui Valeriu Gafencu 
și tuturor „sfinților închisorilor” crește 
neîncetat de la an la an.  

În 2009, Consiliul Local Târgu-Ocna 
i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare 
post-mortem lui Valeriu Gafencu, dar ca 
urmare a solicitărilor venite 
atât din partea Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti (FCER), 
reprezentată de deputatul 
Aurel Vainer, cât și a Institutului 
Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”, instituţie aflată 
în subordinea Guvernului 
României, aleşii locali din 
Târgu-Ocna au decis în vara 
anului 2013 să-i retragă titlul 
onorific!  

Dezbaterea legată de re-
tragerea înaltei distincții 
acordată lui Valeriu Gafencu a 
generat, așa cum era de 
așteptat, o serie de discuții și polemici 
bazate mai mult pe necunoaștere și pe 
plăcerea de a arunca cu presupusul, în 
locul argumentelor și dovezilor palpabile, 
indubitabile. În urma intervenției în 
justiție a Fundației ,,Ion Gavrilă Ogoranu”, 
instanţa Curţii de Apel Bacău a respins 
apelul formulat de Consiliul Local Târgu-
Ocna împotriva sentinţei Tribunalului 
Bacău din noiembrie 2014, prin care era 
anulată hotărârea de retragere a titlului 
acordat post-mortem fostului deţinut 
politic Valeriu Gafencu, astfel că acesta 
rămâne Cetățean de Onoare post-mortem 
al orașului Târgu-Ocna, sentinţa fiind una  
definitivă. 

 
În documentul Fundației se arăta 

printre altele că Valeriu Gafencu a fost con-
damnat de fapt ca „adversar politic al unui 
regim totalitar, și nu pentru apartenența în 
sine la o organizație fascistă, precum 
Mișcarea Legionară (mişcare naţională 
românească şi anticomunistă, născută în 
cadrul României interbelice).  

Tribunalul de la Nürnberg-instanța 
penală internațională care a judecat 
crimele de război naziste nu a acceptat în 
fapt definirea și încadrarea unor astfel de 
organizații ca fiind fasciste, drept pentru 
care a scos de sub acuzare Mișcarea 
Legionară, pe liderii și adepții acesteia, 
încă din timpul desfășurării anchetelor 
preliminarii.  

Unul dintre argumentele de exone-
rare a Mișcării de participare la crime îm-
potriva umanității a fost tocmai acela 
potrivit căruia între 1941 - 1944, „le-
gionarii refugiați în Reich au fos deținuti în 
lagarele naziste ca prizonieri politici, 
alături de alte categorii aflate în dizgrația 
hitleriștilor, precum evreii, polonezi etc”. 

În încheiere, se subliniază aportul lui 
Valeriu Gafencu la salvarea unui alt deținut 
politic evreu român, pastorul neoprotes-
tant Richard Wurmbrand (aflat și el pe 
atunci în închisoarea de la Târgu-Ocna), 
comportamentul tânărului luptător anti-
comunist Valeriu Gafencu fiind catalogat 
conform mărturiilor și documentelor exis-
tente, ca „unul exemplar, de martir al gu-
lagului românesc, mărturii ce spulberă 
orice acuzație de fascism și implicit de an-
tisemitism adusă acestuia, arătând spiritul 
de toleranță etnică și religioasă al acestui 
sfânt al închisorilor, așa cum a fost numit 
în lumea ortodoxă de la noi și de peste 
hotare, unde i se acordă o cinstire 
deosebită”.  

În sensul celor de mai sus și prin 
sprijinul direct, necondiționat, sincer și 
curat al familiei lui Valeriu Gafencu, 
Asociației Foștilor Deținuți Politici din 
România și mai nou, al Fundației Culturale 
,,Profesor George Manu”, precum și al altor 
militanți ai credinței în Dumnezeu, neam 
și țară și în ideea națională, la Târgu-Ocna 
sunt organizate anual manifestări închi-
nate comemorării lui Valeriu Gafencu și 
celorlalți colegi de suferință, ceea ce a 
transformat orașul-stațiune într-un pol 
spiritual și loc de pelerinaj pentru 
credincioși și nu numai… 

În urma mai multor campanii de 
cercetări arheologice, în ci-
mitirul parohial al Bisericii 
,,Sfinții Împărați Constantin 
și Elena” din localitate au fost 
descoperite osemintele a 18 
dintre cei 73 de deținuți 
politici care au fost îngropați 
în morminte comune. 

Prin închisoarea-spital 
de la Târgu-Ocna au trecut și 
alți slujitori ai sfintelor 
altare, cei mai cunoscuți din-
tre ei fiind Arhimandritul 
Gherasim Iscu, Pr. Constantin 
Voicescu, Pr. Viorel Todea, Pr. 
Ilie Lăcătușu, Pr. Sinesie Ioja, 
Pr. Pimen Bărbieru, Pr. 

Adrian Cărăușu, Pr. Iustin Paven, Pr. Con-
stantin Savu, Pr. Gh. Burniche, predicatorul 
creștin luteran Richard Wurmbrand, pre-
cum și numeroși mireni… 

Demn de menționat și de reținut este 
faptul că manuscrisul greu descifrabil al 
cărții lui Ioan Ianolide a fost rodul migalei 
și sacrificiului unor măicuțe de la 
Mănăstirea Diaconești, din comuna Agăș, 
județul Bacău, care l-au salvat de ,,mâna 
lungă a securității”, volumul ,,Întoarcerea 
la Hristos - Document pentru o lume 
nouă” fiind considerat una din cele mai 
valoroase mărturii asupra fenomenului ce 
va fi cunoscut sub numele de ,,Sfinții 
închisorilor”. 

Comemorări: 100 de ani de la     
nașterea lui Valeriu Gafencu
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Se păstrează ideea 

replicii ilustrate a ghicitorii 
pe pagina verso, dar ghicito-
rile sunt numerotate și de-
sigur mult mai dificile. Apar, 
acum, la rezolvări, Camele-
onul, Eclipsa, Ie, Langusta, 
Mascota, Prigoria,  Lava 
vulcanică, Neuronul, Di-
ametrul, Epava, Langusta, 
Mascota, Zgârciul, Fata 
Morgana, Clorofila, Leu-
cocitele, Epiglota, Jalba, Fo-
tosinteza, Zefirul. Apare și 
un „index” pentru cuvintele 
sau sintagmele considerate 
mai dificile: Arid, Măciucă, 
Mărul Discordiei, Mărul lui 
Adam, Nodul Gordian, Proțap, 
Vital.  

Ilustrațiile din acest 
volum aparțin Adrianei 
Roman, iar coperta și 
tehnoredactarea lui Mihai 
Penciu.  

Multe ghicitori sunt 
încântătoare (1): Obiect 
foarte important,/ Alb-negru 
sau colorat,/ Rezistă prin ani 
cu cinste,/ Doar pentru oa-
meni, pe vârste. (Cartea); (2) 
Mama, tata, au câte două. 
/Două sunt și la vagoane. 
Norul n-are, ici când 
plouă,/Niciuna. Ce o fi oare? 
(Litera A); (6) O celulă 
importanță,/Pe o scoarță e 
pictată. Toate le coordonează, 
Gândind se regenerează. 
(Neuronul); (16) E util (în 
mod real),/ La căruță sau 
trăsură,/ Cel care, primit în 

dar,/ Nu se caută în gură! 
(Calul); (18) Floare, încă 
neînflorită, Pui de rață sau de 
gâscă, (Ar mai fi în realitate, 
Un începător în toate! 
(Bobocul); (26) În vocabular 
apare/ Că-i o navă scu-
fundată. / Cu alt sens, mai e, se 
pare/O ființă ruinată./! 
(Epava) 

Trimiterile, aluziile, sin-
tagmele sunt numeroase, 
uneori chiar două într-un sin-
gur catren: (54) Fruct gustos, 
crește pe ram, / De diferite cu-
lori, / Poate fi și-al lui Adam, 
Și-al discordiei, uneori! 
(Mărul). Alteori, trebuie să 
reunești cunoștințe din mai 
multe domenii: (129) Un 
unghi micuț, mai poznaș,/ 
Cocoțat pe-un bețigaș,/ 
Dorind, cel căutat să fie,/ În 
algebră se înscrie! (Litera Y).  

Și în fine ghicitoarea ghi-
citorilor, presupunând și un 
ligament: (130) Întrebare mai 
ciudată/ (Uneori pare-
ncurcată), / Care pune la-
ncercare/ Mintea. Tu ai ghicit  
oare? Victoria Furcoiu 
demonstrează că literatura 
pentru copii este o literatură 
profundă, necesitând o 
gimnastică a minții cu totul 
specială, o inteligență emo-
țională de calitate și vibrație 
și o infinită dragoste pentru 
copil. Nu doar cel certificat 
prin vârstă, ci și cel etern. 

Cărțile Bunicuței sunt 
inițiatice și îndeamnă la 
lectură și la meditație 
albastră. 

O BUNICUȚĂ CARE NE SPUNE 
POVEȘTI: VICTORIA FURCOIU

       Continuare din pag. 13)      
 
       Toate acestea sunt parte 
componentă din cartea Suflet 
deschis în versuri, pe care 
Maria Radu a publicat-o în 
anul 2020 la editura ieșeană, 
24: ore, editură coordonată 
de scriitorul Adi Cristi.  

Despre ce scrie Maria 
Radu? se întreabă criticul lit-
erar Constantin Dram în 
prefața la această carte . În 
primul rând despre acea 
icoană sfântă care este mama. 
Mama este sacră în orice 
cultură; apropierea prin 
poezie nu se face decât să 
nuanțeze și să exprime resor-
turi nebănuite ale dragostei 
față de cea care este totul pe 
pământ, pentru orice om, 
mare sau mic. În versuri 
simțite, curate, cu dorința de a 
se apropia de un anume nivel 
de percepție, autoarea trimite 
spre imaginea unică a mamei: 
Multe vorbe sunt, niciuna/ N-
are însă farmec sfânt/ Cum e 
spusa simplă mamă/ Unică 
pe-acest pământ.  Temele 
alese de Maria Radu pentru a 
fi trnspuse în poezie au carac-

ter de sacru, de meditație și 
mai ales de producere a unor 
emoții profunde. Reîn-
toarcerea la satul natal, la 
natură sunt generatoare de 
stări profunde. În poemul de 
deschidere a volumului, Satul 
meu, autoarea spune: În 
lumea largă când te rătăcești/ 
Un dor năvalnic te 
cuprinde.../Și crește-n urma ta 
durerea,/ De care nu te poți 
desprinde.  

Poate că tocmai 
asemenea versuri devin em-
blematice în această carte a 
Mariei Radu pentru că de-
scriu rostul păstrării satului 
natal, mereu în suflet, ca 
punct de reper al pere-
grinărilor noastre prin lumea 
largă. Educative și produ-
cătoare de multiple emoții 
sunt aceste poeme  adunate 
în cartea Suflet deschis în 
versuri, de Maria Radu.  
............................................... 

     *Maria Radu, Suflet 
deschis în versuri, editura 
24: Ore, Iași, 2020, 80 p. 
Prefață semnată de criticul și 
istoricul literar, Constantin 
Dram. 

Maria Radu 

sau dreptul la copilărire 
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Mai mult, începuse să consume 

droguri. Apartamentul nostru începuse 
a mirosi dulceag, miros specific de 
marihuana, miros care nu dispărea in-
diferent cât l-aș fi aerisit. Ina venea 
acasă la ore târzii la fel de tăcută și de 
indiferentă. Am început s-o privesc 
atent, dar pupilele ei nu erau dilatate. 
Nu mai știam ce să cred sau ce să fac, 
mai ales că orice încercare de discuție 
cu ea era destinată eșecului. Se uita 
pur și simplu la mine și tăcea. 

În acea perioadă cercetările 
mele intraseră într-o fază decisivă și, 
practic, ajungeam acasă și eu la ore 
târzii în noapte. Datorită muncii in-
tense, toată ziua aproape că uitam de 
Ina. Însă seara, când trebuia să mă în-
torc acasă, parcă o greutate imensă îmi 
apăsa sufletul. Mereu mă așteptam să 
se întâmple ceva nou și neplăcut.  

Într-o astfel de seară, înainte de 
a pleca de la institut, am primit un 
telefon ciudat. Un individ care n-a 
vrut să se recomande m-a anunțat că 
la un anume club de noapte se află Ina, 
nevastă-mea, drogată și inconștientă și 
să vin s-o iau urgent că altfel anunță 
poliția.  

Cum am ajuns acolo nu mai 
știu. Mi-amintesc ca într-un caleido-
scop imagini fugare ale unei mahalale 
bucureștene despre care nici nu știam 
că există. Străduțe neasfaltate (tot o 
noutate), slab luminate, case mici, 
înghesuite unele în altele ca și cum ar 
fi vrut să ascundă ceva misterios, ei 
bine, toate îmi păreau dintr-o altă 
lume și dintr-un alt timp. Și peste toate 
un apus roșiatic agoniza la fel ca su-
fletul meu disperat. 

„Clubul” era doar o casă veche 
cu un soi de etaj făcut dintr-o 
mansardă pipernicită. Ca să ajungi la 
el, treceai printr-o grădină lungă, 
întunecată și plină de diverse gunoaie. 
Acolo puteau foarte bine să se filmeze 
scene de groază într-un film de doi 
bani.  

„Cucoana”, cum se exprimase 
rânjind un individ slinos, era la etaj. 
Urcai cu multe ezitări o scară de lemn 
scârțâitoare și instabilă printre niște 
siluete informe care puțeau a alcool și 
marihuana. 

Ina era așezată într-un pat îngust 
cu hainele mototolite ca și cum ar fi 
stat zile întregi în ele. Era inconștientă 
cu capul lăsat în lateral într-o poziție 
nefirească. Mirosea ciudat a sudoare 
și a ceva ce nu puteam recunoaște. Am 
înțeles ce se întâmplase imediat. La 
plica cotului se vedeau clar două urme 
de injecții. Morfina era coșmarul meu. 
Știam că odată și-o dată se va întâm-
pla. Am sunat la urgență, am așteptat, 
am plâns până sunetul obsedant al 
salvării se auzii ca o trâmbiță 
îngerească. 

* 
Lunile următoare au fost ciu-

date. Ina era la dezintoxicare și eu 
eram mai liniștit. Îmi închipuiam sau 
poate mă iluzionam singur că Ina 
urma un tratament ca într-o stațiune 
balneară și că avea să vină repede 
acasă, vindecată. 

După o lună, timp în care nu am 
avut voie să o vizitez, mi-am dat 
seama de realitate. Sanatoriul se afla 
în niște case mari, boierești, aflate la 
o margine de oraș. Din stradă arăta 
bine însă, de fapt, era un soi de în-
chisoare. La intrare erai legitimat,   

 
controlat și ți se spunea ce ai voie și 
ce nu.  

Ina stătea singură într-un salon 
cu două paturi. Întâi m-am uitat la ea 
printr-un soi de vizieră. Stătea la 
fereastră și privea afară. Părea liniștită 
și chiar mai sănătoasă. Când m-a 
văzut, chiar am avut impresia că mă 
recunoaște. O clipă m-a privit cu in-
teres, însă imediat și-a întors capul și 
a continuat să privească afară. M-am 
așezat lângă ea la fereastră și în acea 
zi doar eu am vorbit. Ina stătea la un 
metru de mine, dar ar fi putut sta tot 
așa de bine în partea cealaltă a globu-
lui. Nu era cu mine, nu era acolo. Și 
în timp ce vorbeam, prima ninsoare 
acoperea Bucureștiul cu un alb pe care 
desigur orașul nu-l merita. 

Vizitele ulterioare s-au des-
fășurat săptămânal, conform regula-
mentului. Timp de trei luni lungi de 
iarnă, am văzut-o pe Ina încercând din 
răsputeri să se regăsească. Întâi tenul 
ei care devenise pământiu își recăpătă 
strălucirea de altădată. A trebuit să 
învețe sau să reînvețe multe lucruri. 
De exemplu, să mănânce, să meargă și 
într-un târziu să vorbească. Părea un 
copil neajutorat și dezorientat. 
Vedeam săptămânal progresele ei. 
Însă în relația cu mine nu vedeam o 
îmbunătățire. Inițial, nici nu mă 
recunoștea și nici nu îmi vorbea. Pe 
urmă, încet-încet începu să 
relaționeze. Răspunsuri scurte, seci și 
reci, priviri indiferente, ochi opaci și 
goi. Stăteam ore întregi lângă ea 
vorbindu-i de noi, de iubirea noastră, 
de viitor. Uneori se uita la mine ca la 
un străin, alteori părea că înțelege și 
ofta adânc. N-am să știu niciodată 
dacă mă ura sau dacă mai simțea vreo 
urmă de afecțiune.  

Pe urmă veni primăvara. Veni 
ezitantă, nesigură, într-un oraș cenușiu 
care părea a nu avea nevoie nici de ea 
nici de vreun alt anotimp sau în gen-
eral de nici o schimbare. Nu iubeam 
Bucureștiul. Poate mi-era puțin frică 
de el sau poate n-avusesem destul 
timp să-l observ. Totuși, îmi plăcea de 
el oarecum primăvara când în sfârșit 
mirosul de gaze de eșapament și de 
gunoaie neridicate era acoperit de 
mirosul de pământ reavăn și de cel al 
mugurilor care înfloresc. 

Într-o astfel de zi de primăvară, 
Ina veni acasă. De fapt, nici nu mai 
știam dacă era vorba de Ina mea sau 
de o altă făptură complet diferită care 
întâmplător se numea tot așa. 

