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Motto 

... 32 de ani de bejenie, cu 
înstrăinare  de plai şi dor de ţară şi 
de neam – iată ce ne-a adus în-
sângeratul decembrie 89. Peste 5 
milioane de conaționali, români de-ai  
mei din Grădina Maicii Domnului, au 
luat drumurile străinătății în căutarea 
fericirii. Au găsit-o? Mă tem să spun 
că da! 

 
...Şi, totuşi, eu nu plec din 

ţara mea, România. Dacă aş 
răspunde favorabil sfaturilor vi-
itorologilor ar trebui să mă mut într-
una din ţările considerate ca fiind 
cele mai sigure, cele mai frumoase, 
cele mai bogate sau cele mai puţin 
populate din întreaga lume, respec-
tând următoarea ordine a 
preferințelor internaționale: Noua 
Zeelandă, Islanda, Japonia, Elveţia, 
Australia, Irlanda, Marele Ducat al 
Luxemburgului şi Suedia. Vă 
mărturisesc sincer că nu aş vrea să 
trăiesc şi să mor în niciuna dintre ele. 
Nu de alta, dar niciuna nu seamănă 
cu ţara mea. În niciuna oamenii n-au 
graiul daco-latinesc atât de dulce, de 
armonios, de expresiv şi de poetic; în 
niciuna nu se cântă doinind şi nu se 
moare jelind; în niciuna plugarii nu-şi 
împrumută truditorul lor nume de la 
cuvântul ţară şi se îmbracă duminica 
atât de frumos şi de curat în haine 
albe, precum spuma laptelui, ţesute 
manual din fire de lână, cânepă, in și 
bumbac, toarse din caierul furcilor 
şezătorilor femeilor şi fetelor satelor 
în lungile nopţi de iarnă; în niciuna nu 
se joacă în bătătura satelor învârtita, 
căluşarul, hora, sârba, purtata fetelor 
Căpâlnei Jidveiului şi ficioreasca 
fetelor Crihalmei Făgăraşului; niciuna 
nu are ceva care să semene cu 
Carpaţii româneşti, cu Negoiu, cu 
Caraimanii, cu Bucegii şi cu 
Călimanii; niciuna nu are nici Delta 
Dunării, nici Mureşul, Oltul, Jiul, Sire-
tul, Prutul, Crişurile, Someşurile şi 
Târnavele; niciuna nu are Trans-
făgărăşanul şi Transalpina; nici una 
nu are aurul şi argintul munţilor 
Apuseni din legendara „Ţară de 
piatră” a moţilor lui Horea şi Iancu; 
niciuna nu are un cimitir precum cel 
vesel din Săpânţa Maramureşului, 
unde moartea este luată în derâdere 
şi unde, depotrivă, se plânge, se râde 
şi se face haz de necaz; nicio altă 
ţară decât numai a mea are atât de 
multe biserici pline cu enoriaşi, iar 
cele mai bătrâne şi cele mai cuminţi 
dintre ele sunt clădite din lemnul cio-
plit cu securea şi sculptat cu dalta, 
avându-şi clopotniţele şi turlele cru-
cilor înălţate până în înaltul cerului; în 
nicio altă ţară din lume, decât numai 
în România mea, se compun balade 
şi rapsodii în trilul melodios al ciocâr-
liilor; în niciuna nu veţi găsi, alăturate, 
„Coloana fără de sfârşit” şi „Poarta 
sărutului”; în niciuna nu sunt atât de 
mulţi fluturi pe câmpii şi atât de multă 
jale în case… Şi cu toate că dintre 
toţi vecinii ţării mele şi dintre toate 

neamurile Pământului doar Munţii, 
Pădurile şi Apele româneşti ne sunt 
cu adevărat prieteni, eu unul nu plec 
nici mort din România mea! Pentru 
că în nemăsurata-i Lui dărnicie şi 
bunătate, Dumnezeu ne-a mai dat 
încă un dar de mare preţ. Ni l-a dat 
pe Eminescu. Pentru că ce am fi fost, 
dacă n-ar fi existat Bădiţa Mihai cu a 
lui „Doină”?! Poezia-imn naţional, cu 
a ei primă-strofă „De la Nistru pân’ la 
Tisa/ Tot românu plânsu-mi-sa/ Că nu 
mai poate străbate/ De- atâta 
străinătate”. 