Era o după-amiază târzie și ul-
timele raze ale soarelui străpungeau 
penumbra dormitorului nostru 
brăzdând întunericul cu dungi aurii, în 
care pluteau mii de firișoare de praf. 
Ina se opri în prag, privi cu atenție in-
teriorul și zâmbi, ceea ce-mi umplu 
sufletul cu o căldură demult uitată. 
Eram ca un înecat care se agăța in-
stinctiv de orice pai. 

După câteva clipe, Ina se duse la 
fereastră și o deschise larg. Aerul 
mirosind a noapte și a frig cuprinse 
camera și parcă totul devenea dintr-o 
dată mai viu. Într-un gest aproape 
necugetat, m-am apropiat de ea și am 
prins-o în brațe. Faptul că nu m-am 
simțit respins îmi dădu curaj și încer-
cai s-o sărut. Făcusem desigur o 
greșeală, căci Ina se desprinse de 
mine, se urcă în pat și se întoarse cu 
fața la perete. Imediat un hohot de 

plâns insonor îi zgudui ritmic umerii. 
Trecură multe clipe până când corpul 
ei se liniști și cu un oftat lung și sonor 
păru că se relaxează. Între timp, în-
tunericul deveni supărător și aprinsei 
lumina la mica lampă de pe noptieră. 
Atmosfera deveni mai intimă. Ina 
stătea tot cu fața la perete și părea că 
s-a liniștit. Respira regulat și adânc. 
M-am așezat cu grijă lângă ea și am 
început să-i vorbesc calm și molcom 
ca și cum i-aș fi citit o litanie. 

De fapt, nici nu știam ce să-i 
spun. Nu mai vorbise cu mine de 
foarte mult timp și aproape că uitasem 
sunetul glasului ei. Despre gândurile 
ei nici atât.  Așa că m-am hotărât să-i 
povestesc despre sentimentele mele 
neschimbate, despre dragostea mea 
dintotdeauna, despre amintirile noas-
tre de demult, în fine de fapt doar 
banalități siropoase. Dar nu știam și 
nu puteam mai mult. Oricum, Ina 
părea că doarme. Mă înșelasem. 

Ina se întoarse încet și mă privi. 
Chipul ei avea aspectul unui spectru. 
Plânsese și probabil lacrimile îi 
spălaseră rimelul ei indigo și în jurul 
ochilor apăruseră două halouri ca la 
cadavre. Începu să vorbească încet și 
egal asemeni mie, completând parcă o 
idee lăsată de mine neterminată. 

• Prostule, nu știi ce spui. Tu mă 
iubești? Tu? Poate pe cea care am fost 
odată nu pe cea de azi. Oricum ce spui 
tu că e iubire e doar reflecția ta în 
oglindă. Dintotdeauna te-am simțit 
uitându-te la mine ca în oglindă. Nu 
sunt eu, ci ce te aștepți tu să fiu. Asta 
am simțit mereu și mereu am știut că 
nu pot fi așa cum visezi tu. Că nu pot 
să fac ceea ce vrei tu, că nu pot să mă 
ridic la nivelul tău, la așteptările 
tale...Nu mă cunoști deloc... 

M-am uitat la ea cu un soi de 
milă nesfârșită și imediat am știut că 
Ina a simțit asta. Aerul din jurul nostru 
s-a răcit brusc și glasul ei urcă în in-
tensitate... și în ură. 

-Uite așa m-ai privit mereu. Cu 
un soi de superioritate. Da! Niciodată 
n-am putut fi ca tine...Tu... Tu erai 
mereu superior tuturor. Cel mai bun. 
Primul. Cel mai deștept...Doamne...și 
nici măcar nu-ți dădeai seama cât te 
urau toți. Dacă ai fi fost încrezut, n-ar 
fi fost mare lucru, dar tu erai mereu 
corect, condescendent, înțelegător sau 
cum dracu să te fac să înțelegi. Toți în 
jur se simțeau umiliți. De aia n-aveai 
prieteni, de aia te porecleau aragaz cu 
patru ochiuri. Nu erai de-ai lor. Nu 
erai din lumea asta...Habar n-am din 
care lume...Habar n-am ce dracu ți-a 
cășunat pe mine... 

-Bine, dar te iubeam...Vorbele 
îmi ieșiră pe gură aproape fără să mă 
gândesc. 

-Lasă-mă dracului cu iubirea ta. 
N-am nevoie. N-ai fost și nu ești 
bărbatul care-mi trebuie. Eu sunt rea. 
Sunt defectă. Sunt...ei bine sunt așa 
cum sunt și nimeni nu mă va schimba 
vreodată. Știi tu de fapt cum sunt eu? 
Cum de mai pot să mă suport în lumea 
asta mizerabilă? Cum pot să văd zilnic 
că mă distrug și mai ales că te distrug? 
Ce dracului ai găsit la mine, măi 
tocilarule, și de ce nu mă poți lăsa în 
pace? Cum pot în fiecare zi să te urăsc 
și să te iubesc în același timp? De ce 
nu fugi? Fugi și lasă-mă... lasă-mă să 
fiu ceea ce sunt! 

-Dar te iubesc, Ina... Cu tot re-
spectul... 

În momentul acela, am tăcut 
pentru că Ina se ridicase în picioare și 
ochii ei aruncau flăcări. 

-Idiotule!  Nu de respectul tău 
am nevoie! Fii bărbat! Decât să-mi 
plângi de milă, prefer o palmă. Decât 
să mă mângâi o oră până să mă re-
gulezi, mai bine m-ai trata ca pe o 
curvă. De asta am nevoie... de un 
bărbat asemeni mie... Dă-mă afară! 

Alungă-mă! Salveză-te! Sunt o narfă, 
nu înțelegi? Prostule! Nefericitule! Nu 
înțelegi? 

Au fost ultima oară când Ina mi-
a mai spus ceva cât de cât inteligibil. 
În sufletul meu, intuiam ce voia de la 
mine, dar preferam să cred sau să mă 
mint că vorbele ei erau rezultatul 
medicației primite sau al tulburărilor 
reziduale după consumul de droguri. 
Pur și simplu nu voiam adevărul. De 
ce? Poate pentru că o iubeam cu dis-
perare, ca un bolnav. Asta văzusem 
clar. Eram bolnav. Eram bolnav de 
boala numită Ina. Iremediabil și fără 
speranță de vindecare. Și tot eu mă 
acuzam că nu pot fi bărbatul pe care îl 
vroia ea. 

După această ultimă ceartă, 
viața noastră reveni la aceiași para-
metri. Eram total separați deși încă 
locuiam împreună. Aveam vieți 
diferite și doar ne întâlneam uneori 
seara ca doi colegi de apartament și 
atât. Renunțasem s-o mai urmăresc, 
deși știam că nu e bine și că oricând 
poate să reînceapă cu alcoolul sau cine 
știe, cu drogurile. 

Știam pe de altă parte că dacă ai 
o problemă, soluția nu e să te întorci 
cu spatele la ea. Problema nu dispare 
așa, e tot acolo, chiar dacă tu pe mo-
ment nu o mai vezi.  

Așa că viețile noastre agonizau 
încet, până într-o zi, când catastrofa 
s-a produs. 

* 
În seara aceea fatidică, ple-

casem mai repede de la spital. Era 
totuși o seară deosebită. Era seara în 
care, în urmă cu numai cinci ani, 
fusese nunta noastră.  

Cinci ani , mă gândeam. Cinci 
ani în care îmbătrânisem cât într-o 
viață. Cinci ani care parcă fusesem 
într-un montaigne rousse multicolor și 
în care trăisem toate sentimentele pe 
care un om le-ar putea avea. De la 
extaz la agonie... 

Cinci ani de dureri și suferințe 
aproape de neexplicat...sau aproape de 
nesuportat...sau poate așa îmi fusese 
destinul...sau poate așa era de fapt, în 
general, viața. 

Nu uitasem să iau flori și 
șampanie și la opt deschideam ușa 
apartamentului nostru aproape fără 
speranțe. 

Înăuntru mă aștepta cea mai 
mare surpriză din viața mea sau poate 
cel mai negru coșmar. Pe jos zăceau 
hainele Inei mototolite și aruncate 
peste tot în grabă. Printre ele, haine 
străine, pe care nu le mai văzusem, și 
care răspândeau un neplăcut iz străin 
de transpirație. Mi-am închipuit cam 
ce putea fi, mai ales că din dormitor se 
auzeau zgomote icnite care nu-i 
aparțineau Inei.  

Era întâia oară când o vedeam în 
brațele altui bărbat. Poate că știusem 
și până în acel moment că mă înșală, 
poate că nu voisem să cred o realitate 
crudă mințindu-mă că nu există 
dovezi directe ale trădării ei. Până 
atunci... Stăteam în pragul dormitoru-
lui privind uluit realitatea. Tipul privit 
din spate o călărea sacadat, gemând la 
fiecare mișcare. Era masiv, numai 
mușchi, și părea cumplit de pistruiat. 
Pe fesa stângă trona dizgrațios un fu-
runcul care încă nu spărsese.  

Însă ce m-a șocat pur și simplu 
era Ina. Ina întinsă pe spate, cu pulpele 
desfăcute, într-un soi de abandon total. 
Nu gemea și nu schița nici o mișcare. 
Se lăsa posedată cu o indiferență 
totală. Ca un soi de păpușă gonflabilă. 
Privea tavanul cu o privire fixă, ca și 
cum acolo sus era singurul lucru in-
teresant de văzut în acel moment. 
Privirea ei îmi crea acut sentimentul 
unei curve obișnuite, ba chiar plictisită 
de meseria practicată zilnic.  

(Va  urma)

 

ARAGAZ CU PATRU OCHIURI  
sau  

POVESTEA UNEI NARFE 
(fragment de roman) 
continuare din  nr. 166D
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NEMERIT 
 
Nu prea-mi  pare bună ideea 
De a diviniza femeia, 
Fi`ndcă mereu mi-aduc aminte 
Că,-n rai, Eva n-a fost prea cuminte. 
 
RĂSPUNS NEAȘTEPTAT DE SOȚ 
 
Văzându-i noua rochie, tresare: 
- E prea transparentă, chiar dacă-e șic! 

- Ei, și? O femeie cinstită  
                   n-are 
                             de ascuns  
                                               nimic. 
 
REGRETE TARDIVE 
 
- Proastă-am fost când cu tine  
                            m-am cununat! 
Soața-i reproșează soțului uimit. 
- Posibil, dar cum eram îndrăgostit 
De tine, regret că nu am observat. 

DIN INTERES 
 
Mare nuntă  mare vrea mireasa, 
Că este din oameni cu stare, 
Mirele ignoră că aleasa 
Nu mai e, demult, „fată mare”. 
 
EGALITATE (De ce nu?) 
 
Prin câte-o crîșmă, pe colo, pe ici, 
Văd cîte-o doamnă ce se respectă 
Cu câte o bere și câțiva mici... 
(Multora li se pare suspectă) (?!) 

 
 

Romică C. Ghica 
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Tradiție 
 

Dacă în metalurgie nu 
bei și nu mănânci, asta o știam și 
o transmiteam din generație în 
generație, era o tradiție pe care 
o continuam cu plăcere și cu 
sfințenie, habar nu aveți cât era 
de bine, era o adevărată bucurie 
să mergi la muncă, în zilele 
noastre nu mai știu cum e, am 
impresia că nici metalurgia nu 
mai este ce a fost, normal că nici 
noi nu mai suntem ce am fost, 
asta este altă mâncare de pește, 
da' atunci se știa clar și se 
spunea fără fereală, dacă nu bei 
și nu mănânci mori, că mori nu-
i nimic, da' mori devreme, dai 
ortu' popii ca prostu', de aceea e 
bine să bei cu rost, ce dacă e ora 
unsprezece, mai târziu beau și 
fraierii, dacă luăm acum o tărie 
prindem și ziua de mâine, dacă 
avem tupeu pentru două, poate 
și poimâine pupăm ora un-
sprezece, dacă nu, asta este, și 
consolarea e o variantă, dar e 
bine să știți, vă spun eu, media 
de viață la metalurgiști este mai 
mică chiar și decât la mineri, ei 
acu', ce contează, nu știu exact, 
e mică și gata, da, șefu', nu tre-
buie să beți cu noi, ne parfumăm 
singuri, n-aveți grijă, nu e cazul 
să vă faceți probleme unde nu 
sunt, îi ziceam șefului când ne 
mai contra, bineînțeles că erau 
și femei, mai mult pe la birouri 
își făceau veacul, ce să zic, aș 
minți fără să vreau, știți doar că 
eu nu mint, eu mă refer la 
bărbați, lăsați-mă să vă spun, 
sigur că îl atrăgeam și pe șef, eu 
vorbesc strict de secția mea, 
poate în alte locuri era altfel, nu 
m-a interesat și nu văd de ce m-
ar interesa acum, se făcea de un-
sprezece, mă duceam la șef, de 
ce să nu mă duc, era și el om 
doar, mă duceam și îl anunțam, 
mă rog, știa, se obișnuise, dar 
vroiam să las impresia că e 
prima dată întotdeauna, e ora 
unsprezece, ziceam, firesc și 
sănătos și de bun simț ar fi să 
punem la foc un făraș de mici, la 
câți suntem e de ajuns, la ce 
facem, ar mai trebui poate, dar 
să nu lungim vorba, ne apucăm 
de treabă sau lăsăm pe mâine, 
că murim tineri și neștiutori, in-
sistam, începutul era întot-
deauna greu, dar nu dădeam 
niciodată greș, doamne ferește 
când era cineva bolnav, 
altcumva începeam cu câte o 
tărie, depindea pe urmă cum era 
de tare fiecare să mai ducă una, 
două, se făceau și micii între 

timp, îndesam câte doi, trei 
acolo, ca așternut, bineînțeles că 
mergea și o bere peste, altfel ce 
credeți, alții ar fi băut azi în locul 
nostru... 

Revenitul 
 

De două zile lâncezește, e 
un fel îngăduitor de a zice 
lâncezește ca să nu spunem 
zace, fiindcă de fapt el, ca s-o 
punem pe a dreaptă în drepturi, 
supraviețuiește într-o bioambi-
guitate, că tot e la modă prefixul 
bio, o fi vrând să demonstreze 
viabilitatea acestuia și să arate 
pe cont propriu cât de actual 
poate fi un cuvânt, căci de-am 
vrea cu tot dinadinsul să 
exprimăm mai plastic realitatea 
ar fi cazul să precizăm că, în 
fond, omul își târăște clipele 
într-un chip care îți provoacă 
milă, are deseori stări de 
limpezire, dar care nu îl țin mult, 
că trece pe neașteptate la altele 
de încețoșare inexplicabilă a 
minții, nu de puține ori bâiguie 
vorbe de neînțeles, parcă ar 
delira, dar ea înțelege, cum să nu 
înțeleagă, doar nu este prima 
dată când se întâmplă în anii 
petrecuți împreună, numai că 
acum durează mai mult iar sânii 
răbdării nu mai alimentează cu 
laptele speranței nicio aștep-
tare, parcă totul este în zadar, au 
venit și de la ,,Salvare", e ceva 
trecător, fiți liniștită, o să-și 
revină, a zis ieri privind cu 
subînțeles medicul care îi mai 
vizitase o dată nici nu mai știe 
când, dar își amintise că mai fus-
ese la ei și ce anume se întâm-
plase, apoi,  adăugase pișicher, 
dacă nu cumva și-o fi revenit și 
o face pe mortu' de-al naibii, așa 
că degeaba îi dă ea cu prișnițe și 
cu ceaiuri și cu de toate, cum a 
mai făcut și în alte dăți, acum 
astea par însă fără rost, ai crede 
că s-a-nvățat cu șmecheria ca 
țiganu' cu scânteia, cum ziceau 
pe timpuri ei, adică ea cu vreo 
trei verișori care au copilărit 
împreună, despre potcovarul 
satului, care nu potcovea numai 
cai ci și purici, doar că p'ăștia îi 
prindea greu de tot, adică 
niciodată, după cum au înțeles 
picii de atunci mai târziu, când 
s-au făcut mari, da' nu mai aveau 
cui să reproșeze păcăleala, au 
dispărut toți potcovarii, nu doar 
al lor, cu cai cu tot au dispărut, 
probabil că mai lesne s-ar găsi 
purici acum dacă ar avea cine 
să-i caute, ei, uite că nu-i a bună, 
am început să delirez și eu, ce 
mă fac fără el, mai bine să mă în-
jure, ba chiar să mă și bată decât 
să moară, cam așa gândea când 
i-a descoperit privirea vie 
ațintită asupra ei, urmată îndată 
de un ,,aia a măti de idioată" 
după care n-a durat mult și a 
auzit un ,,jap" peste față, ceea ce 
a făcut-o să strige de bucurie ca 
disperata, gata, și-a revenit...

Cartea  
zilelor  

noastre 
  Senioru` 
  
 

 
 
Corneliu Coposu, desigur. Intelec-

tual de netăgăduit. Patriot incontestabil. 
Politician de nivel înalt. Pe care boala 
cea grea ni l-a răpit nemilos când încă 
țara-și putea ajuta fructuos. Și cum 
suferința să nu-l supună după amaru` 
trăit în comunismu` feroce? Anchetat, 
torturat, urmărit, umilit de torționarii 
nemernici ai epocii roșii. Înjosit uneori 
chiar postdecembrist, neocomunist. L-

am cunoscut 
binișor și l-am 
respectat pentru 
l u c i d i t a t e a , 
înțelepciunea și 
fermitatea pose-
date din plin și 
folositor. Simțul 
politic relevant. 
Și stăruința de 
n e z d r u n c i n a t 
întru democrație 
adevărată nici 
azi avută-ntrutot 
și consolidată, 
din nefericire...  