 
A fi român în România, nu un-

deva aiurea, în lumea largă 
Sat transilvănean cu case gâr-

bovite nu numai de vremurile de mult 
trecute, dar şi de nepăsarea şi de 
sărăcia puţinilor tăi ţărani îmbătrâniţi 
şi gârboviţi de trudnica lucrare a 
pământului! Astfel că stau şi mă în-
treb: cine oare şi din ce rele gânduri 
şi motive te-a făcut să arăţi supărător 
de trist şi dus pe gânduri!? Nu de 
alta, dar ţin minte că atunci când mai 
eram încă un copilandru, aveai 
pământurile frumos şi cu folos lu-
crate; casele şi gospodăriile bine rân-
duite, înşirate pe uliţele tale lungi şi 
strâmte, pavate cu prundişul văilor şi 
cu bolovanii râurilor. Uliţe şi hudiţe 
stropite şi măturate seară de seară 
de harnicii tăi feciori şi de frumoasele 
tale fete. Şi mai aveai, satule meu 
drag, şi câteva înflorate pajişti şi 
păşuni, iar iazurile îţi erau pline cu 
peşti argintii şi cu scăldători adânci, 
cea mai pogană dintre ele fiind „La 
leasa Morii Moşului Moise”! 
Străbunicul drag al colegei mele de 
şcoală şi de bancă, plăpânda 
„Măciniţă”! Sunt acele locuri 
păstrătoare de statornice şi dragi 
amintiri. Pentru că vreau să-ţi spun 
scumpule sat că ai fost şi ai rămas 
aşezarea natală dragă a bunilor, 
cuminţilor şi harnicilor mei părinţi, 
bunici şi străbunici  Acei vrednici plu-
gari care i-au dat tatălui meu frumo-
sul nume de Ion, iar mamei mele, 
acela de Victoria. Acum, aşa bătrâni 
şi obosiţi, precum eraţi de truda câm-
pului, vă odihniţi trupurile mult 
muncite în „Ţintirimul din deal”. Loc 
care, pe măsură ce casele satului 
sunt tot mai părăsite, el devine tot 
mai neîncăpător. Aşa cum sunt în 
mai toate satele-cătun de pe văile si-
biene ale Hârtibaciului şi ale Buiei, de 
la Şeica Mare mai în jos, spre Ve-
cerd, Beneşti şi Ighişul Vechi. Cu tim-
pul, devenite nişte minuscule nume 
cu renume, risipite pe înscrisul 
hărţilor topografice ale rotundului ţării 
mele multiseculare. Sate uitate şi 
ocolite de noroc. Ca şi de nevredincii 
şi „uitucii” lor fii, rătăcitori prin lumea 
largă. Aşa se face că mândrul meu 
sat transilvan are biserica fără preot 
şi enoriaşi; şcoala fără dascăli şi 
elevi; poşta fără poştaş, iar dispen-
sarul fără felceriţă şi medic. Vechile 
şuri stau fără fânuri şi paie, iar graj-
durile fără vite. Fertilele lui pământuri 
sunt îmburuienate şi înţelenite. 
Dealurile sterpe mai păstrează vagile 
urme ale teraselor fostelor plantaţii 
viticole şi pomicole. Delniţele şi 
grădinile legumicole, de odinioară, 
sunt pline de brusturi şi scaieţi. Când 
cade înserarea e atâta linişte şi 
tristeţe încât amărâtul câine, uitat în 
lanț lângă o stupină, latră la lună a 
Pagubă 

 
Și tocmai de-aceea nu pot să 

nu exclam, cu jale și durere: unde v-
ați rătăcit, dragii mei români, de nu vă 
mai știm potecile și soroacele!?  
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Motto 
 ”Politica nu are principii. Are numai interese”.  

                                       Octavian Paler 
 

Darnic precum îl știm și distribuitor de 
surprize dintre cele mai plăcute, Moș Crăciun s-
a întrecut de astă-dată pe sine însuși bătându-
ne  mai devreme pe la uși și la ferestre cu o 
veste minunată înaintea Zilei Naționale și a 
miracolului Nașterii Domnului... Și iată că, în 
sfârșit, după un travaliu care a durat aproape 
trei luni  de zile, Guvernul s-a născut. Un 
adevărat miracol  ce a  dat peste cap legile 
sacrosancte ale geneticii politice. Cu forcepsul, 
e-adevărat, dar s-a născut, surprinzătoarea 
rețetă guvernamentală reușind să combine apa 
cu uleiul, recte stânga cu dreapta, mierea de 
salcâm cu cea de tei, cât mai ales combatanții 
din tranșeele până mai ieri cobeligerante. În in-
teresul tuturor. Cel puțin, așa suntem îndemnați 
să credem. Pentru că în politică, unde ”interesul 
poartă fesul”, totul este posibil, după cum ne 
asigura și unul dintre marii politicieni ai veacului 
trecut: ”Pentru a deveni stăpân, politicianul 
pozează în servitor”.  Așa a fost dintotdeauna, 
de la sclavul Esop încoace și până în zilele 
astea ale noastre: ”Pe hoţii mărunţi îi trimitem 
la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii 
publice”.  