 Scriu aceste rânduri la un sfert de 
veac de la moartea lui, după recitirea 
unui volum*. Binevenit închinat vieții și 
necazurilor ce nu l-au ocolit niciun pic. 
Creator inspirat, ziaristu` Tudor Călin 
Zarojanu. Omul a mers la arhive, a 

cercetat, consemnat, ordonat docu-
mente duium. Marcând punctual, obiec-
tiv fapte, întâmplări și evenimente. 
Alcătuind potrivit, nimerit povestea 
unei vieți, de relevat neapărat. Amplu 
tablou al unei vremi odioase nespus. 
Căreia martor plenar Seniorul i-a fost. Și 
victimă nemeritată, deopotrivă. Un mar-
tir autentic, fără doar și poate. Intrat 
după moarte în posteritate megameri-
tat. Și-n istoria neamului ăst sub cizmă 
sovietică crunt obidit. Chinurile și tra-
casarea neîncetată exercitate de securi-
tate sunt cronologic expuse de autor. 
Conturând astfel portretul unei ființe 
demne. Cu credință nestrămutată și 
tărie-n idealuri neasemuită. Da` și 
demența unui regim opresiv în exces. 
Izvorât din nețărmurită prostie, lipsă de 
carte și omenie. Din incultură, invidie și 
răutate nemărginite. Vizibile-mbelșugat 
în documentele-ntocmite cu miile de 
slugile ticăloșite angrenate-n sistem. Fie 
ele anchetatori, gardieni sau magistrați. 
Și, mai ales, surse. Adică turnători de tot 
felu`. Coposu făcându-le față tenace și de 
admirat categoric... 

 Realizat ca atare, opul are mare 
valoare documentară. Deși condeiu` de 
gazetar se simte și el oarecum. Neîn-
doielnic benefic.  

Dându-ne prilej a-l releva pe Zaro-
janu în chip pozitiv pentru truda sa. 
Utilă incontestabil ”și azi, și mâine, 
mereu”. Ca vrednic omagiu adus izbutit, 
îndreptățit unui conațional de elită. Din 
panteon, acesta, neîndoios, pe veci lumi-
nos... 
................................................. 
 
 *Tudor Călin Zarojanu, Viața lui Cor-
neliu Coposu, Ed. Mașina de scris, 1996 
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Teatrul zilelor noastre 

 

Montări moldovene 
 

 Dincoace și dincolo de Prut. La 
Botoșani, Chișinău, mai exact. În nord, 
un text din Hexagon. Autor Yasmina 
Reza. Franțuzoaică cincantenară știută 
pe glob. Pentru piesele sale jucate cam 
peste tot. Pentru mesajele contempo-
rane. Și personajele pregnant conturate. 
Din lumea de azi, așa cum e ea în lung și 
în lat... 

 ”Zeul măcelului” pleacă de la un 
incident între copii. Scoțând în evidență 
părinții. Oameni în toată firea. Da` 
limitați și rutinieri. Cu ticuri profesion-
ale și sociale. Chiar în familii conflictuali. 
Atmosferă de formalism, inițial. Ușor, 
ușor, adevăru` trist despre fiecare. Yas-
mina rostuind adecvat povestea. Între 
comedie și dramă. Umor și amărăciune. 
Maliție și absurditate. Realism, sinceri-
tate. Erwin Șimșensohn, el însuși tată, 
păstrează toate astea în mizanscenă fără 
greutate. Le lasă să curgă firesc, să se-
ntrepătrundă, parcă înțeles cu 
parizianca. Nu impune, nu forțează, da-
i atent, nu neglijează. Mizează subtil pe 
actori. Pe știința lor, expresivitatea și 
lejeritatea cu care compun și expun cele 
patru roluri. Daniela Bucătaru și Ioan 
Crețescu, Gina Pătrașcu-Zamfirache și 
Valentin Popa îs ei. De la Teatrul Dra-
matic ”Mihai Eminescu”. Reușind a 
smulge aplauze lungi și simpatie în sală. 
Ba chiar și un premiu la un festival au-

tumnal piteștean... 
 De la Chișinău, în schimb, cei de la 

”Satiricus I. L. Caragiale”. Cu un ”Hamlet” 
binevenit.  

Modern regizat, în cele de fond la 
fix prezentat. De Alexandru Grosu 
îndrăzneț lucrat. Alert, nuanțat și echili-
brat. Ca să sune fain replici nepieritoare. 
Și înțelesuri nemuritoare să pună-n va-
loare. Cu Shakespeare neputându-te 

juca, nu?       
T o t u ș i , 

Sandu s-a jucat. 
Cu rezultat garan-
tat și succes adec-
vat. Gândind o 
v i z i u n e 
contemporană a 
celebrei drame. 
Ceva fără fron-
stimp. Căci 
trădare, ticăloșie, 
uzurpare, c i n i -
s m  s u n t  ș-
amu`, din belșug.     
Au conlucrat 

apăsat Alexandru Crîlov, Irina Rusu, 
Olga Anghelici, Viorel Cornescu, Sergiu 
Finiti, Igor Mitreanu, Eugeniu Matcov-
ski, Roman Mălai, Ariton Oleacu. Un 
colectiv sudat, rodat, cu balerini com-
pletat. Împletind pregnant jocu`, muzica 
și dansu`.  

Cu proiecții video realizate pe loc. 
Altfel spus, teatru, coregrafie, tehnolo-
gie, alegorie. În spectacol relevant, 
amplu, super, onorant. D-aia eu am con-
semnat, meritând neapărat...                                                                                                       
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Un moment cu mari 
reverberații în istoria noastră este 24 
Ianuarie, zi simbolică în procesul de 
refacere a Daciei  milenare care s-a 
destrămat în urma cuceririi romane. 
Un prim pas în această direcție a fost 
făcut de carpi și costoboci, dacii din 
părțile de răsărit cunoscute mai 
târziu sub numele de  Moldova, care, 
după moartea împăratului Traian în 
anul 117 d. Hr, au atacat castrele din 
Dacia Romană, noul împărat Hadrian 
fiind la un pas să se retragă peste 
Dunăre. Ceva mai târziu, dacul Ga-
lerius Maximianus, ajuns împărat la 
Roma (305-311) a fost la un pas să 
refacă Imperiul dac al marelui rege 
Burebista, fiind oprit de moartea 
prematură care a deschis drum unui 
alt get, Constantin cel Mare, socotit 
drept deschizător de drum al 
creștinismului, ambii ridicând câte un 
impresionant arc de triumf ale căror 
personaje principale sunt dacii. Un 
omagiu adus unui popor căruia până 
și dușmanii i-au recunoscut măreția. 

Invaziile popoarelor barbare 
care au năvălit din Asia  au găsit ca loc 
de trecere pământul Daciei străbune, 
de unde apoi s-au împrăștiat în toată 
Europa. Plecarea autorităților ro-
mane din Dacia a dus cel mult la des-
centralizarea organizării statale 
centralizate realizare de Traian și 
ceilalți împărați care i-au urmat, 
păstrându-și în mod firesc formele 
autohtone de organizare și adminis-
trare locală, care au continuat să 
funcționeze și în perioada rezistenței 
în fața barbarilor care se făcea fie prin 
apărare, fie prin retragerea în munți 
și în pădurile abundente de pe 
pământul vechii Dacii. La fel a fost și 
pe teritoriile care nu au fost ocupate 
de romani, desprinse din regatul lui 
Decebal, rămase mai departe în ad-
ministrarea unor regi daci locali care 
mai târziu și-au luat numele de 
voievozi. Așa se explică conviețuirea 
cu nenumăratele popoare migratoare 
și chiar conlucrarea cu unele din ele 
în constituirea unor formațiuni 
statale mai puternice, cum a fost 
țaratul vlaho - bulgar etc. 

Nereușind să se unească  din 
cauza ambițiilor voievozilor locali, 
dacii din depresiunea intracarpatică 
cunoscută mai târziu sub numele de 
Transilvania, după numeroase lupte 
de rezistență  ajung sub suzeranitatea 
ungurilor veniți din Asia și stabiliți în 
Câmpia Panonică, unde au înființat 
Regatul maghiar în anul 1000 d.Hr. 
Tot ei au reușit să supună și Țara 
Românească, dar Voievodul Basarab I 
obține o mare victorie asupra oștilor 
maghiare conduse de regele Carol 
Robert de Anjou în bine-cunoscuta 
bătălie de la Posada din  9-12 noiem-
brie 1330. 

Un moment crucial în istoria 
dacilor din  răsărit a fost invazia mon-
golilor din jurul anului 1241, care au 
ajuns până în Panonia. Aceștia au în-
locuit stăpânirea de un veac a 
cumanilor asupra unor teritorii din 
Moldova și Țara Românească cu un 
nou veac de stăpânire mongolă, 
voievozii din aceste teritorii fiind 
vasali hanului tătar.  

 
Pentru a crea o barieră în fața 

invaziilor tătărești, regele maghiar 
Laslău după, cum ne spune cronicarul 
Grigore Ureche, îl trimite pe Dragoș, 
un voievod din Maramureș, care va 
înființa în preajma hotarelor Transil-
vaniei o marcă de apărare cu capitala 
la Baia. Potrivit legendei, aceasta va 
primi numele de Moldova, după 
cățelușa lui Dragoș, care a murit la o 
vânătoare de zimbri. Urmașul lui 
Dragoș va fi alungat de un alt voievod 
din Maramureș pe nume Bogdan, 
care a intrat în conflict cu regele Un-
gariei. Fiind primit cu brațele des-
chise de boierii moldoveni, cum își 
spuneau urmașii vechilor carpi, oa-
meni ai munților sau tăietori de 
piatră în înțelesul termenului, Bog-
dan a pus bazele  statului medieval 
Moldova care încă pe atunci a repur-
tat o mare victorie împotriva oștilor 
regelui maghiar Ludovic I de Anjou, 
urmașul învinsului de la Posada. 

Deși dacii au continuat să 
trăiască în cele trei entități statale 
cunoscute, Moldova, Țara Româ-
nească și Transilvania, de-a lungul is-
toriei lor întâlnim nenumărate 
momente și mai ales căi de refacere a 
unității Daciei străvechi, între ele 
fiind des întâlnite căsătoriile mixte, 
dar și  prin impunerea de voievozi 
credincioși în țările românești vecine. 
Menționăm în acest sens acțiunile în-
treprinse de voievozi ca Iancu de 
Hunedoara, Ștefan cel Mare, Petru 
Rareș etc. Ele au culminant cu marea 
unire realizată de Mihai Viteazul în 
anul 1600, moment care aduce cu el 
împlinirea idealurilor  de libertate ale 
urmașilor lui Decebal și al dre-
gătorilor lui care au ales să-și dea 
viață decât să se plece în fața cotropi-
torilor romani. Știm că voievodul a 
sfârșit din viață fiind ucis mișelește în 
august 1601 de oamenii generalului 
Basta, sfârșindu-se astfel și visul de 
refacere a unității vecilor daci. 

Epoca domniilor fanariote în 
Țările Române va bloca pe moment 
acțiunile militanților acestui înalt 
ideal. El va reveni și se va revigora 
sub impulsul revoluției din 1848 a 
cărei mare merit îl reprezintă for-
marea unei elite românești care va 
milita atât pentru eliberarea 
națională cât și pentru unitatea celor 
trei țări românești. Desigur că în nai-
vitatea și în speranța lor că vor obține 
mai ușor sprijinul Apusului 
revoluționarii pașoptiști  vor uita de 
strămoșii daci și vor accentua asupra 
latinității și a descinderii noastre din 
Roma, deși sunt dovezi că lucrurile 
stau cu totul altfel. Totuși ei au avut 
un rol important în realizarea unui 
curent de opinie favorabil unirii, mai 
ales la unele curți europene. Un prim 
pas a fost făcut chiar la 01.01.1448 
când printr-o convenție moldo-
munteană se desființează vama între 
cele două țări, cu excepția sării.  

Războiul Crimeii (1853-1856)  
readuce în prim plan  ideea unirii, 
aceasta fiind susținută de Napoleon 
III, împăratul Franței interesat de 
slăbirea imperiului țarist și a celui 
habsburgic. În capitalele marilor pu-
teri europene au loc acțiuni pro 
unioniste între care se remarcă: ex-
punerea programului politic în 
publicații ca România viitoare  (Paris, 
1853), Junimea română (1851), Re-
publica română (Paris, 1851, Brux-
elles 1853), memorii adresate 
împăratului Napoleon III și premieru-
lui britanic, organizarea la Paris a 
unui Comitet cu deviza: Dreptate! Fra-

ternitate! Unitate, afilierea la Comite-
tul Central Democratic European cu 
sediul la Londra, care pregătea o nouă 
revoluție, intervenții la personalități 
europene marcante etc. Cum astfel de 
acțiuni nu se puteau realiza fără bani, 
remarcăm contribuția marelui om 
politic I. C. Brătianu prin vânzarea 
unei moșii a soției sale. Ce deosebire 
față de politicienii de azi!!! Oare câți 
din ei sunt dispuși să-și folosească 
averea pentru promovarea intere-
selor naționale?  

Războiul Crimeii aduce o mo-
dificare a statutului celor două țări 
române care prin Tratatul de pace 
de la Paris din 1856 vor trece sub 
stăpânirea comună a Imperiului 
Otoman și a Congresului Marilor Pu-
teri. Sub auspiciile acestuia începe 
pregătirea unirii. Potrivit acestui 
Tratat în cele două Principate urmau 
să se organizeze Divane ad-hoc care 
să se pronunțe  asupra viitorului 
acestora.  

Divanurile ad-hoc organizate în 
Țara Românească s-au pronunțat de 
la început pentru unire. În Moldova 
lucrurile au fost mai complicate. Aici 
s-a resimțit mai mult influența im-
periilor vecine, țarist și austriac, care 
au rupt bucăți însemnate din trupul  
ei, așa cum a fost  lăsat de marele 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și 
care în mod evident au acționat îm-
potriva unirii. Urmare a implicării lor, 
alegerile pentru Divanul ad-hoc vor fi 
falsificate, dând câștig partidei antiu-
nioniste condusă de boierul Nicolae 
Istrati. Caimacanul Nicolae Vogoride 
care avea promisiunea Porții 
Otomane să devină voievod al 
Moldovei dacă nu dă câștig celor ce 
susțineau unirea, a procedat la falsi-
ficarea listelor electorale, lucru care 
nu ar trebui să ne sperie, pentru că se 
petrece frecvent și în zilele noastre. 
Numai că acum alte interese și puteri 
străine se găsesc în spatele falsifica-
torilor…Istoria lumii se rotește, vorba 
lui Eminescu din Memento mori… 

Caimacanul este dat în vileag 

chiar de soția sa Ecaterina Vogoride 
(în paranteză fiind spus, amantă a lui 
Al. I. Cuza), care predă unioniștilor o 
parte din corespondența purtată de 
caimacan cu rudele sale din Constan-
tinopol care îi promit tronul Moldovei 
dacă va împiedica unirea acesteia cu 
Țara Românească. Prin grija lui 
Costache Negri, aceste scrisori vor fi 
publicate în ziarul  L Etoile d Orient 
din Bruxelles și au condus la ruperea 
temporară a relațiilor cu Poarta a 
unor state europene între care 
Franța, Prusia, Rusia și Sardinia. Ca 
urmare a intervenției lor, alegerile din 
Moldova au fost anulate . 

La insistențele lui Napoleon  III 
și a reginei Victoria alegerile din 
Moldova au fost anulate. Decizia 
Porții a cerut și un compromis care 
consta în acceptarea unirii parțiale a 

Principatelor care să aibă doi 
voievozi, două guverne, două Adunări 
Legislative, armate separate având 
drept comandant suprem pe unul din 
cei doi voievozi care vor alterna la 
comandă, singurele instituții comune 
fiind Înalta Curte de Casație și Justiție 
și Comisia centrală cu sediul la 
Focșani. Conferința de la Paris din 
1858 ia act de acest compromis dar 
acceptă numele de Principatele Unite 
ale Moldovei și Țării Românești pen-
tru noua entitate statală. Guvernul 
fiecărei țări este lăsat pe seama unei 
comisii provizorii formată din trei 
caimacani (în locul unuia singur, ca să 
nu mai fie bănuieli de fraudă) până la 
alegerea voievodului de către noile 
Adunări Elective ce se vor constitui.  

În Moldova, căimăcămia for-
mată din unioniștii Anastase Panu și 
Vasile Sturdza și conservatorul Ștefan 
Catargiu numeșteun guvern format 
din personalități progresiste între 
care Vasile Alecsandri, ministru al 
afacerilor externe, Ioan A. Can-
tacuzino ministru de finanțe, Panait 
Donici ministru al lucrărilor publice, 
iar în fruntea armatei a fost numit ca 
locțiitor de hatman Alexandru Ioan 
Cuza. Reapar publicațiile unioniste 
Steaua Dunării și Zimbrul, interzise 
anterior.  În zilele de 14-18 decem-
brie 1858 se aleg cei 55 deputați din 
Adunarea Electivă, 33 dintre ei fiind 
unioniști. Ei au întocmit o listă cu 38 
candidați la domnie, între care Vasile 
Alecsandri, creatorul Horii române, 
Costache Negri, Lascăr Catargiu, 
Petru Mavroghene etc., cei mai mulți 
retrăgându-și pe rând candidatura.  
Al. I. Cuza nu apărea printre ei fiind 
deja ministru. Cei 22 conservatori 
aveau doar doi candidați, fostul domn 
Mihail Sturdza, susținut de Rusia și 
fiul său Grigore Sturdza. Potrivit legii, 
pe 28 decembrie 1858 s-a întrunit 
Adunarea Electivă  la Muzeul de Isto-
rie Naturală, în sala Elefant, de-nu-
mire care venea de la elefantul indian 
Gaba ajuns la Iași cu circul italian 
Luzatto, care a murit aici de frig, și al 
cărui schelet a fost expus în muzeu. 
Dezbaterile sunt furtunoase, alegerile 
fiind marcate de amestecul Rusiei 
țariste care va încerca să-l impună pe 
fostul domnitor Mihail Sturdza, 
folosindu-se de bancherul evreu Smul 
Rabinovici și de contele Nieczuk 
Wierzbicki din Polonia, un mercenar 
aflat în slujba turcilor care îi spuneau 
Murad bei. Acesta a recrutat o armată 
de mercenari polonezi cu care vine în 
Moldova să-l ajute pe Sturza. Văzând 
că nu reușește să-și impună candi-
datura prin atragerea sau compro-
miterea deputaților, Sturdza va 
încerca folosirea forței. În acest scop 
aduce la Iași mercenarii lui Murad 
bei. Înțelegând primejdia, în seara 
zilei de 3 ianuarie unioniștii îl propun 
pe Al. I. Cuza. Desemnarea acestuia a 
fost precedată de o întâmplare hazlie. 
Având în vedere numărul mare de 
candidați problema părea fără re-
zolvare. Unioniștii erau adunați în 
casa lui Costache Rolla, care locuia 
într-o încăpere de lângă Sala Elefant. 
Văzând că nici acum nu se ajunge la 
un rezultat, Lascăr Rosetti încuie ușa 
și amenință că nu pleacă nimeni până 
nu este ales un candidat. În acest con-
text, Nicolae Pisoțchi scoate un pistol 
și spune că se va sinucide dacă nu se 
ajunge la o înțelegere. Tot el cere ca 
cei 38 să renunțe la candidatură și îl 
propune ca unic candidat pe  Al. I. 
Cuza, care nu se afla nici pe listă și 
nici la întrunire.  

Propunerea urma să fie adusă 
la cunoștința acestuia și apoi în 
plenul Adunării Elective din 5 ia-
nuarie 1859. Așa s-a ajuns la alegerea 
lui Cuza ca domn. 

(Continuare în pag. 19)

24 Ianuarie 1859 –  
Unirea Principatelor Române
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Cu toate acestea, alegerile din 
5 ianuarie nu au decurs tocmai în 
liniște. Prin oamenii săi, fostul 
voievod  Sturdza, care avea promisi-
uni să fie el alesul, află de complotul 
din casa lui Costache Rolla și aduce 
mercenarii polonezi pe lângă sala 
unde s-au întrunit deputații sperând 
ca prin ei să forțeze alegerile și să se 
impună el ca domn în Moldova. În 
paralel a plănuit uciderea unor 
unioniști între care Mihail 
Kogălniceanu, Anastasie Panu și 
Manolache Epureanu, pe care îi so-
cotea trădători fiindcă inițial l-au 
susținut ca apoi să treacă de partea 
lui Cuza. Speriați, Alecu von Onciul și 
Iacob Antosz divulgă și atunci Cuza 
aduce trupele cu care înconjoară 
Muzeul de Științe Naturale. Merce-
narii lui Sturza nu au mai putut in-
terveni. A doua zi cei implicați în 
complot sunt judecați pentru 
tentativă de dezordine publică și 
pregătirea unei răscoale. Au fost 
pedepsiți cu 20 lovituri pe spinare , 
străinii fiind apoi predați ambasade-
lor țărilor de care aparțineau. Cu 
toate acestea antiunioniștii nu 
renunță, astfel că pe 01.02.1859 
Cuza scapă ca prin minune dintr-un 
atentat cu bombă pus la cale la 
București. 

Ce a urmat zilei de 5 ianuarie 
se știe. În 24 ianuarie 1859, sub pre-
siunea celor peste 30.000 de oameni 
adunați de liberali, într-o ședință 
secretă a Adunării elective din Țara 
Românească Vasile Boerescu îl pro-
pune tot pe Al. I. Cuza drept voievod 
al Țării Românești. Românii se folo-
sesc de faptul că textul Convenției de 
la Paris nu stipula ca voievozii din 
cele două țări să fie persoane 
diferite, o speculație inteligent 
folosită în interes național. Cei 72 de 
deputați îl aleg pe Cuza în unanimi-
tate. Vestea alegerii acestuia a avut 
mari reverberații și în capitala 
Moldovei. Mii de oameni se adună în 
piața palatului unde serbează eveni-
mentul. La lumina torțelor care au 
luminat orașul timp de patru zile, 
procesiuni imense trec pe străzile 
Iașului și merg să-l felicite pe domn. 

Cu toată bucuria prilejuită de 
actul unirii, firească de altfel și mult 
așteptată atât de boieri cât și de 
popor, o parte a elitei din Moldova 
continua să fie îngrijorată de viitorul 
țării. Propunerea Bucureștiului 
drept capitală a noului stat îi făcea 
să-și pună semne de întrebare cu 
privire la perspectivele de evoluție 
viitoare. Mulți dintre ei erau convinși 
că toate investițiile vor fi dirijate 
spre Țara Românească și mai ales 
spre București, lucru care de altfel 
s-a și întâmplat, din păcate, atât 
după unire cât și în prezent. Pe-
semne că acesta a fost motivul tensi-
unilor din Moldova în legătură cu 
unirea de care au știut să se 
folosească Rusia, Austria și Turcia, 
care au pus nenumărate piedici. În 
anul 1856, după ce a construit biser-
ica cu hramul Sfânta Treime pe 
moșia sa din satul Rotopănești, 
județul Suceava,  postelnicul Nicolae 
Istrati, scriitor și om politic, a dispus 
amplasarea în curtea bisericii a unei 
statui cunoscută sub numele de 
Moldova plânge. Boierul moldovean 
a fost un aprig luptător pașoptist și 
adept al unirii, dar când a aflat că 
Bucureștiul va fi capitala noului stat 
a devenit un antiunionist convins. A 
murit otrăvit la 01.11.1861, la numai 
43 de ani. 

Deși a sfârșit din viață, statuia 
a rămas ca un simbol al durerii pen-
tru viitorul incert care se prefigura 
pentru Țara Moldovei, care înainte 
de unire era mai dezvoltată eco-
nomic decât Țara Românească. Câtă 
vreme situația se va menține cum 
este astăzi, ea va rămâne un simbol 
al luptei celor care s-au opus unirii 
nu pentru că nu și-ar fi dorit refa-
cerea patriei străbune ci pentru că 
unirea ar fi trebuit să se facă cu mai 
multă chibzuință. Stabilirea unei alte 
reședințe pentru noul stat, dar și a 
unei Constituții unionale în care să 
se precizeze obligația dezvoltării 
echilibrate și în același ritm a celor 
două principate aduse laolaltă poate 
că ar fi fost soluția potrivită. 
Constituția pe baza căreia statele 
componente au fondat Statele Unite 
ale Americii este concludentă și a 
rămas sfântă pentru americani și în 
zilele noastre. 

Lipsa unor stipulații clare 
privind viitorul noului stat a devenit 
astfel de la început  un motiv de 
dezbinare între ținuturile care 
înainte făceau parte din Moldova și 
cele din Țara Românească. De aceea, 
statuia boierului Istrati de la 
Rotopănești continuă să plângă din 
cauza conducătorilor de ieri și de azi 
de la București, care nu au ridicat 
nici un deget pentru readucerea la 
patria mamă a pământului furat din 
sfânta Moldovă a Marelui Voievod 
Ștefan cel Mare și Sfânt. Este un ideal 
pentru care a luptat și marele bard 
de la Ipotești, Mihail Eminescu, iar 
pentru opiniile lui poetul a sfârșit 
prin a fi internat în ospiciu. Să nu 
uităm nici de Podul de flori din 1990, 
dar și de alte acțiuni de acest fel ale 
conducerii statului român de ieri și 
de azi. Statuia din curtea bisericii 
plânge mai ales când vede cum 
satele și orașele din vechea Moldovă 
nu sunt luate în seamă de politicieni, 
lipsa de investiții transformându-ne 
în regiunea cu cel mai redus grad de 
dezvoltare din Europa, iar  Moldova 
este singura regiune din România 
care nu are nici o autostradă, toate 
fiind făcute în celelalte zone ale țării. 
Pesemne că urmașii dacilor din 
Muntenia și Transilvania au uitat de 
ajutorul primit de la carpi în luptele 
de eliberare de sub ocupația 
romană. Pesemne că toată Europa a 
uitat de vremurile când marele nos-
tru erou, Ștefan cel Mare și Sfânt al 
Moldovei sta ca o pavăză în fața 
păgânității pornită să o cotropească 
și să pună pe zidurile Budei și ale 
Vienei stindardul semilunei. Cu prea 
multă ușurință se dau azi uitării 
toate, cu prea multă ușurință privim 
cu indiferență la semenii noștri de 
dincolo de Milcov. Iar lipsa de 
dragoste și de recunoștință aduce, 
așa cum este firesc, lacrimi și 
suferință, regrete și durere. Iată de 
ce Moldova încă plânge și va mai 
plânge multă vreme de acum în-
colo… 

Doamne, ne rugăm Ție, ajută-i 
pe moldoveni, că Tu ai rămas singurul 
în care ei mai cred! 

Să-i mulțumim Sfântului Ștefan 
al Moldovei că a împânzit țara cu 
mănăstiri și biserici care și azi sunt 
pline de credincioși. Și azi, doar cu 
ele am mai rămas. Și azi, doar cu ele 
ne mândrim. Spațiu sacru de peleri-
naj și de rugăciune, bisericile tale, 
mărite Domn, au rămas ultima 
speranță și loc de rugăciune. 
Ajută-ne Doamne, că Moldova plânge!!! 

 

24 Ianuarie 1859 –  
Unirea Principatelor Române 

    (Continuare din pag. 18)

 
Doamna mea, 

Floare de tei 
 

 
 
 
 
 
 
Eu… 
 
Eu talpa nu-ți voi săruta vreodată, 
Nici dac-ai șchiopăta după aceea, 
Iubesc și eu, ca mulți poeți, femeia 
Iar ea să știe că e adorată. 
 
Așa că eu voi agrea ideea 
De-a săruta doar partea adecvată 
Cea care este binecuvântată 
Și-aprinde-ndată-n suflete  
                                           scânteia. 
 
În oricare poveste de iubire 
E-o picătură de dumnezeire 
Și-i sfânt întotdeauna începutul. 
 
De-aceea, fără nici o supărare, 
Eu nu-ți voi săruta piciorul,  
                   prin urmare 
Doar gurii tale-i dăruiesc sărutul. 
 
Rondelul Doamnei mele 
 
Doamna mea, Floare de tei 
Să te văd iar înflorită, 

La ureche cu cercei, 
Adorată, nu iubită. 
 
Cea mai dulce-ntre femei 
De crepuscul poleită. 
Doamna mea, Floare de tei 
Să te văd iar înflorită. 
 
Uită-te în ochii mei  
Să devii din nou ispită 
Iar eu, inspirat condei 
Rupt din salcia despletită 
Doamna mea, Floare de tei. 
 
Raiul din noi 

 
Aud că e deschis la rai, 
Nu-i scump biletul de intrare, 
Cum nicio treabă nu mai ai, 
Ți-ofer o oră de-nălțare. 
 
Aici nu-s lanțuri și nici uși 
Iar sfinții-și intonează cântul 
Și îngerii sunt jucăuși 
Că ei fac rai pe tot pământul. 
 
Tu îmi vei oferi un măr 
Și voi lua o-nghițitură 
Să dovedim într-adevăr 
Că asta-i cuminecătură. 
 
Nu-i musai să plecăm din rai, 
Să așteptăm să iasă luna, 
Aici și-o viață poți să stai 
De ți-l păstrezi pe totdeauna. 
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Statul securiștilor și al 
procurorilor lucrează cu eficiență 
maximă în slujba puterilor străine 
indiferent cine sunt acestea, asupra 
celor care ridică glasul împotriva 
intereselor companiilor multi-
naționale occidentale.  

Suntem colonie după toate 
criteriile.  

Blestemul țărilor care au 
bogății naturale și care fac cu ochiul 
hulpavelor companii occidentale, 
chiar dacă de facto sunt aliații 
noștri.  

În această perioadă ne-a 
părăsit sătul de gâlceava cu lumea 
și Dumnezeu scriitorul Calistrat 
Costin. Sătul de pământ îmi doresc/ 
un colț de cer pentru vecie,/ poate-
acolo neființa să fie/ alt  fel/ de 
zădărnicie..., se confesa în una din 
poeziile sale bătrânul corsar al 
minții. Atenție la ce ne dorim, că 
s-ar putea să ni se întâmple! Insufi-
cient valorificat de critica literară, 
autor de operă originală care 
merita mult mai multă atenție. A 
condus diferite instituții de cultură, 
ultima fiind filiala scriitorilor 
Bacău, timp de 12 ani, cu rezultate 
excelente. A fost un vis urât înmor-
mântarea Cetățeanului de onoare al 
municipiului Bacău, nimeni altul 
decât scriitorul Calistrat Costin.  

Gâlceava autorităților cu 
mortul a continuat în stil kafkian.  

Purtat ca pe sfintele moaște 
de la morgă la capela Cimitirului 
Central, de acolo într-o magazie și 
din magazie a doua zi pe dealul de 
la Cimitirul Sărata II, unde a fost în-
mormântat la cinci zile de la deces, 
după ritualul ortodox.  

Premoniția sa s-a împlinit: 
Caut cimitir,/ patria nu-i nicăieri,/ a 
fost, nu mai e! Trist, dar adevărat! 
Am ajuns pe treapta cea mai de jos 
a dezumanizării. Au pus labele/ pe 
lume neoamenii –/ ăștia-s tot lume.  

Cât adevăr! Nici în moarte nu 
mai suntem oameni.  

Suntem doar niște numere 
aruncate la coșul de gunoi al statis-

ticilor. 
    Ne-a mai rămas și nouă o 

fărâmă de mândrie națională în a 
ne repune în valoare mitul 
dragostei prin Dragobete, 
sărbătoare veche ca și poporul nos-
tru, uitată prin traista activiștilor 
culturali comuniști, dar adusă în ac-
tualitate de câțiva inimoși 
tradiționaliști români, ca răspuns la 
sărbătoarea mercantilă numită 
Valentin' s Day.  

Este un început ca o cană de 
apă la un metru pătrat de pământ 
secetos.  

Dacă nu ne va sufoca glob-
alizarea cu tâmpeniile neomarxiste 
de extremă stânga, poate mai avem 
o șansă să ne păstrăm sufletul curat 
românesc, floare de cireș dacică. 

A venit și Mărțișorul, altă 
sărbătoare tradițională neaoșă, de-
a noastră. E bine că se păstrează și 
perpetuează, în ciuda transformării 
dintr-o floare a generozității în una 
mai mult mercantilă. 

Oricum, prin  cele două fire: 
roșu și alb se păstrează nealterat 
simbolul vieții, al curățirii spiri-
tuale și morale, ca protecție îm-
potriva spiritelor malefice ale 
primăverii. Pentru 8 Martie, urăm 
tuturor femeilor, indiferent că sunt 
bunici, mame, fete în plină ascensi-
une spre maturitate, adolescente 
sau fetițe, frumoaselor, duioaselor, 
generoaselor, „La mulți ani!” și le 
oferim un buchet de ghiocei din 
toată inima, cu drag și bucurie! 
Domnul Hristos să vă ocrotească și 
să vă binecuvânteze cu milostivirea 
sa eternă. 

 

DE LA UN GÂND, LA  ALTUL  

       Trece timpul ca nebunul... 
(Continuare din pag. 8)
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Ramona Müller 

 
 
 

Procurorii semnelor  
      de lectură 

 
 
 

Ne plâng poeţii printre paginile-obtuze 
Dilatând chiar versul din colţuri de cenușă, 
Nebuni cu cicatrici, flămânzi ce cred în muze 
Și-acceptă la tarot duelul cu mănușă. 
 
Anonimi vâslind cuvintele sedate, 
Se-ntrec cu umbrele dintre răvașe, 
Lacomi de boem sub feţele mascate 

Declină pustiul plin dintre orașe. 
E vremea existenţei prinsă-n frâu prea strâns, 
Clasicul sumar se-mparte pe din două. 
Un ochi râde, iar celălalt de n-ar fi plâns 
Pentru voi între coperţi s-ar fi făcut rouă. 
 
Ne plâng poeţii printre paginile-obtuze, 
Procurori decoraţi cu semne de lectură, 
Omagiaţi în taină, rămân călăuze 
În a poeziei galactică pictură. 
 
trepte înapoi 
 
mă șterg pe picioare și intru 
apoi mă descalţ 
tălpile mele încă mai plâng 
lacrimile se transformă 
în râuri ce se împerechează în maramă 

în fiecare pas al bătrânilor mei 
e mersul ţestoaselor răbdătoare 
ei știu să își poarte casa zălog pentru copii 
carapacea grea 
acceptă spovedania clopotului 
de la biserică 
când odinioară cearcănele țării 
îndemnau arhanghelii să revină în vatră 
copil fiind îmi amintesc 
așteptarea apăsătoare 
a turtei de Paști 
și a oului care lua forma raiului 
acum totul se micșorează totul se dilată 
 
îmi chem depărtarea 
dar nimeni nu mai calcă în urma mea 
fânul necosit își așteaptă stăpânul 
afară se întâmplă vara înăuntru ne e teamă 
și miroase a busuioc

 
Dorina Stoica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Între mine și tine 
  
o mulțime de cuvinte atârnate și bulinele  
de pe rochia galbenă pe care am cumpărat-o  
special pentru vizita la părinții tăi. Îți amintești?  
M-am așezat pe linia ferată și am promis că  
voi rămâne acolo, până ce o să treacă  
                             trenul peste mine? 
 