Așadar, de la palatul Victoria, unde s-a 
fumat și pipa păcii, aprinsă de Supremul de la 
Cotroceni, a ieșit fumul alb. Constat, dar nu am 
încotro că trebuie să apelez la clasicul nostru 
inconfunabil în materie de teatru citând din 
declarațiunea lui Farfuridi din celebra „O 
scrisoare pierdută”: ”Ne ducem, dar gândeşte-
te stimabile, că suntem membrii aceluiaşi par-
tid... Cum ziceam adineaori (...): trădare să fie, 
dacă o cer interesele partidului, dar s-o ştim şi 
noi... De aceea eu totdeauna am repetat cu 
străbunii noştri, cu Mihai Bravul şi Ştefan cel 
Mare: iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători...”. 

Dar, ce e val, ca valul trece. Urmează 
doar să vedem până unde se va duce, dar și 
până când,  acest val stârnit de Monstruoasa 
Coaliție cu încărcătura lui de promisiuni și 

asigurări pentru ce va să vină. Dorindu-ne să fie 
bine, ca să nu fie (iarăși) rău. Începutul pare a 
fi promițător,  venind să confirme adevărul unei 
alte vechi  butade: vrei să ai liniște, dă-le 
poporenilor pâine și circ. Acum, aluatul a mai 
dospit puțin, dând oarece semne că speranța 
nu moare niciodată. Cât despre circ, nu mai era 
nevoie de  clovnul Ceacanica în arenă, îi avem 
pe-ai noștri care se dau fără întrerupere în 
stambă de mai bine de treizeci de ani.  Fă-te 
frate cu dracul și treci puntea, cam asta s-a în-
tâmplat și acum, la facerea guvernului în trei cu-
lori – roșu, galben  și verde. Armonie cu hambâț, 
cam asta ne arată datele problemei, altfel spus 
– echilibru instabil pe bârna guvernării. E 

sărbătoare, însă, și nu e bine să fim sceptici, 
făcând loc optimismului și încrederii. De-aia să 
lăsăm evenimentele, bune sau rele, să se 
producă, și-abia apoi  să le comentăm, accep-
tându-le  mai apoi efectele, ori respingându-le. 
Combatanții ineditului algoritm politic în-
trecându-se în asigurări că totul va fi bine și 
toate verile calde până la capătul celui de-al 
treilea veleat. Despre glaciațiunea care ne bate 
la uși și la ferestre, cu inflația la galop și 
creșterile de prețuri la trap,  rostindu-se cam cu 
jumătăți de gură, cu toate că troica  PSD-PNL-
UDMR și-a pus zurgălăi la sania guvernării spre 
a ne vesti vremurile ce va să vină, cu armonie 
politică și socială, așa după cum  ne îndemna 
cândva poetul-militant: între noi să nu mai fie 
/ decât flori și omenie. Așa să fie, trebuie doar  
să ne mai și convingem. Dincolo de declarațiile 
de bună intenție, ca și de jurămintele de loiali-
tate rostite cu mâna pe inimă, se află alte 
adevăruri, ce ne trimit mai degrabă spre 
adevărul rostit în urmă cu mai bine de un veac 
și jumătate de către părintele nostru spiritual, 
Mihai Eminecu: „Greşelile politicianului sunt 
crime, căci în urma lor suferă milioane de oa-
meni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei 
ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani 
înainte, viitorul ei”.  Ceea ce ne îndreptățește să 
exclamăm:timpul nu a adus cu sine nimic nou 
sub soare! 