Să iubești e ca și cum ai fărâmița întunericul, 
ca și cum ai fi martor la moartea ta  
                           și te-ai plânge. 
Iubirea e întotdeauna atât de dureroasă  
când se termină, de fiecare data, unul din cei doi  
va pleca, unul va iubi și celălalt va suferi. 
 
Te-aș fi iertat dacă ai fi ținut minte 
ziua celui nenăscut. Nu era decât un fluture  
așezat pe obrazul timpului! 
Ar fi trebuit să te iert atunci când steaua ta,   
tânguind s-a stins. Pașaportul tău, eu și el vom fi  
spre un “după” nefast, ori Puntea sub care  
pitită a stat umbra.  
Nu, n-am să te iert niciodată.  
 
Nu voi primi nimic înapoi 
 
Femeie, soție, mamă,  
bunică, gospodină, poetă 
oscilez între păcat și evlavie, 
între somn și veghe, 
între bunătare și răutate, 
între iubire și ură, 
între iertare și neiertare,  
uneori rugându-mă, 
alteori cu totul  
în brațele nepăsării și ale îndoielii. 
Știu că nu voi primi nimic înapoi. 
Toată viața de până acum 
ca o apă a curs. 
Poezia mea își caută un loc în Lumină 
răsărind în glorie și apunând 
într-o mare de cuvinte. 
 
Lumea e un zid în care,  
fereastră cu geamul bine  

șters ca o zi senină, eu! 
Ce liberă aș putea fi dacă  
nu m-aș fi născut cu o cușcă în mine! 
 
Trec și iar trec 
 
Încărunțită umbra,  
timpu-mi crește  
o, nu, nu-i vorba doar  de moarte! 
Ceea ce-abia începe e viața  
de dincolo de mal. 
În timp ce umbra crucii  
în pasăre se-ntrupă 
alerg, alerg prin nopți  
s-ajung din urmă răsăritul.  
Așa, zi de zi  
și noapte de noapte 
trec și iar trec,  
din azi în alt mâine 
prin cutele  
timp-anotimpului meu primăvară. 
 
Dincolo de nimic! 
 
Înaintez anevoie prin ceața ca o lână  
Scărmănată, de niște copii sărmani, 
de parcă picioarele-mi sunt ferecate  
cu anotimpuri, prezent, trecut viitor. 
Aerul, ca apa unui drumeț rătăcit în pustie, 
se face din ce în ce mai puțin. 
Respir cu economie prin mască să pot ajunge 
la capătul tăcerii, ori la un nou început. 
Deasupra mea niște stele cad anonime, 
se sting în tăcere, fără să le numere cineva. 
Nedumerit, din spate, vântu-mi forțează  
trecerea dincolo de minciună, de curcubeu,  
de zenit. Absurde aceste vremuri bolnave, 
sub care fără putere vrem, nu vrem viețuim, 
se-mpuținează răbdarea, vrem să ne-ntoarcem  
la o viața normală, să lăsăm în urmă 
nimicul acesta, apăsător nimic!  

 
Închid ochii 
 
Ceața alungă ziua. 
Prin crăpătura cerului  
se lasă încet, noaptea. 
Mă urmăresc o groază  
de cuvinte.  
Închid ochii  
să nu le mai aud. 
E atâta liniște încât, 
respir într-o limbă străină. 
Strâng la piept, teama. 
Ademenesc somnul unde-i  
mă voi întâlni pe-ai mei,  cei plecați. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când nu pot să văd 
 
când nu pot să văd aud 
păsările izbesc frunzele 
care foșnesc în mine 
soarele strigă 
pământul șuieră pașii 
doar gândul 
mut mă duce iar 
la tine să-mi cânți 
pe buze un sărut... 
                
când nu pot să văd simt 
vântul mă mângâie 
îmi alintă setea  
                      și drumul 
luna mă strânge  
la piept 
doar trupul flămând 
mă duce iar 
la tine să-ți gust 
îmbrățișarea 
când mă săruți... 
                 
când nu pot să văd 
adulmec 
cafeaua dimineții 
plăcinta cu mere 
aburind vanilia 
cum se prelinge 
pe tine doar gura 
mă duce iar la tine 
să-mi potolești 
iubirea cu-un sărut... 
 
Aripa din apă  
 
cu-un fir de viață  
e legat cel mic de viitor 
când simte palma 
că-i oferă  frumosul vis 
de a zbura... 
 
Doar ea 
 
atingerea ei 
dă întotdeauna gust 
și savoare 

când stă deasupra 
amintirile prind viață 
pusă pe rană 
ustură și vindecă 
ține planeta întreagă 
în echilibru ea usucă 
dar poate da și viață 
e bază e legătura 
dintre cer și pământ 
când lacrima 
atinge firul de iarbă 
în ea se poate săpa 
în ea se poate pune 
lumină 
strânsă în palmă 
și presărată 
dă gust bucatelor 
zi de zi… 
 
În răsărit 
 
și umbra are umbre 
prinsă în cuvinte 
prin gând 
un alt pământ răsare 
și ne cheamă  
din somnul tău  
de dimineață  
să-l ținem  
strâns în palmă 
să-i dăm suflet 
 
când soarele  
se ascunde de lumină  
și apa-și caută 
în oameni forța 
un simplu zâmbet 
când deschizi tu ochii 
dă viață veșnică  
                          iubirii... 
  
Note de curs 
 
în fiecare culoare 
se ascund 
o mie de cuvinte 
o linie e drumul 
către tine 
un cerc e un sărut 
născut din infinit 
iar frunzele 
ce cad din pânză 
sunt gândurile 
ce vor să înflorească 
pe trupul tău 
când dormi 
la răsărit de mine... 

C
o

n
s
ta

n
ti

n
 V

a
c
iu



 

CALISTRAT COSTIN 
 

30 ianuarie 1942 - 13 februarie 2021

13 februarie 
2021, a murit  

Calistrat Costin   
 
...și vestea neagră a circulat mai 

întâi cu neîncredere, între noi, cei câțiva 
care au aflat-o. E adevărat? Cum, de ce? 
Și acest scepticism era cumva explicabil 
căci mai toți abia îl aniversasem în 
urmă cu câteva zile, la împlinirea celor 
79 de ani (30 ianuarie). Vorbisem la 
telefon ca să-i urez cele bune și tocmai 
era în trafic, era vesel, vivace cum îl 
știam;  i-am transmis zecile de urări ale 
prietenilor de pe Facebook și a 
mulțumit în registru-i binecunoscut, 
glumeț, bucuros. Mi-a spus că ne vom 
vedea în zilele următoare „la sediu”, să 
mai stăm la taclale, că trece în contin-
uare printr-o perioadă mai grea, soția 
dumnealui fiind de multă vreme într-o 
situație dificilă a sănătății. 

Și aflu aseară că prietenul nostru 
s-a stins, la spital, după ce, în aceeași zi, 
ajunsese acolo căci se simțea rău. Ciu-
dat, brusc, ca o lovitură de gong după 
care nu urmează nimic. Sunt amorțită 
de vestea aceasta, nu o realizez și cu 
atât mai mult nu pot gândi despre 
Calistrat Costin la timpul trecut. 

Nu există timpul trecut, nu există 
perfectul compus pentru omul căruia îi 
datorez decizia mea de a face parte din 
Uniunea Scriitorilor. El îmi citește rând 
cu rând toate manuscrisele după ce îi 
spun la telefon: - știți, am un volum de 
poezie, am un volum de proză, am re-
cenzii pentru încă un volum din jur-
nalul de lectură. El le citește cu 
însemnări pe margine, eu le reiau, rea-
lizez că acolo unde este semnul 
exclamării are dreptate, nu suna 
strălucit versul, acolo unde încadrează 
într-un pătrat icsat, pasajul e cam în 
plus, iar acolo unde scrie o poantă aș 
deveni rizibilă dacă aș lăsa cum am 
scris inițial. Domnul Costin are un simț 
aparte al cantității și al calității unei 
fraze, nu degeaba a terminat filologia ca 
șef de promoție: „Ia uite, tot la Univ. 
Alexandru Ioan Cuza ai terminat! De ce 
n-ai făcut filologie? Nu are importanță! 
Tu chiar scrii, măi fată! Chiar scrii!”  

Și așa am intrat în Uniunea Scri-
itorilor în 2012, pe când Calistrat 
Costin era președintele nostru de filială 
USR. De câte ori mergeam la sediu, îl 
găseam printre teancuri de cărți: „hai, 
cu ce vă servesc? O cafea? Tu nu bei, 
Cristina, domn inginer (soțul meu) e 
greu cu scriitorii ăștia în casă, nu?” 

Glumea… glumea mereu în bine-
cunoscutu-i stil hâtru, urzicător, de bun 
umor… La rândul meu, i-am citit toate 
volumele publicate, le găseam răsfirate 
pe masa din birou, abia tipărite, 
mirosind a nou: „- Luați, vă rog, eii… iar 
am scris o cărticică”, spune  cu mod-
estie, de parcă o carte ar fi un dar 
neînsemnat. Și-apoi autografele sale… 
le scria concentrat, cu un zâmbet bun 
în colțul gurii și când le citeam frazarea 
deșteaptă, mă rușinam de dedicațiile 
mele simple, puerile. Mereu învățam de 
la domnul Costin. Odată vorbeam des-
pre Alexandru Ivasiuc, citisem un 
roman și mă intrigase atitudinea unui 
personaj. A început să vorbească de-
spre carte ca și cum ieri o terminase de 
citit. Calistrat Costin era un erudit al li-
teraturii, în orice subiect literar trecut 
sau actual era pe fază mentorul meu 
mult respectat. Cu el se făcea literatură 
în conversații. Cu el nu-ți permiteai să 
dai drumul la un volum aiurea, nepuri-
cat la sânge, neverificat, necorectat. Era 
foarte pretențios ca lector și consilier 
literar. Iar vorbesc la timpul trecut de-
spre domnia sa. Dar este irealizabilă 

această plecare, de parcă ar fi glumit 
încă o dată cu noi, de data asta defini-
tiv! Altădată, citisem romanul său: 
Arșița… mă întorsesem în anii 80, căci 
este un roman postmodernist de mare 
scriere narativă. L-am întrebat ceva de-
spre Toma, personajul său principal 
care mă tulburase. Răspunsul i-a fost 
evaziv, musai trebuia să interpretez ro-
manul singură, operele nu se explică de 
către autor, ci de către critici. Și ce păcat 
că acest roman nu a avut o soartă 
vizibilă la critica literară de elită… i-am 
dedicat câteva rânduri într-unul din 
volumele mele de poezie: 

Arşiţa 
-lui C. C.- 

de ce l-am iubit pe Toma? 
pentru neantul alb al prieteniei 
în lumea concasată de idei 
lui Toma i-a plăcut să meargă  
pe jos prin vipia gândului 
şi-a întâlnit două uimiri 
mortul de bogdaproste 
şi viaţa talisman a Eleonorei. 
pentru ambele doze l-a folosit 
pe Bach de partea luminii 
cu atât mai însetat 
de tumultul vieţii arzând 

Din volumul Punct și de la capăt 
(titlu sugerat de Calistrat Costin), Art-
Book, 2014, cu subtitlul meu Portrete 
pe zăpadă. 

Calistrat Costin scria în 2010 în 
revista Plumb despre mine: ”Când din 
rătăcirile sale în spaţiile rafinate  ale 
unor percepţii văzând absolutul, comu-
nicate difuz, în cheie dadaistă, autoarea 
revine pe pământ, ea ni se arată cu atât 
mai interesantă iar discursul se îmbibă 
de miez şi esenţe tari./”  Vreau să scriu 
simplu, /cum ninge afară”... şi 
„Scrisoarea mea de dragoste rămâne 
nescrisă! Vei citi-o-n privirile prun-
cilor”  şi „Cu un morman de pietre / pot 
ancora orice vapor al visării” sau 
„Strângeţi din pumni şi din dinţi/ dar 
staţi în lanţuri cuminţi„) sunt în această 
dintâi mărturisire  lirică a CRISTINEI 
ŞTEFAN nu doar semne dar certitudini  
de autentică vibraţie creatoare, şi, 

parafrazând-o pe autoare, „care-
vasăzică există”!” iar prefața la Volumul 
Cazier Incomplet i-o datorez cu 
recunoștință: „Într-o menţiune asupra 
provocării lirice a autoarei noastre 
notam că, da, CRISTINA ŞTEFAN 
EXISTĂ..., lăsând a se înţelege că nu 
puţini stihuitori de azi (dar şi de ieri!), 
cu toate că au produs un număr oare-
care de plachete poeticeşti, aceştia încă 
nu există, cu alte cuvinte nu se pot numi 
creatori în deplinul înţeles al noţiunii. 
Iată, şi cu acest nou volum,  CRISTINA 
ŞTEFAN confirmă că este un condei 

bine exersat şi cizelat, un om ştiutor a 
multe din arcanele vieţii şi cu o 
apreciabilă cultură a spiritului. Poeta 
aşază în deschiderea uneia din cărţile 
sale un gând al lui CAMUS: „Consider că 
întrebarea care cere cel mai grabnic 
răspuns este aceea de a şti dacă viaţa 
are sau nu sens. Dacă viaţa este absurdă, 
ea merită trăită cu atât mai mult!”. Este 
în fond mobilul, noima, mesajul 
strădaniilor literare, extrem de oneste, 
depuse de CRISTINA ŞTEFAN în ex-
plozia sa editorială (în 2010 a publicat 
nu mai puţin de trei volume de versuri) 
– această confruntare (şi înfruntare) cu 
marile teme ale „absurdului” condiţiei 
noastre umane. Esenţială în simbolis-
tica poetei băcăuane, îmi pare trăirea 
intensă, deschisă, temerară a darurilor 
propriei biografii, un anume umanism 
frust de aleasă şi distinsă calitate. Ceea 
ce face farmecul aventurii sale lirice- 
potrivit unei clasice exigenţe 
călinesciene- e că în periplul său 
existenţial se citeşte în primul rând 
OMUL şi-abia apoi POETUL... 
Considerată de un critic „bolnavă incu-
rabil de poezie”, CRISTINA ŞTEFAN 
recidivează şi în cartea CAZIER INCOM-
PLET; editura Rovimed  Publishers, 
2011, cu texte parcă mai calde decât 
celelalte din apariţiile anterioare (AN-
DANTE; ÎN UMBRA LUI SISIF; 
CĂLĂTORIE PE UN CIOB DE STEA). 
Este aceasta, la urma urmei, rostul fun-
damental al „literelor”, acela de a ne 
înfrumuseţa cumva pustia noastră de 
„viaţa lumii.” Încântat de dialogul meu 
cu Adrian Grauenfels în cele două vo-
lume concepute, mă întreba, ta-
chinându-mă  mereu: - Chiar nu vă 
cunoașteți? Nu v-ați văzut niciodată? și 
urmau împusăturile de rigoare 
adresate soțului meu, dar scria în 
Plumb: CALISTRAT COSTIN: Plumb-  
ZEN ABSOLUT* „Un „duo” verificat de 
la distanță, „duet”, armonios interpretat 
pe calea internetului, cei doi lirici își 
răspund, se întreabă, vibrează, 
rezonează (fără a se fi cunoscut pe 
„viu”!) împlinind un ritual abstract, dar 
încărcat de viață palpabilă. Practic, 
volumul se compune din două culegeri 
relative (im)personale, bogate în 
substanță metafizică…” 

Mii de amintiri dragi mi se 
tulbură în minte din cei 12-13 ani de 
prietenie… Calistrat Costin este și un 
nostalgic al vremurilor bune de demult, 
pe când cultura băcăuană i-a oferit 
funcții, medalii, importanță. Ținea 
legătura cu prieteni vechi din Israel și 
cel des invitat, prețuit, admirat este G 
Mosari și  ne-am întâlnit grație domnu-
lui Costin în mai multe rânduri și am 
scris despre emoționanta întâlnire: 
„Ne-am întâlnit cu G. MOSARI, într-un 
loc plin de farmec trist la Bacău, Cimi-
tirul Evreiesc, așa cu flori și cărți, cu 
mesaje de la prieteni evrei din Israel. 
Eram un grup ad-hoc, după câteva tele-
foane date de dl Calistrat Costin, nici nu 
știam că va veni, dar prezența sa mi-a 
confirmat iar că Mosari este un scriitor 
îndrăgit, care rămâne în inimile celor 
care l-au întâlnit, după cum Bacăul  
rămâne în inima scriitorului Mosari ca 
oraș natal, neuitat vreodată. Aici sunt 
părinții dragi, în Bacău și-a petrecut 
copilăria și tinerețea, aici au fost pri-
etenii și mai sunt.” 

Cea mai cu zvâc amintire este de 
când a venit Mosari la Bacău și am 
sărbătorit Ziua Limbii Române la The 
Stage. A fost un eveniment minunat 
care a stat mult timp pe coperta site-
urilor mele, au participat mulți oameni 
ai literaturii băcăuane iar amfitrion a 
fost Calistrat Costin. La urmă, ce să 
vezi? Domnului Costin i se stricase 
mașina. Nu pornea și pace. S-au dus ai 
noștri, au ridicat capota, s-au uitat la 

motor, domnul Costin încerca pornirea 
cu cheia, nimic! Soțul meu, până la 
urmă, l-a dus cu mașina noastră acasă, 
urmând ca a doua zi să vedem la vreun 
service ce și cum cu mașina domnului 
Costin. A doua zi mă sună președintele: 
Cristina, s-a rezolvat cu mașina! 

- Ce avea, dl. președinte?  
-Nimic, eu o porneam cu altă 

cheie… era cheia de la altă mașină! 
Ne vei lipsi enorm, Calistrat 

Costin! Ești încă printre noi, ne în-
drumi, ne consiliezi cum s-ar spune, 
dar pe românește, ar fi că ne faci scri-
itori!  Cât dor îmi va fi de versurile sale, 
pe care le-am descifrat cu dragoste de 
scrisul dumnealui, așa încât volumul 
meu, al treilea, din „Însemnări necri-
tice - Jurnal de lectură” ArtBook, 2019,  
îi este dedicat: 
 Motto:  
 „Dragă sihastrule, schimnicule,  

liniștea sufletească desăvârșită  
nu sălășluiește doar  
în însingurare și izolare –  
asta ți-o predică unul care  
a ieșit mereu  
din hrubele rafturilor  
sale benedictine  
și din târgul lui, negustorit la sânge,  
altfel foarte încărcat de taine...“  

Calistrat Costin în volumul 
Lumea se petrece, 2015  

Dedic acest volum scriitorului 
Calistrat Costin, îndrumătorul meu de 
cuvinte, la înțelegerea sensului verbu-
lui „a exista” în literatură. 

Nu, nu ai plecat Calistrat Costin, 
iată un suflet care te păstrează în toată 
opera ta precum pe Omul-Profesor care 
m-a învățat!  

Cristina Ștefan, 13 februarie 2021 
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Calistrat Costin 
 
Calistrat Costin face  parte, fără 

îndoială, din elita de cultură a 
Bacăului. Şi nu numai. Avea o mare 
calitate, şi anume, să spună fiecăruia 
dintre noi adevărul în faţă, indiferent 
cu cine stătea de vorbă. Nu puteai să 
te superi pe el, deoarece făcea acest 
lucru cu multă diplomaţie, presărată 
din belşug cu glume şi ironie fină. Pot 
să afirm, cu toată sinceritatea, că iro-
nia şi gluma au fost armele folosite de 
Maestru, în mai toate dialogurile şi 
convorbirile pe care le făcea, indife-
rent de persoană. Modest, bonom şi 
mai ales generos, a împărţit celor care 
meritau premii literare de toate 
felurile. Prietenii şi colegii de condei ai 
domnului Calistrat Costin: Octavian 
Voicu, Radu Cârneci, George Bălăiţă, 
Sergiu Adam, Ovidiu Genaru, Viorel 
Savin  etc. au format generaţia de aur 
a culturii din Bacău. Ei au fost pri-
etenii, de ce nu, şi profesorii noştri de 
literatură. Nu refuzau pe cei care le 
cereau ajutorul în privinţa creaţiei lor 
literare. Tot ei sunt cei care au ţinut pe 
linia de plutire revista din Bacău, 
Ateneu, împreună cu directorii revis-
tei: Radu Cârneci, Sergiu Adam, Car-
men Mihalache. Scriitorul Calistrat 
Costin, în creaţia sa, a  practicat toate 
genurile literare: poezie, proză, eseu, 
dramaturgie, critică literară, 
publicistică etc. În ultimile plachete de 
versuri a cultivat genul „haiku” şi 
„tanka”, în stilul poeziei nypone. Fiind 
propietarul unui limbaj plastic şi 
înzestrat cu umor din naștere, cărţile 
scrise de Calistrat Costin vor rămâne, 
aşa cum au scris unii critici, o rara 
avis în literatura contemporană 
românească. 

Dumnezeu să-l odihnească!                                                                          
 

Nicolae MIHAI 



 

Poate om fi greşit galaxia...
In memoriam  
         Calistrat Costin 

 
N. 30 ianuarie 1942, în Bacău – 

m. 13 februarie 2021, la Bacău. Scri-
itor. Costinel, cum l-au botezat 
părinţii, este fiul Emiliei (n. Bălăiţă), 
casnică, şi al subofiţerului Alexandru 
Costin, proveniţi la rândul lor „dintr-
un neam de oameni simpli, ţărani cu 
mulţi copii“ din satul Poiana, comuna 
Valea Rea (actuala Livezi). Şi-a în-
ceput studiile în oraşul natal, urmând 
cursurile gimnaziale şi pe cele liceale 
la Şcoala Medie Nr. 2 (în prezent, 
Colegiul Naţional „Ferdinand I“), pe 
care le-a absolvit în 1960. Bucuria 
lecturii, hazul şi ironia i-au fost in-
duse încă de copil de către tatăl său, 
un scorpion cu simpul umorului, dar 
patima cuvântului scris i-a fost 
întreţinută şi dezvoltată de profe-
soarele de limba română Beatrice 
Gheorghiu şi Elis Leahu, care l-au aju-
tat să ajungă la faza pe ţară a 
Olimpiadei de limba română, de unde 
s-a întors cu locul al doilea, învins 
fiind de filosoful de mai târziu 
Basarab Nicolescu. 

Urmându-le exemplul, s-a în-
scris la concurs şi a fost admis la 
secţia limba şi literatura română a 
Facultăţii de Filologie din cadrul 
Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, ale 
căror cursuri le-a absolvit în 1965, cu 
lucrarea de licenţă Shakespeare în 
critica literară românească. În tim-
pul studenţiei, ca şi în liceu, n-a par-
ticipat la întruniri de cenaclu, n-a 
agreat boema, însă a citit enorm, fiind 
un adevărat „şoarece de bibliotecă“. 
Spre deosebire de bucuria lecturii, 
cea a scrisului a venit însă mult mai 
târziu, abia în 1966 începând să pub-
lice articole de critică literară, poezie 
şi texte publicistice în Limbă şi 
literatură, Steaua, Tribuna, Lucea-
fărul, Cronica. Lectura, în schimb, l-a 
ajutat să promoveze cu brio studiile, 
datorită mediilor primind repartiţie 
ca asistent universitar în cadrul Insti-
tutului de Învăţământ Superior din 
Târgu Mureş (1965-1968). Deşi per-
spectiva didactică era promiţătoare, a 
abandonat catedra în favoarea pu-
blicisticii, încadrându-se în cadrul 
redacţiei gazetei Informaţia Harghitei 
din Miercurea Ciuc, unde a făcut  
„ziaristică la şaibă“, ca şef al Secţiei 
Cultură. Timp de patru ani a publicat 
sute de articole, dar şi-a continuat 
corespondenţele şi cu revistele lite-
rare, pendulând între critica literară, 
foiletonistică şi creaţia originală şi de-
butând editorial, în calitate de coau-
tor, cu monografia caricaturistului 
Constantin Jiquidi (Iaşi, 1970). În 
1972 a început colaborarea la revista 
Ateneu, iar poetul Radu Cârneci, înte-
meietorul seriei noi, l-a convins să 
revină pe meleagurile natale, în-
cadrându-l în redacţie.  

S-a modelat rapid la cerinţele 
publicaţiei, însă după numai doi ani 
s-a trezit bibliotecar-bibliograf la Bi-
blioteca Judeţeană (azi, Costache Stur-
dza), de unde, după un interval 
similar (1974-1976), a revenit în 
învăţământ, tot ca asistent universi-
tar, de data aceasta la Institutul de 
Învăţământ Superior din Bacău 
(1976-1979). Motificările forţate sur-
venite în structura anilor de 
învăţământ l-a propulsat apoi în 
lumea teatrului, pe care, cu o singură 
excepţie - între 1985 şi 1989, când a 
revenit printre redactorii revistei 
Ateneu - nu a mai părăsit-o decât la 
pensionarea intempestivă. În slujba 
Thaliei a fost, rând pe rând sau con-
comitent, secretar literar, consilier 
artistic şi director al Teatrului de 
Animaţie „Licurici“ (în prezent, 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasile 
Alecsandri“, 1979-1985 şi 1997-

2005) şi al Teatrului Bacovia (1989-
1996 şi 2001-2005), subordonat de 
câţiva ani municipalităţii băcăuane.  

În mandatele sale directoriale a 
ştiut să se strecoare cu abilitate prin 
furcile caudine impuse de autorităţi, 
învingând frânele politice şi econo-
mice, realizând peste 50 de premiere 
din literatura română şi universală, 
participând la numeroase festivaluri 
păpuşăreşti ori dramatice, interne şi 
internaţionale, şi la turnee peste 
hotare (Polonia, Belgia, Franţa), bine 
cotate de public, specialişti şi presă. A 
dinamizat, la rându-i, Festivalul 
Naţional „Ion Creangă“ al Teatrelor de 
Păpuşi, Marionete şi Animaţie, motiv 
pentru care UNITER i-a acordat, în 
1998, la ediţia a V-a, Premiul pentru 
manageriat teatral. Pentru copii şi 
bunici a scris scenarii şi dramatizări 
jucate în sute de reprezentaţii de 
către marionetiştii şi păpuşarii 
băcăuani, între care amintim doar 
Povestea înţeleptului inorog, după 
„Istoria ieroglifică“ de D. Cantemir, 
Scufiţa roşie, după Grimm-Andersen, 
Oraşul mincinoşilor, după Fr. Langer, 
Cenuşăresa, după Grimm şi Perrault, 
De-ale lumii cu Marioara şi Vasi-
lache, precum şi poemele dramatice 
Cetatea, inspirat de legenda 
meşterului Manole, şi Legământ de 
eternă neuitare (în colaborare cu po-
etul Al.I. Iosif). Pentru actorii teatru-
lui dramatic a tradus, de asemenea, 
mai multe piese din dramaturgia 
universală, de mare succes la public 
bucurându-se Secretissimo. C.I.A. 
contra K.G.B. de Marc. Camoletti (în 
colaborare cu Florin Gheuca, 1991), 
Casa plăcerilor de Gorgey Gabor 
(împreună cu Zeno Fodor, 2003), Li-
vada de portocali de Yosef Bar Yosef 
(premieră pe ţară, 26 septembrie 
2004), Opt femei de Robert Thomas 
(2005) şi, nu în ultimul rând, Fuga de 
Tristan Tzara, cu acest poem dramatic 
Teatrul Bacovia întreprinzând şi un 
reuşit turneu la Paris, cu prilejul Cen-
tenarului naşterii „părintelui dadais-
mului“. La contribuţiile sale de succes 
mai putem adăuga adaptarea Ghigi 
(Te ador fetiţo, dar iubirea costă!), 
după Liviu Rebreanu (23 noiembrie 
2002), prezenţă inedită în cadrul Fes-
tivalului „Liviu Rebreanu“ de la Aiud, 
şi scenariul Meşterul Manole, care a 
reţinut atenţia colectivului Teatrului 
Muncitoresc din Galaţi şi a unor regi-
zori de radio şi televiziune, ca şi alte 
spectacole băcăuane preluate de TVR 
şi de televiziunile locale. La rândul lui, 
Teatrul de Păpuși „Punk“ din Cluj-
Napoca i-a pus în scenă dramatizarea 
Prinţul fericit, după Oscar Wilde, 
care s-a bucurat de succes deplin în 
stagiunea 2000/2001. 

Inclus de criticul Daniel Di-
mitriu în „categoria acelor autori care 
nu au niciun fel de complexe în faţa 
cuvintelor“, a debutat ca scriitor cu 
volumul de versuri Planete (Iaşi, 
Editura Junimea, 1974), publicând 
apoi într-un ritm care i-a făcut 
invidioşi nu doar pe confraţi. „Poet de 
tip parodic, inteligent şi inventiv, 
ştiind bine să mimeze inocenţa, dis-
perarea sau plenitudinea erotică în 
ritmurile şi cu limbajul lui Conachi şi 
a lui Iancu Văcărescu“, după cum îl 
caracteriza criticul Eugen Simion, a 
mai oferit cititorilor volumele Au-
gusta lumină (Bucureşti, Editura 
Eminescu, 1976), Elementul lume 
(idem, 1978), Satiră duhurilor mele 
(Bucureşti, Editura Albatros, 1980), 
Declinul elegiei (Editura Eminescu, 
1983), Scrisori (idem, 1988), Uite 
viaţa, nu e viaţa! (Editura Junimea, 
1992), Închis... pentru inventar 
(Bacău, Editura Corgal Press, 1998), 
distins cu Premiul pentru poezie al 
revistei Ateneu, De viaţă, de moarte, 
de lume... / Of life, of death, of the 
world... (idem, 2000), Umor la gura 

ţevii (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
2001), Soare cu dinţi (Editura Corgal 
Press, 2002), Şi totuşi... nu se mişcă! 
(antologie de autor, Bacău, Editura 
Melior, 2002), ...Restu-i otravă! 
(Editura Corgal Press, 2004), răsplătit 
cu Premiul pentru poezie al Filialei 
Bacău a U.S.R., Bârfitor la colţ de 
univers... (Bacău, Editura Casa Scri-
itorilor, 2006), distins cu Premiul 
„Avangarda XXII“ pentru cea mai 
bună carte de poezie a anului, 
Distracţie de fiare (Iaşi, Editura Uni-
versitas XXI, 2007), Om fi greşit 
galaxia! (Bacău, Editura Ateneul Scri-
itorilor, 2010), La un pahar de 
neant... (Iași, Editura Tipo Moldova, 
2011), Ironia moderată (idem, 
2012), Pe contrasens (Editura 
Ateneul Scriitorilor, 2013), Lumea se 
petrece (idem, 2015), Fericit cel 
care... (idem, 2017) și Ce-ar mai fi de 
spus (idem, 2018).  

Apariţie „relativ frapantă în 
contextul poeziei contemporane, un 
amestec bizar de poezie umoristică, 
notaţii pătrunzătoare despre viciile 
lumii moderne, alegorii, fabule, 
inserţii parodice şi fulgerări 
metaforice, totul sub un regim de 
ironie acută, de zeflemea cu subsol 
grav, într-o scriitură narativă, cu 
desfăşurări hiperlogice (...), umor in-
sinuant a la Mitică, ilustrând insolitul 
formulei“, cum îl vedea şi regretatul 
Laurenţiu Ulici, criticul generaţiei 
sale, poetul şi-a întregit bibliografia 
cu poemul dramatic Legământ de 
eternă neuitare (în tandem cu Al. I. 
Iosif, Bacău, Editura Plumb, 1996), 
volumele umoristice Zodiacul în doi 
peri (Editura Junimea, 1995), Lume, 
lume şi iar lume! (Bucureşti, Editura 
Expansion-Armonia, 1997) şi Umor 
cu dinţi (Iaşi, Editura Opera Magna, 
2005), cartea de eseuri Despre 
voinţă (Editura Albatros, 1977), ro-
manele La răspântii (Editura Ju-
nimea, 1979), Arşiţa (idem, 1981) şi 
O anume fericire (idem, 1989), vo-
lumele de traduceri Fuga de Tristan 
Tzara (Bacău, Editura Deşteptarea, 
1996) şi Cuvintele hoinare în 
noapte de Pierre Morency (Editura 
Corgal Press, 2000). A fost, de aseme-
nea, inclus în antologiile Poezia 
pădurii (Bucureşti, Editura Orion, 
1998-1999), Icoana mamei 
(Bucureşti, Editura Amurg sentimen-
tal, 1999), Umorul reformei, re-
forma umorului (Cluj-Napoca, 
Editura Hiparion, 2001), Creatori din 
Moldova de Mijloc (Editura Casa 
Scriitorilor, 2005), Antologie de 
poezie Oglinda literară 2000-2007 
(Bucureşti, Editura Do-MinoR, 2008), 
Retrospective 2 (Bacău, Editura 
Fundaţiei Culturale Cancicov, 2008), 
Bacăul cultural - 600. Antologia 
Plumb, 2008 (Editura Ateneul Scriito-
rilor, 2008), Ateneul Scriitorilor 
(idem, 2008), Autografe pentru „Bu-
covina literară“ (2000-2009), 
Suceava, Editura Muşatinii, 2009, și 
Sub semnul lui Bacovia. Antologie 
pentru „mâine și mai mâine“ (Bacău, 
Editura Art Book, 2015).  

A scris, totodată, mai multe 
prefeţe şi postfeţe la cărţile scriito-
rilor băcăuani sau ale membrilor Fi-
lialei Bacău a Uniunii Scriitorilor, 
instituţie în fruntea căreia s-a aflat 
vreme de 13 ani şi pe care a manage-
riat-o eficient, urcând cifra mem-
brilor, de la 22, atunci când a 
preluat-o, la peste 80. Zestrea sa mai 
cuprinde însă alte „câteva piese pitite 
printre rafturi“, una din ele fiindu-i 
„scuturată“ de CCES, alte sute de 
poeme, eseuri şi texte critice, noi 
pagini de proză, în parte risipite prin 
paginile revistelor deja amintite, 
la care se adaugă Argeş, Baadul literar, 
Bucovina literară, Citadela, Convorbiri 
literare, Datini, Oglinda literară, Ori-
zont, Plumb, 13 Plus, Poezia, Revista 

română, România literară, Scena, Sin-
teze, Spaţii culturale, Steaua, Teatrul 
românesc, Vatra, Vitraliu ş.a.  