Dacă această coabitare guvernamentală 
în trei, un fel de mariaj de circumstanță al intere-
selor convergent/divergente, a fost numit de 
către o parte a  presei românești a fi, de fapt, o 
”monstruoasă coaliție”, sugerând un balaur cu 
trei capete ce pozează cu chipuri angelice în 
fața camerelor de luat vederi și declarații de 
bune intenții, mass-media europeană, și nu 
numai, a stat, și stă în continuare, cu ochii larg 
deschiși spre cele ce se-ntâmplă pe la noi, 
adoptând poziții mai degrabă acide  și 
întrebătoare, decât vestitoare de schimbări 
sustenabile și de durată în peisajul politic româ-
nesc.  Washington Post, cotidianul american de 
mare tiraj și de influență  mondială, consideră 
„tripla alianță românească”  a fi, de fapt, un 
„parteneriat improbabil”, pentru ca agenția de 
presă Reuters  să-l considere ”o mare coaliție”. 
Despre „armistițiul incomod” de la București 
relatează și alte publicații, între care Politico.eu, 
purtătorul de cuvând al Uniunii Europene, 
citându-l pe noul premier român, care dă 
asigurări cum că „...mai presus de orice orgoliu 
și aversitate   politică este interesul românilor”.  
Iar dacă nu va fi să se-ntâmple astfel nici de 
astă-dată,  să ne ostoim puțin neputințele cu 
vorbele de duh ale unui român hâtru și aspru la 
limbă: ”Politicienii, asemenea scutecelor, tre-

buie să fie schimbați în mod regulat, din 
aceleași motive”.    

Așa să fie! Dar, cine știe!  După cum bat 
vânturile  pe la noi, orice schimbare de forță și 
de direcție este oricând posibilă. Deocamdată, 
e liniște și pace, la munte ninge liniștit, la câmpie  
pământul respiră a belșug pentru anul ce va să 
vină, se-aud colinde, Crăciunul e-aproape,  
Moșul cu barbă colilie ne ciocăne pe la uși și la 
ferestre. Să-l primim cu inima bună, după datina 
străbună,  chiar dacă prin desagii săi nu sunt 
doar daruri care să ne veselească. Dorind-ne 
ca la anul, ca și-n toți ceilalți ani de după el, să 
avem parte doar de spor și bucurie, armonie și 
frăție. 
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Dacă în legătură cu culoarea ochilor 
lui Bacovia nu au existat păreri contradic-
torii, în ce priveşte Ochii lui Caragiale, 
dimpotrivă! Autorul precizează la început 
că I.L. Caragiale este „Caz rar, poate unul 
la câteva mii: în acelaşi an, cineva, scriitor, 
să fie celebrat şi, mai apoi, să i se facă fu-
neraliile. De aici pornesc o serie de 
activităţi prin care a fost sărbătorit, însă 
moartea lui a fost şi mai larg comentată 
decît aniversarea sa”... Viu, Caragiale 
„frapa prin aerul de om îndrăzneţ şi de plin 
de autoritate, impresia aceasta pornea de 
la ochi”. „Ce amestec de asprime şi de 
bonomie în ochii aceştia şi poruncitori şi 
sfătoşi, şi scormonitori şi placizi, şi brutal 
de curioşi şi blajini” („Caragiale”, în 
Flacăra, nr.1, 22 octombrie 1911) sau „Ah! 
Ochii lui Caragiale. Nimic n-ar putea să 
redea sclipirea, pătrunderea şi mai ales 
adâncimea ochilor lui” (Flacăra nr. 7, 3 de-
cembrie 1911). Se adaugă şi relatările lui 
T. Arghezi: „Caragiale cel puternic, cel vân-
jos şi mândru, de părea de două ori mai 
înalt decît era... ochii lui ca nişte portrete 

adânci...”, apoi alta a lui Nicolae Iorga „ge-
niul lui era unul din punctele nediscutate 
ale crezului naţional... Urmaşii cari n-au 
văzut şi auzit omul, n-o vor înţelege la 
acest om ochii în care fugeau flăcări ciu-
date, de ironie şi înduioşare, de admiraţie 
şi pornire distrugătoare...”. Alcătuindu-i 
monografia, Şerban Cioculescu notează: 
„Omul era demonic în vorbire, cu un debit 
nesecat, cu o fantezie stârnită şi întreţinută 
de prezenţa uimită a ascultătorilor, înapoia 
ochelarilor, ochii de miop sfredeleau şi se 
mişcau ca argintul viu”.  

Constantin Călin spune că I.L. Cara-
giale avea ochii mici, aşa cum apar în fo-
tografii din tinereţe, „în care ţine pleoapele 
strânse”, dar „nu ştiu dacă cineva le-o fi 
precizat culoarea. Poate fi însă dedusă; 
Logic, un Caragiale nu putea avea ochi 
albaştri!”.  