Membru al Uniunii Scriitorilor 
din 1979, cunoscut în lumea literară 
şi artistică nu numai de la noi, preţuit 
deopotrivă şi-n Belgia, Franţa, 
Canada, Israel, Republica Moldova, 
dar şi pe alte meridiane, s-a implicat 
în viaţa cetăţii, fiind consilier 
judeţean (1996-1997), preşedinte al 
Asociaţie de Prietenie România-Is-
rael, consilier editorial al unor edituri 
băcăuane, animator cultural, fervent 
al cenaclurilor revistelor Vatra, Tri-
buna şi Ateneu, al celor de la Asociaţia 
Scriitorilor Braşov şi Filiala Bacău a 
Uniunii Scriitorilor, pe care l-a unit în 
cele din urmă cu Cenaclul „Octavian 
Voicu“, nelipsit de la întrunirile li-
terar-artistice, dornic oricând să dea 
o mână de ajutor, cel ce considera că 
risipa face parte din profilul său zodi-
acal a căutat întotdeauna să fie un 
„om deplin“. Răsplătit, între altele, 
alături de premiile deja amintite, cu 
Diploma de Excelenţă a revistei 
Oglinda literară pentru poezie (2009) 
şi Diploma de Excelenţă a Asociaţiei 
Culturale de Prietenie România-Israel 
(2010), Diploma de Excelență a Fi-
lialei Societății de Științe Filologice 
„Alexandru Piru“ din Bacău (2012) și 
cu titlul de Cetățean de Onoare al mu-
nicipiului Bacăul (2018), bârfitorul 
la colţ de univers îşi are cu siguranţă 
locul său în cultura naţională.   

Cornel GALBEN  
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„Uite viaţa  
nu e viaţa”… 
 
Aruncând o privire înapoi, pe 

traiectoria bibliografică a produc-
tivului scriitor Calistrat Costin, e de 
observat să şarjele apariţiilor sale 
editoriale – volume, antologii, pla-
chete, 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 impresie că autorul nu 
se ia nici pe sine în serios, 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 per-
siflante, de intenţii de a crea bună 
dispoziţie pentru alţii; sigur, s-a spus 
că-s culegeri umoristice, ceea ce nu 
este fals, dar virusul acesta 
acţionează subtil şi, uneori, cu efecte 
imprevizibile, începând de la titluri: 
,,uite viaţa nu e viaţa; ,,închis... pen-
tru inventar”; ,,umor la gura ţevii”; 
,,soare cu dinţi”; ,,şi totuşi... nu se 
mişcă”; ,,restu-i otravă”; chiar „la un 
pahar de neant” ş.a.m.d. Ce te faci 
însă că nu toţi cititorii de poezie pot 
fi seduşi de limbajul străzii, de jar-
gonul acesta spontan al unei 
oralităţi descălţate. E drept, că o 
bună parte din critică a acceptat şi 
chiar a elogiat acest principiu po-
etic, vorbind de tehnici literare care 
nu prea se impun, căci, de pildă, în 
Umor la gura ţevii, altele sunt 
resursele stilistice ale umorului şi 
anume calambururile (Cizmotecă); 
antinomiile insolite (Aproape... sfân-
tul eretic!); asocieri lexicale ne-
aşteptate (,,bastonul de caporal); 
răsturnări semantice (,,înţelesuri... 
subînţelesuri); segmentări lexicale 
bizare („Triumful Raţi- [sau 
Naţi]unii); printr-o inevitabilă în-
sumare, apare impresia de parodie, 
care, cum se ştie, ar consta de fapt în 
imitaţia unei creaţii cu scop satiric. 
Dumnezeu să-l ocrotească!  

Drum lin, Colega!  
                   Grigore Codrescu 



 
De viaţă, de moarte, de lume...

Oameni care  
nu pot 

 să dispară  
cu totul 

 
Cu toate că sunt o 

persoană comunicativă, mi-
e foarte greu să vorbesc, în 
aceste momente, despre 
Domnul Calistrat Costin, 
pentru că, deși face parte 
dintre oamenii care nu pot 
să dispară cu totul, nemaifi-
ind printre noi, totuși, decât 
ca amintire, pomenindu-l 
nu pot folosi decât trecu-
tul… Încerc, așadar, să mă 
adun și să spun câteva gân-
duri răzlețe cărora, dacă le-
ar auzi – și poate chiar că le 
aude! –, să le simtă sinceri-
tatea.  

M-am simțit totdeauna 
bine în preajma lui, l-am 
considerat patriarhul gru-
pului de scriitori care 
alcătuiesc filiala cu sediul la 
Bacău a USR, o prezență pe 
care am perceput-o mereu 
ca factorul de echilibru de 
acolo, chiar și în ultimii ani, 
când starea fizică i s-a 
șubrezit, și, de aceea, când, 
în ultima vreme întârzia să-
și facă apariția la mani-
festările literare, aveam 
impresia că suntem ca niște 
copii, nevârstnici, lăsați de 
părinți singuri acasă, de 
capul lor… 

În același context, îmi 
aduc aminte cu nostalgie 
cum, de fiecare dată când 
intrai în biroul lui, se făcea 
luntre și punte ca să te simți 
confortabil, scop în care 
imediat începea să caute, cu 
zâmbetu-i nelipsit, să 
scoată de prin sertare, 
dulăpioare ceva cu care să 
te servească – bomboane, 
ciocolată, prăjituri, furse-
curi, sucuri, cafea, un strop 
de bucurie a revederii –, 
după care îți etala cărți 
apărute recent ale unor 
confrați, cu aceeași ge-
nerozitate…  

Nu pot să uit, de aseme-
nea, că, în ce mă privește, 
tot Domnul Calistrat Costin 
mi-a vorbit despre posibili-
tatea de a deveni membră a 
USR, când mie însemi nici 
nu-mi trecuse prin cap o 
asemenea poveste… 

Sunt multe lucruri care 
îmi vin acum în minte, însă 
mi-e greu să le scriu, pentru 
că încă nu pot să mă 
conving că omul acesta nu 
mai este… 

Ce pot să mai adaug? M-
am bucurat că i-am citit 
cărțile, am scris despre 
câteva dintre ele (ultima 
dată, cred, anul trecut). 

Am vorbit pe 30 ia-
nuarie 2021: l-am sunat să-
i urez „la mulți ani”, la 
aniversare. Mi-a răspuns cu 
aceeași voce pe care i-o 
știam: „Sărut mâna, 
don’șoara Bahna!” Prea că 
are un tonus bun…   

Asta este! Fiecare loc 
are oameni-reper, oameni-
legende, OAMENI care au 
marcat lumea prin care au 
trecut, valea acesta a plân-
gerii... Un astfel de om a fost 
Calistrat Costin. 

Să-i fie țărâna ușoară! 
  

Mioara Bahna
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Varujan Vosganian 
Calistrat Costin a fost un scriitor ad-

mirabil, dar și un om admirabil care a făcut 
mult pentru literatura băcăuană. 

 
Necula Ionel 
Noapte bună, Calistrat și Dumnezeuj 

să-ți așeze sufletul prin apropierea tronu-
lui Său de Lumină și Îndurare 

 
Eleonora Stamate  
Rămas bun, Domnule EXPRE-

ȘEDINTE, RĂMÂI IN SUFLETELE CELOR 
PE CARE I-AI PĂSTORIT, CA UN PRIETEN 
ADEVĂRAT! 

 
Blaj Petru 
Un Om între oameni! Mulțumesc lui 

Dumnezeu că am avut binecuvântarea să îl 
cunosc! 

 
Coadă Sorin 
Lumea e mai tristă fără Calistrat 

Costin! Odihnească în pace! 
 
Elika Baran 
Condoleanțe familiei. Condoleanțe 

scriitorilor și poeților băcăuani care au 
pierdut un coleg special. Spirit subțire, 
elocință, umor alunecos, împăciuitor, 
ironie fină, a rezistat elegant și fără să fie 
vocal atât la loviturile vieții cât și la cele 
primite de multe ori pe nedrept. Drum bun 
în călătorie și întâlniri de poveste cu cei 
dragi. 

 
Valentin Rădulescu 
Păcat! Mare păcat! Ne-a părăsit un om 

deosebit, un scriitor talentat și un mare 
prieten al tuturor scriitorilor. Sincere 
condoleanțe familiei. Îi sunt recunoscător 
și nu-l voi uita niciodată. Dumnezeu să îl 
odihnească în pace. 

 
Iuliana Popescu 
Un om minunat, un scriitor deosebit - 

Calistrat Costin! Îi sunt recunoscătoare 
pentru faptul că mi-a fost aproape când 
mi-am exprimat dorinţa de a face parte din 
Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din 
România. Dumnezeu să-l ierte şi să-l 

odihnească în Împărăţia Sa! Maica Domnu-
lui şi Îngerii să-i călăuzească sufletul în Lu-
mina lină! Va fi mereu în rugăciunile mele. 
Condoleanţe familiei şi tuturor celor care 
l-au cunoscut, în trecerea prin această 
lume ce devine tot mai mult a plângerii! 

 
Mihai Merticaru 
Drum lin printre stele, Costinele! 

Dumnezeu să te ierte și să te așeze în 
dreapta Sa! Sincere condoleanțe familiei! 

 
Catinca Canut Popescu 
Dumnezeu să-l odihnească și să aibă 

grjă de sufletul lui cald și bun. Dumnezeu 
să-l aibă în pază. Condoleanțe familiei în-
doliate 

 
Cristina Emanuela Dascălu 
Drum bun în lumină! Numai 

pierderi de oameni deosebiți în ulti-
mile luni. Condoleanțe familiei și USR 
Filiala Bacău. Trist, foarte trist... La 
revedere, Maestre! 

 
Valentin Marica 
Târgu-Mureșul și-l amintește. La fel 

Miercurea-Ciuc. A onorat, în tinerețe, 
locurile acestea, ca asistent universitar și 
jurnalist. 

 
Gheorghe Iorga 
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească 

alături de ceilalți colegi de breaslă 
dispăruți! Condoleanțe familiei greu încer-
cate! A fost președintele nostru. A fost. Va 
rămâne. 

 
Gheorghe Zarnescu 
Nu ne-a părăsit. Doar că nu îl mai 

putem vedea. Un om drag. 
 
Culiță Ioan Ușurelu 
Regret mult dispariția unui Mare Scri-

itor, a unui Adevărat Prieten! Drum lin spre 
Cenaclul din Ceruri! 

 
Gabriela Silvia Miler  
Drum bun la cer poetului și omului cu 

zâmbet inegalabil, "cârcotașului la colț de 
Univers". Dumnezeu să-l ierte și să-l 

odihnească în pace, pe un vers. 
 
Cezarina Adamescu  
Și aici se remarcă chipul sau blând, 

bonom, generos cu aceia care iubesc cu-
vântul. Pe câți dintre noi i-a păstorit și i-a 
ridicat la demnitatea de slujitori ai cuvân-
tului. Îi mulțumim plângând pentru 
mireasma de pur a sufletului său, pentru 
care o să mă rog, până la apusul zilelor 
mele. Bună odihnă în împărație, dragă 
domnule Calistrat, și lumina cea fără de 
sfârșit să-ți strălucească. Dumnezeu să te 
ia în paza lui dreaptă. Amin 

 
Ioan Dănilă 
Îl ştiam cu noi, printre noi, lângă noi. 

Ne închipuiam lesne un val de întrebări pe 
care ni le punea înainte de a-l interoga noi: 
„Ce mai faceţi?” „Cu ce vă mai lăudaţi?” Nu 
contau răspunsurile, pentru că imediat te 
trezeai cu alte curiozităţi costiniene, 
însoţite de un zâmbet mefistofelic: „Unde 
mergeţi?” „Am aflat despre dv. că nu staţi 
deloc.” Îl interesa, în ceea ce mă priveşte, 
soarta Casei „Alecsandri”. Îmi dăduse un 
interviu despre acest subiect, în calitate de 
preşedinte al filialei locale a U.S.R. Am 
reuşit să-l conving că merită să fie vizitată 
Ioana Postelnicu. A venit nu singur în 
apartamentul din Aleea Vişinului: l-a adus 
pe Ovidiu Genaru,  iar oficiul de gazdă l-a 
făcut fiica scriitoarei,  actriţa Milena Do-
roftei. (În fotografia pe care am făcut-o 
atunci,  îl ţine pe genunchiul scriitoricesc 
pe Şerban,  fiul Crinei – sufleor la Teatrul 
Municipal „Bacovia” –,  sub privirea 
admirativă a bunicii.) A plecat gândind la 
dubla existenţă a noastră: „Un gând al 
morţii/ mă iscodeşte de-un timp;/ noroc 
de alt gând,/ al acelei vieţi de-apoi –/ încă 
ar mai fi de trăit!”  („Zboruri în genunchi”, 
în Ateneu, ian. 2020) 

Un ceai cu  
Calistrat Costin 

 
Aflasem de cu seară că a încetat 

din viață scriitorul Calistrat Costin. O 
scurtă știre mi se părea ceva sec, mi se 
părea prea puțin, pentru altceva nu 
aveam starea necesară. ”De parcă acum 
ai avea-o!”, ar zice mucalit Costin, dacă 
ar mai fi prins dimineața asta de 
duminică. Nu știu, Maestre, nu știu, 
când te apropii de textura amintirii 
cuiva abia plecat, memoria e ca un 
câine pribeag, amușină de colo-colo, iar 
până găsește drumul literelor, ninge de-
a binelea peste urme… 

Mă opresc la un prag. Sau, mă rog, 
câinele dresat să ia urma amintirilor…
Pe vremea când eram în stare să scriu 
poezie (bună, proastă, mai multă 
maculatură decât publicabilă!) la orice 
colt de masă, chiar și pe hârtia de 
lumânări, ajung în biroul lui Calistrat 
Costin care era pe atunci director ori la 
Teatrul de Animație ori la ”Bacovia”. V-
am zis, încă nu s-au sedimentat stra-
turile memoriei. Văd ceaiul pe care ni-l 
pregătise Costin, mie și colegului ca-
meraman, și el poet (ca tot românul, 
evident) pe ascuns, venisem dintr-o 
ploaie, ușoară de vară spre biroul lui (să 
fi fost Teatrul de Animație, totuși!) și 
din una în alta, în trei minute aștern 
câteva strofe pe un colț de masă, cu 
țigara în gură și cu limba opărită de la 
ceai. Uite, astea mi le amintesc: văd și 
acum ceainicul, simt usturimea arsurii 
pe limbă, aproape că simt și fumul de 
țigară… și versurile acelea le mai țin 
minte în mare deși au trecut vreo 25 de 
ani…Costin se uită pe foaia pe care o 
rupsesem din caietul meu repor-
tericesc. Citește o dată, citește de două 
ori, dă din cap, face o grimasă din aia de 
a lui, ironic-apreciativă (îi plăcuse un 

adjectiv ”ecouri inimale” și zice: ”Bun, 
da are un cusur”. ”Care?” îl întreb eu cu 
țigara să-mi frigă degetele. ”Mai ai 
nevoie de încă vreo două sute ca asta și 
scoatem o carte!”. Când ne întâlneam 
prin oraș, cu ochii sclipindu-i de ironie, 
îmi arunca: ”Ai ajuns la a o sută 
nouăzeci și nouă și te-ai împotmolit, 
așa-i? Treabă grea, ți-am zis…” 

După ceva ani, de data asta știu 
sigur că era manager la ”Bacovia” supus 
sub vremi, vorba cronicarului, face nu 
știu ce laudatio unui primar în funcție, 
candidat, plecat și el, cu sau fără ironie, 
peste pragul amintirii. Nu mi-a plăcut. 
Am scris ceva, i-am zis pe vremea când 
mă gândeam la un proiect comun 
printr-o emisiune culturală, oricum el 
m-a îndemnat să citesc (nu știa că ci-
tisem deja) ”Umor la gura țevii”, carte 
care îi apăruse cu vreo trei ani înainte, 
deci prin 2001. Acolo, autorul averti-
zase cinstit: ”Sunt un biet actor/ ce să 
fac/ pentru un pârlit de zlot/ joc pe 
dracu și pe tac-su”. Afirmația voit 

autoironică e doar circumstanțială vre-
unui maletendu sistematic. Scriitorul se 
ironiza și parodia comportamentul său 
și al concitadinilor, deopotrivă. Era haz 
de necaz, genul ”un ochi îmi râde, altul 
îmi plânge”, nu-l luasem nici atunci în 
serios, dar iată, acum îmi dau seama că 
măcar el, față de alții care au deținut și 
dețin funcții publice, a avut măcar cu-
rajul să spună, cu amar histrionism, lu-

crurilor pe nume. Ultima dată ne-am în-
tâlnit în 2013, la ”The Stage” (…și 
scena-i goală acum), cu ocazia unui 
eveniment organizat de poeta și pri-
etena Cristina Ștefan, actuala 
vicepreședintă a Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Bacău. După ce am făcut o fo-
tografie de grup, mi-a aruncat: ”Sebi, 
sunt cu mașina, te duc undeva?”. L-am 
refuzat, îmi dau seama acum, cumva 
cam nepotrivit, cu parpon- cât de 
ingrată poate fi memoria pentru un 
simplu laudatio!- mi se părea că se 
agață de funcția aia de președinte al 
Uniunii, că vârsta, că… 

Ajuns aici, câinele o ia brusc 
înapoi. Îmi aduce în fața imaginea unui 
concurs, de fapt dacă mi-aș fi pus 
memoria în ordine, cu asta ar fi trebuit 
să încep, a unui concurs prezidat de 
Costin. Văd masa, pupitrul, chipuri vagi, 
dar prezența lui e masivă, la propriu și 
la figurat și se impune și acum printre 
fulgurațiile vremurilor. Peste ani avea 
să-mi zică: ”Știi, ți-am dat votul meu 
atunci, pentru că mi-a plăcut cum ai 
vorbit despre Dumnezeu”. Maestre, 
până pun de-un ceai, întreabă-l te rog 
pe Dumnezeu dacă mai ține minte cum 
am vorbit despre EL, că eu nu-mi mai 
amintesc. În foto: Calistrat Costin se 
află, la mijloc, în planul din spate, între 
domnul Codrescu și mine.  