Sita timpului, o metaforă polariza-
toare asupra unui subiect interesant şi in-
citant totodată, prezentat în cadrul 
Simpozionului „Bilanţ literar băcăuan”, or-
ganizat în cinstea zilei de 23 August 1984, 
la Biblioteca Judeţeană Bacău, în care 
Constantin Călin nu a respectat „comanda 
socială” primită prin care era obligat să 
precizeze că prin „literatura băcăuană” 
înţelege „literatura autorilor care au activat 
în cele patru decenii postbelice în oraşul 
Bacău, în localităţile fostei regiuni şi ale 
actualului judeţ Bacău”. Întrucât nu a ac-
ceptat niciodată compromisul, oricât de 
sus ar fi fost cel de la care venea, a 
susţinut un material bine documentat, 
obiectiv, argumentat cu exemple edifica-

toare. Cu toate acestea, materialul nu a 
văzut lumina tiparului în Ateneu, „nefiind 
agreat de cel care conducea atunci re-
vista”. A apărut zece ani mai târziu în Sin-
teze şi acum în acest volum în care „în 
afară de titlu şi de alte două-trei cuvinte, 
nu am schimbat nimic”. Parcurgerea lui 
integrală reliefează verticalitatea autorului 
în a evalua nepărtinitor lucrurile, sintagma 
„literatura băcăuană”, susţine Constantin 
Călin, „trebuie folosită cu prudenţă şi 
numai în accepţiune geografică, nu şi 
critică, întrucât nu există (sau n-a fost de-
terminat) un mod specific băcăuan de a 
privi viaţa şi nici o estetică proprie scriito-
rilor din mediul băcăuan”.  

În trei crochiuri: Promotorul, Cartea 
unei vieţi reuşite şi Un om fericit, Constan-
tin Călin aduce în faţa cititorului pe Radu 
Cârneci a cărui trăsătură dominantă era 
„generozitatea, un tip abil, care a urcat, 
s-a extins, s-a consolidat”. Ca redactor-şef 
al revistei Ateneu avea un comportament 
variat, „o mânie de-a lui era cât o ploaie 
de vară”, munca lângă el, precizează au-
torul, „era o plăcere, efervescenţa sa se 
transmitea şi celorlalţi”. Din fraze pline de 
amintiri se desprind şi alte aspecte ce 
conturează portretul lui Radu Cârneci. Lui 
i se datorează, în mare măsură că, de 
câteva decenii se poate vorbi de un Bacău 
cultural, „un entuziast care a aprins aci o 
flacără...” I se atribuie multe aprecieri, 
chiar dacă a fost uneori şi ciudat. Se im-
punea „ca un promotor, ca un furnizor de 
elanuri... sugera, stimula presa, venea cu 
idei, fixa termene...”. Autorul apreciază că 

Radu Cârneci este un poet cu „o retorică 
inconfundabilă”, construindu-şi o „religie” 
a iubirii, modelată cu fiecare nou volum 
care a atins faza „operelor rotunde”, 
definitive.  

O încununare a operei sale este 
volumul apărut în 1921, intitulat „Biblioteca 
de sentimente”, apreciat de Constantin 
Călin, numindu-l Cartea unei vieţi 
reuşite, „o carte de timp lung”, în care să 
rezume cei 85 de ani împliniţi mai târziu, 
imaginea unei vieţi „bogată în evenimente, 
norocoasă”.  

Elogiindu-l, autorul afirmă că era „o 
formidabilă locomotivă umană”, avea 
energie, iniţiativă, curaj şi „un simţ al con-
juncturilor”, ceea ce în „«epocă» însemna 
un imens atu”. A scris mai mult, adaugă 
Constantin Călin, decât oricare dintre au-
torii băcăuani, „s-a ilustrat ca «poet 
ocazional», patriotic şi partinic, de ode şi 
imnuri”, apoi s-a orientat spre poezia na-
turii, poezia iubirii”.  

În convorbirile cu autorul acestei 
cărţi, „chiar şi ultima, mă întreba «ce mai 
e nou la Bacău, ce fac Cutare şi Cutare, 
iar când îi răspundeam, exclama: 
«Bravo!»”. Sunt în acest articol cuvinte 
alese de suflet care profilează profund 
portretul lui Radu Cârneci, „un om care a 
contat în existenţa mea”. 

De pe „platoul cu mâncări”, oferit cu 
generozitate de autor, totul este hrană bio 
pentru suflet şi minte, o carte a unui om 
care rodeşte bogat, cu respirări calme şi 
zâmbete din armonia culorilor, cu un stil 
distinct ce atrage, realmente, cititorul.  

 

Constantin Călin – PRETEXTE PENTRU RECAPITULĂRI. Articole, studii, conferinţe
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Vechii greci vor fi descoperit mai 
tot ce era esențial pentru a ne înscrie, de-
finitiv, pe drumul civilizației. Inclusiv lite-
ratura e clădită pe scheme inventate de 
locuitorii vechii Elade, cei care, prin 
faimoasa „procreație întru frumos” despre 
care vorbea Platon, înțelegeau să caute 
soluția nemuririi (și) prin arta cuvântului 
bine ales. Mai târziu, acel „exegi monu-
mentum aereas perennus” al poetului 
latin, avea să îi urmărească pe creatori în 
felurite modalități, dându-le imbolduri s-
pecifice de a-și căuta împlinirea. De-
scoperirea emoției de dinaintea creației, 
din timpul actului artistic și contemplarea 
acestuia va îmbrăca forme și conținuturi 
mereu supuse probei timpului și unor noi 
orizonturi de receptare. 

Scriu aceste rânduri după ce am 
parcurs, cu o curiozitate aparte, trei vo-
lume atipice, având drept autori trei copii, 
e drept de vârste diferite. La mijloc, cu 
toate însemnele vârstei serioase (inclusiv 
barba latină aferentă) se află Gheorghe 
Gh. Bostaca, scriitor cu vechi state în 
această nobilă artă (trimitem, selectiv, 
spre Din istoria și asediile unui războinic, 
Traume, Discursuri epidermice, Recviem, 
Entropii poetice, Balcano-pamflete, 
Mesaje din deșert, Adagio printre umbre, 
Recapitulații, 366 zile în imagini și 
aforisme), cu cronici și lansări ce însoțesc 
activitatea unui autor contemporan. De o 
parte și de cealaltă, Ana și Andreea, 
nepoatele sale, considerate un fel de 
„surori mai mari”, într-o repoziționare a 
scării biologice obișnuite, constituind 
ceea ce ei numesc „un trio formidabil”.  

Au rezultat trei cărți de o factură 
aparte, rod sensibil și elocvent al 
colaborării afective dintre cei trei, cărți ce 
pot fi definite ca alcătuiri textuale din care 

izvorăsc lumină, candoare, duioșie, 
dragoste de viață, adică o rețetă mereu 
îmbogățită, în descendența secretului 
oferit nouă de vechii greci de a înlocui 
spaima de neant prin bogăție vieții și prin 
sublimare artistică, aceasta fiind 
adevărata și eterna „procreație întru fru-
mos”. 

Prima dintre cărți se intitulează 
Împreună și este scrisă de Andreea 
Ioana Bostaca și Gheorghe Gh. 
Bostaca. E un fel de cronică lirică de 
familie, note de jurnal, consemnări, ca și 
un grupaj de desene, micro-proze, poezii 
răsfirate pe parcursul volumului. Sunt rân-
duri din care candoarea și freamătul po-
etic își dau întâlnire cu revărsarea 
picturală și cu consemnările specifice ce 
trimit spre evidențierea evenimentelor ce 
trebuie păstrate în zone sigure ale me-
moriei afective: „Singurătatea își are 
apăsările ei. Glasurile nu se mai aud prin 
casă. Este posibil și, de ce nu, să fie în-
locuite de mieunături cât și de alte de-
rivate. Și așa, Chiribuță, pisicul meu de 
paisprezece ani, a devenit un companion 
de neprețuit. Are o istorie specială, dar și 
un comportament pe măsură.” Sau: „Este 
sora mea. Mai mică fiind, a început să mă 
strige ATI. După un timp am devenit AN-
DLEIA. Apoi, după ceva vreme, am ajuns 
cine sunt: ANDREEA. Și, așa, pot să vă 
spun, oricâți ani va avea, ANA va fi tot-
deauna sora mea cea mică.” 