Sebi Șufariu 

    Cu sufletul înlăcrimat de vestea dispariției 
jovialului scriitor Calistrat Costin, îmi ex-
prim un profund regret și condoleanțe fa-
miliei. Un om minunat, cu o minte deschisă, 
ce făcea onoare mânuitorilor de condei, 
îmbogăținându-mi existența cu spiritul său 
ironic și creativ de înaltă ținută 
intelectuală. Fie ca zborul să-i fie lin spre 
Marea Tăcere. 

Dumnezeu să-l odihnescă în pace. 
Adrian Lungu 



Șansa de a cunoaște 
un OM de excepție 

 
Întâmplarea fericită m-a 

adus în situația de a călători 
vreme peste 25 de ani, braț la braț 
și umăr la umăr, cu OMUL Calis-
trat Costin, în tot felul de situații în 
care am fost implicați, cu sau fără 
voia noastră. Unele fericite, altele 
mai puțin fericite, dar toate sin-
cere și fără nici un fel de 
ranchiună, și asta datorită în 
primul rând lui pentru că generos 
cum era știa să treacă elegant 
peste toate vrutele și nevrutele. 

Fiind în comitetul de condu-
cere al Filialei, când plecam din 
Iași spre Bacău, nu exista dată să 
nu mă sune pe drum, să vadă cum 
sunt, pe unde sunt și să-mi ureze să 
ajung cu bine. Era foarte grijuliu, 
și nu numai cu mine ci cu toți cei 
cu care interacționa. Spun toate 
acestea pentru că, de ce să nu re-
cunosc, îmi făceau foarte bine 
când le ascultam.   

La Filiala Bacău a Uniunii 
Scriitorilor din România ajuns mai 
târziu în funcția de Președinte, 
după  Viorel Savin și apoi, un scurt 
timp, după un Triumvirat nepro-
ductiv, creat prin plecarea 
președintelui în funcție, pentru o 
perioadă mai înde-lungată în 
Canada. Acel triumvirat fusese o 
soluție de avarie, situație rezolvată 
prin alegerea, nu fără peripeții, a 
lui Calistrat Costin în funcția de 
președinte.  

A luptat cu mult sârg și 
dăruire să aducă în rândul filialei 
mulți scriitori, în primul rând 
băcăuani și nu numai, reușind să 
dea un statut special acestei filiale, 
prin modul lui elegant și civilizat 
de a se comporta și de ai 
reprezenta, cu multă dăruire și 
competență.  

Încet-încet starea lui de 
sănătate a avut de suferit și a de-
venit un însingurat, un înstrăinat 
printre cei care o vreme nu mai 
pridideau să-l laude și să-l caute. 
De, caractere și caractere!!! Poate 
că a suferit din aceste motive, 
poate că nu, cert este că nu a spus 
la nimeni nimic, din câte știu, de-
spre trăirile sale. Prefera să se 
adâncească în lectura cărților 
confraților, în scrierea cărților sale 
și  admirarea unor tablouri pe care 
le primise de la colegii lui, pictorii.   

După 2019 ne-am văzut tot 
mai rar, dar știam că acolo, la 
Bacău, un Om de excepție vede 
cum  luna răsare și apune, cum 
soarele îi poartă umbra prin par-
curi. Sunt convins că umbra lui va 
viețui mult timp după această 
bruscă plecare a sa în lumea 
satelor cerești și că doi îndrăgostiți 
vor citi din cărțile sale pe o bancă 
și vor urmări cum trece umbra po-
etului și omului de cultură Calis-
trat Costin și se vor mira, uluiți de 
ceea ce vor citi. Drum bun, Coane 
Calistrat, drum bun și să ai în-
credere că toate cărțile tale își vor 
bucura, cu asupra de măsură, citi-
torii.  
      Drum bun, OMULE Generos! 

  Emilian Marcu

închis... pentru inventar
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A fost odată… și va 
rămâne mereu  

CALISTRAT COSTIN 
 

Cum el însuși mărturisea: M-am 
născut, am crescut, am copilărit vieţuit / 
am fost, sunt, voi să fiu, un rătăcit, am 
jelit, / cât în şapte vieţi, de râs n-am râs 
decât / în vreo trei, printre lacrimi, cele 
mai multe amare se cheamă c-am trăit, 
fiecare cu steaua şi, / părticica lui de in-
finit, / am tânjit mereu la clipe viitoare, 
toate, însă / au trecut, m-au cam durut, 
mai bine mă plămădeau ai mei din 
uitare. Se certa cu el însuși că: 

Nesăbuitul, în loc să-mi caut liniştea şi 
locul / de veci, vine, vine judecata, 
izbăvirea şi n-am învăţat încă să mor. / 
Învăţătura aceasta de minte să ne fie 
oare la aniversare fericirea / la care e-n 
drept să râvnească din zorii ei mama 
omenirea? 

Așa era Calistrat Costin un ironic 
grav, reflexiv și adesea marcat de marile 
întrebări ale naturii umane ce vor 
rămâne veșnic fără răspunsuri. Un vir-
tuoz care își exersa calitățile de filolog în 
poeme  în care abundă cuvinte de ori-
gine geto dacă: sâmbure, vatră, gheară, 
năpârcă, zgardă, mistreți urdori, mânji, 
grumazi, evadând astfel „dintr-o actua-
litate intoxicată ideologic”. 

Așa l-am cunoscut cu mulți ani în 
urmă la Biblioteca „Stroe Belloescu” din 
Bârlad ș când, după ce a primit volumul 
meu „101 sonete” m-a invitat la Filiala 
Bacău a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia. Am răspuns invitației și am rămas 
acolo, lângă un OM care ar fi dat ceasul 
înapoi, calendarul la gunoi, / sunt amar, 
puţin nectar mă simt bine, bine, bine / că 
m-am săturat de lume, nu de mine, nu de 
tine. / Mi-e un pui fricos de dor, vreau şi 
nu mai vreau să mor, pentru că Mâine nu 
se va şti, nu se va mai şti, aproape nimic 
din viaţa noastră, va rămâne doar 
moartea să mai însemne ceva, ce să 
însemne?  

Petruș ANDREI 

Memento Calistrat Costin 
(30.01.1942 – 13.02.2021)   

„Eşti un bǎrbat luminos, tipule!”, aşa 
m-ai întîmpinat de atîtea ori sau îmi 
spuneai la despǎrţirea de pe-o zi pe 
alta... îţi replicam, „Aveţi mereu cuvinte 
care scînteiazǎ orbitor, pentru un mi-
noritar sadea, aşa cum mi-s!”, dar, în cîte 
şi mai cîte feluri nu-mi spuneai, întot-
deauna simţindu-mǎ înnobilat, ca de o 
învestiturǎ neaşteptatǎ! Prezenţa ta 
tonicǎ, serenǎ, bonomia ta invazivǎ, au 
fost balsam pentru un depresiv ca mine. 
Ai avut nu îndemînarea, nu talentul - 
care pot fi strategice, strict (aşa zicînd) 
„electorale” - de a aduna prieteni în jur, 
de a închega prietenii sau de a le resuda, 
acolo unde asperitǎţile şi adversitǎţile 
încolţeau fǎrǎ mǎsurǎ, aveai bucuria de 
a o face, care, venitǎ (cum altfel decît) 
din inimǎ, este implicit artǎ! Doar culti-
vat, simţul convivialitǎţii duce la o 
culturǎ a confraternitǎţii. Ȋntotdeauna 
îmi voi aminti cum, de cîte ori pǎşeam 
pragul sediului filialei, eram acasǎ, 

învǎluit, respirînd acel aer familiar, intr-
atît de greu de gǎsit, mai ales pentru...un 
minoritar (scuze pentru insistenţǎ!). 
Cînd ne-am întîlnit ultima datǎ, cu exact 
o lunǎ în urmǎ (aşez aceste gînduri...pe 
rînduri, astǎzi, 15 februarie), te între-
bam dacǎ mai ai vreun volum pe ţeavǎ şi 
mi-ai spus cǎ da, încǎ se mai adunǎ 
acolo, fulguraţii rǎzleţe, cǎ parcǎ ar mai 
fi loc de... urmǎtorul. Voi urmǎri cu 
atenţie paginile anotimpurilor. Ploile 
capricioase sau doar nehotǎrîte ale 
primǎverii, cele repezi ale verii, frunzele 
toamna, puse în sintaxa vîntului în 
rafale, ninsorile în iarnǎ... voi şti cǎ ace-
lea sînt ultimele tale poeme, cǎ mi le-ai 
trimis de Acolo. Tu n-ai rǎmas niciodatǎ 
dator. Rǎmas bun, bǎtrîne prieten, de-
acum vei avea parte doar de 
luminǎ...nouǎ, celor ce ţi-am fost alǎturi, 
dincolo de distanţe, ne rǎmîne sǎ te am-
intim, sǎ ducem mai departe povara pro-
priei umbre şi sǎ ne luptǎm cu acelea, 
tot mai dese, care nu însoţesc suflete, 
deşi, poartǎ un nume şi se mişcǎ printre 
noi, ne aţin cǎile! Ȋţi voi trimite poeme, 

le vei citi cu voce tare, aşa cum mie nu-
mi va reuşi niciodatǎ, silindu-mǎ sǎ re-
cunosc, iarǎşi şi iarǎşi, cum se rescriu şi 
renasc acolo, pe loc, îţi povesti vieţile 
cîinilor, pe care i-ai iubit atît, iar tu mǎ 
vei asculta de acolo, unde timpul nu mai 
are cum sǎ ajungǎ, de acolo unde toţi 
avem aceeaşi vîrstǎ cu ei, aşa cum într-
un accelerator toate particulele şi 
interacţiunile ating acelaşi prag ener-
getic şi, oricum, ar fi de prisos, cǎci 
vîrsta nu mai e o carte pe care sǎ joci. La 
rǎstimpuri, îmi vei arunca, în diagonalǎ, 
o privire moderatǎ de ironie, dar 
patronatǎ de tandreţe şi vei surîde: „Uite 
la tine ce moacǎ de boschetar ai, mai 
aranjeazǎ-ţi şi tu barba aia!”... Ȋn timpuri 
precum acestea, cînd refugiile inimii se 
nǎruie sau rǎmîn dezafectate şi cei mai 
mulţi sunt loviţi de fandacsia de a prinde 
acel lustru de "tehnocrat" (jalnic în 
substanţa sa ontologicǎ), tu ai rǎmas, 
pînǎ la capǎt, doar... cît se poate de OM! 
Dumnezeu fie cu tine, cu noi, Acelaşi!  

Dan Bogdan HANU 

Spre raiul scriitorilor 
 

Scriitorul Calistrat Costin și-a luat 
zborul spre cerul veșniciei, pe care l-a 
descris cu talent în cărțile sale de poezie. 
Scriitor polivalent: prozator, poet, eseist, 
cochetând chiar și cu critica literară, in-
telectual de forță, admirat de unii și 
neiubit de alții, îndrumător pentru 
tinere talente în ale scrisului, şi-a croit 
propriul drum prin hăţişul literaturii 
române. Omul Costin Costinel şi-a trăit 
intens viaţa cotidiană. A avut bucurii, 
dar şi înfrângeri! A fost profesor la Uni-
versitate, redactor la Revista „Ateneu”, 

mulţi ani directorul Teatrului pentru 
Copii şi Tineret „Vasile Alecsandri” 
Bacău, apoi la Teatrul Municipal „Ba-
covia”. Împreună cu scriitorul Viorel 
Savin a înfiinţat filiala Bacău a Uniunii 
Scriitorilor din România, pe care a con-
dus-o timp de doisprezece ani, cu 
competență. A promovat multe tinere 
talente, care au devenit membri ai Uni-
unii Scriitorilor. Omul Costinel era în 
același timp generos, amabil, protocolar, 
cu o ironie fină în limbaj, uneori sarcas-
tic, dar cu un zâmbet amar trădând o 
suferință interioară. Dintr-un bârfitor la 
colț de univers scriitorul Calistrat Costin 
a greșit galaxia și a nimerit într-o altă di-

mensiune! 
Dumnezeu să-l odihnească în pace 

și să-l așeze în raiul scriitorilor! 
Dumitru BRĂNEANU 

Omul cu parfum  
de și-ncă 

 
În anul 2012, cu sprijinul domnu-

lui Calistrat Costin, care mi-a susținut 
dosarul la București, am intrat în rân-
durile Filialei Bacău a U.S.R. De atunci 
am început să particip la Bacoviana, la 
diferite lansări de carte, am început să-i 
cunosc pe membrii filialei, să-mi lansez 
cărțile nou apărute și la Bacău, pledând 
în fața scriitorilor din Piatra-Neamț ca 
filiala să fie prezentă la edițiile Târgului 
de carte „Libris“.  

 Cu zâmbetul lui inconfundabil, cu 
ironia și sclipirea minții lui, cu pălăria cu 
boruri largi, domnul Calistrat Costin 
reușea să creeze în juru-i o atmosferă 
specială. Era calm, iar cu un zâmbet larg, 
însoțit de o ironie, reușea să deten-
sioneze orice situație, pentru că, știm 
bine, scriitorii sunt orgolioși, fiecare din-
tre noi crezând în adâncul inimii că 
avem o misiune specială pe ogorul lite-
raturii române. O cafea, o gură de vin, de 
țuică sau de alt fel de tărie acompaniau, 
discret, discuțiile din biroul de la filială, 
stârnite de vizita noastră, a celor de la 
Neamț, spre a ne plăti, la început de an, 
cotizația, spre a-l sărbători, pe 30 ian-
uarie, sau spre a participa la o lansare de 
carte. După ce am fost primit în rân-
durile filialei, am închinat împreună un 
pahar cu vin, adus de la Neamț. L-a gus-
tat și a spus, zâmbind: „Vinul ăsta are 
gust de și-ncă...“. Nu mi-a picat fisa, nu 
auzisem de un asemenea soi de struguri, 
dar apoi, acompaniat de râsetele celor 
din birou, am înțeles aluzia... 

În  anul 2012, când s-a alăturat 
„Clubului înțelepților '70“, prietenii și-au 
adunat gândurile într-o tipăritură 
surpriză. Fotografiile, datele biografice, 
textele criticilor literari, au întregit acel 
material, iar pe prima pagină domnul 
Calistrat Costin mi-a dat următoarea 
dedicație: „Dragului plin de nenumărate 
haruri, Dan Iacob, viitor de aur literele 
sale are, Cu, Calistrat Costin“...   

Pe  29 octombrie 2011 a trecut în 
veșnicie tatăl meu, lăsându-mi în suflet 
un gol imens; între mine și domnul Ca-
listrat Costin este o diferență de 18 ani, 
așa că întâlnirea cu el, clipele petrecute 
în prezența lui, începând cu anul 2012, 
au umplut puțin din acel gol. Fiecare 
moarte, s-a spus, transformă o viață 
într-un destin, pentru că moartea trage 
o linie sub care se poate socoti. Domnul 
Calistrat Costin a fost poet, jurnalist, 
bibliotecar, director de teatru, 
președinte al Filialei Bacău a U.S.R, dar 
sub toate aceste orizonturi a fost, în 
primul rând, OM, un om care știa, după 
definiția dată de Alexandru Paleologu,  
că inteligența este bunătate a inimii și 
știința de a pierde. Pe birou avea scris un 
citat din Evanghelia după Ioan: „Pe cel ce 
vine la mine nu-l voi scoate afară“. 
Această spusă a Mântuitorului, listată și 
lipită pe un carton care era așezat cu 
textul spre cei ce intrau în încăpere, 
dădea curaj celui venit să-și depună 
dosarul, spre a păși în uniunea de 
creație a scriitorilor. De-a lungul anilor, 
domnul Calistrat Costin a ajutat mulți 
oameni care scriu să se alăture Filialei 
Bacău a U.S.R, antologia scriitorilor fi-
lialei, publicată în anul 2015, numărând 

aproape 100 de membri.  
Acum o zi, pe 14 februarie, șirul 

telefoanelor și mesajelor de felicitare, 
prilejuite de împlinirea a 61 de ani, a 
fost întrerupt de o veste tristă: Domnul 
Calistrat Costin a trecut Pragul acestei 
lumi... Nu mi-a venit să cred! După ce nu 
voi mai fi pe această lume, spunea 
Goethe, Dumnezeu, natura, trebuie să-
mi găsească o formă de existență care să 
permită energiei ce mă animă să se 
manifeste mai departe. Ochii, s-a spus, 
sunt ferestrele sufletului, iar domnul 
Calistrat Costin avea o lumină în priviri, 
o lumină ce lăsa să se întrevadă energia 
care-l anima, sufletul infinit care-i locuia 
ființa. Într-un volum de versuri se în-
treba dacă a greșit galaxia. Da, oameni 
ca el, cu sufletul mare, cu o bunătate 
ieșită din comun, au greșit galaxia. Cred 
că unde a ajuns acum, sufletul lui are 
ocazia să se manifeste plenar, creator, 
într-o lume fără țărmuri. 

Ne-am văzut rar în ultimii ani, dar 
îl știam acolo, la Bacău, în apartamentul 
din preajma Catedralei din centrul 
orașului, îl știam sfredelind cerul 
cugetării românești cu aforisme, poeme, 
eseuri.  

Acum domnul Calistrat Costin a 
plecat, iar golul lăsat în suflet de 
moartea tatălui meu, s-a adâncit iar... 
Bunul Dumnezeu să te odihnească în lu-
mina Lui neînserată, om-sare a 
Pământului...  

Ai plecat, dar ne-ai lăsat dorul, 
dorul (căutare de negăsire) de a te avea 
lângă noi încă un an, și încă unul, și-ncă. 

Dan IACOB  