A  doua carte se cheamă Din 
gândurile și colecția Anei B., autorii 
fiind Ana Maria Bostaca și Gheorghe Gh. 
Bostaca. Gingășia și interiorizarea speci-
fice vârstei (cel mai minunat dar, care 
dar...e valorizat atât de târziu sau 
niciodată), capacitatea de a face analize 
ascuțite și de a le comunica într-un mod 
adecvat copilăriei se întâlnesc cu atuurile 
maturității și experienței scriitoricești. „Cer 
senin, albastru. Soare strălucitor. Gâze. 
Copaci verzi. Flori. Fluturi-inimioară. 
Iarbă. Floricele. Toate, la un loc, in-
vitându-mă la liniște, pace și visare.”. res-
pectiv: „La ora de Dezvoltare personală 

și protecție emoțională, Școala Bicului 
Miau, ținută în fiecare sâmbătă din anul 
școlar la mine acasă, Andreea , sora 
Anei, a prezentat viziunea ei despre acest 
sentiment (prietenia). Discuția a fost ex-
trem de animată, în care argumentele a 
două fetițe, pe mine, maturul, mă 
descumpăneau perpetuu.” 

Cel de al treilea volum este Un trio 
formidabil, întregește formația anunțată 
inițial: Ana Maria, Andreea Ioana și 
Gheorghe Gh. Bostaca. Cartea are de 
toate: o prefață sui-generis (semnată de 
Ana, Andreea și Ghiță), autoportrete tex-
tuale și grafice, portrete, rânduri despre 
ziua de naștere, despre întâlnirile 
„verișcanilor”, dedicații, despre pozele 
vârstei, despre școala altfel, mărturisiri, 
ceva despre „metamorfoze”, exerciții de 
imaginație, fotografii, consemnări pline de 
emoție, în aceeași dorință a autorilor de 
opri, faustian, clipa, cea care este mereu, 
„atâta de frumoasă”. E o carte de senti-
ment, de atitudine, de convingere, de 
atașament și de declarație de intenții, 
pentru cei mai copii, de păstrare a aces-
tora pentru cel care trăiește prin ei și cu 
ei. Cităm, de plăcerea exemplificării, din 
portrete: „Ghiță are aproape 68 de ani, 
este bunicul meu și ca meserie e scriitor. 
El e chel, are ochii maron. Nici prea înalt. 
Nici prea plinuț. Ghiță e glumeț, darnic și 
mai mereu neatent. El adoră să scrie 
poezii, e obsedat de curățenie și e mereu 
vesel. (Ana)”, „Este un om foarte ge-
neros, iubitor și calm. Nu se supără prea 
ușor și ne iartă întotdeauna. Putem spune 
că este un bunic foarte bun care vrea să 
ne facă mereu fericite, chiar dacă asta ar 
însemna să facă înconjurul lumii. (...) 
Trecând la aspectul fizic, Ghiță are o 
înălțime medie, este chel, slab, are ochi 
căprui, iar restul părului alb. Eu și sora 
mea îl iubim mult și îi mulțumim pentru 
tot. (Andreea)” Și: „...acum, poate ca o 
încărcare afectivă, zilele de naștere ale 
Anei și Andreei au devenit mult așteptate. 
Le pregătesc cu mult timp înainte, cu 
toată suflarea, delicatețea și imaginația 
de care sunt capabil. (Ghiță)” 

Trei cărți, trei autori, trei emoții, trei 
trăiri, trei destine. „Un trio formidabil” 
așezat sub semnul scrisului și al 
superiorității eterne a spiritului. 
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„Alecsandriada”,  
la ediţia a V-a 

 
Reuniunile culturale din acest an  

poartă genericul „Umanism – cultură – 
educaţie. De la Scrisoarea lui Neacșu din 
Câmpulung, la Gramatica bardului de la 
Mircești (500 de ani de la redactarea primului 
text în limba română)” şi se va desfăşura on-
line, pe platforma Microsoft Teams a 
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, joi, 
9 decembrie 2021, începând cu ora 11. Vor 
susţine comunicări universitari, cercetători, 
profesori, coordonatorii unor instituţii de profil 
(Nina Corcinschi, directoarea Institutului de 
Filologie Română „Bogdan-Petriceicu Has-
deu” al Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării al Republicii Moldova, respectiv 
Bogdan Creţu, directorul Institutului de Filolo-
gie Română „A. Philippide” Iaşi), din 
Chişinău, Suceava, Sinaia, Valea 
Călugărească şi desigur Bacău.  

Temele vor aborda problematica 
vieţii şi operei lui Vasile Alecsandri, respec-
tiv liniile de dezvoltare ale culturii şi limbii 
române, de la începuturi până în actualitate. 
Unul dintre punctele de interes este 
prezentarea Gramaticii lui Vasile Alecsandri 
(scrisă în limba franceză), reeditată de Rod-
ica Nagy, de la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava. 

 În final va fi lansat volumul de versuri 
„Mai presus de toate, dragostea”, de Diana-
Briseis Diaconu, absolventă a Universităţii 
băcăuane, şi va fi citită poezia lui Vasile Alec-
sandri în limbile chineză şi română, în tradu-
cerea lui Cai Qing, mama lui Yin Yuguo 
(2002-2019). 

Organizator este Societatea Cultural-
Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău, 
împreună cu Facultatea de Litere a 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
filiala locală a Uniunii Scriitorilor din România, 
Gruparea Alumni „Vasile Alecsandri” Bacău 
şi Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău.  Evenimentul este înscris în ciclul 
de manifestări dedicate împlinirii a 60 de ani 
de la înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 
Ani din Bacău (azi, Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău), realizate în colabo-
rare cu Consiliul Județean Bacău.    
(I.D.)
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CALISTRAT COSTIN

COMUNICAT 
      100 DE ANI  

DE ISTORIE REFLECTATĂ  
ÎN ORACOLE ȘI  

CAIETE DE AMINTIRI 
 

 Asociația Muzeul Jucăriilor București și 
Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău 
vă invită să vă lăsați captivați de magia 
sărbătorilor de iarnă care ne bat la ușă, să dați 
frâu liber bucuriei și să depănați amintiri 
împreună cu cei dragi, vizitând expoziția „100 
de ani de istorie reflectată în oracole și 
caiete de amintiri”. 

 Indiferent că vă aflați sau nu în tabăra 
nostalgicilor, a celor care au avut caiete de 
amintiri sau oracole sau doar a curioșilor, vă 
invităm alături de noi într-o minunată călătorie 
în timp, având ca destinație locuri, oameni și 
vremuri de odinioară, fragmente de istorie 
socială cărora merită să le (re)descoperiți 
farmecul și pe care instituția noastră le redă 
acum timpului prezent. 

 Expoziția cuprinde peste 300 de oracole, 
caiete de amintiri din intervalul 1880-1980, fo-
tografii de epocă și obiecte școlare care fac 
parte din colecția particulară Cristian și Mihai 
Dumitru, Asociația Muzeul Jucăriilor București. 

 

Vernisajul va avea loc joi, 18 noiembrie 2021, 
ora 11, la sediul din str. 9 Mai, nr. 7, Sala 13. 

Expoziția va putea fi vizitată după ter-
minarea vernisajului, în perioada 18 noiembrie 
2021 - ianuarie 2022, în intervalul orar 9.00-
17.00, de marți până duminică, cu excepția 
sărbătorilor legale. 

Accesul este permis în număr de maxim 
20 persoane. 

Participanţii vor trebui să prezinte: 
- CERTIFICATUL VERDE COVID emis 

persoanelor care sunt vaccinate anti-COVID 
sau au trecut prin boală. 

-Se vor respecta măsurile legale în 
vigoare care prevăd purtarea măştii de protecţie 
şi distanţarea socială. 

*Mulţumim încă o dată “CURTEA 
VECHE RESTAURANT ŞI CRAMĂ" Bacău 
care ne sprijină în acest demers, asigurând 
masa colaboratorilor noştri. Mulţumim în acest 
sens şi dlui IOAN BRÂIA pentru disponibilitate, 
amabilitate şi interesul arătat activităţii noastre. 

*Afisul este realizat de Mihnea Baran 
INIŢIATORI, TRUDITORI şi ORGANIZA-

TORI: Mihaela BĂBUŞANU, Complexul Muzeal 
"Iulian Antonescu" Bacău şi Cristian şi Mihail 
DUMITRU, Asociaţia Muzeul Jucăriilor 
Bucureşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cei care în chip structural mai 
avem ceva optimism în noi, pe care nu 
ni l-am pierdut în aceste vremuri deloc 
uşoare ale pandemiei, cei care încă vrem 
să mai vedem partea plină (cât de plină 
o mai fi ea!) a paharului căutăm să aflăm 
în jur şi oarecari motive de bucurie 
(totuşi!), deşi nenorocita de molimă şi tot 
felul de alte necazuri şi griji, de pe o zi 
pe alta, ni se împotrivesc. 

Zic şi scriu aci că suntem în 
căutarea unor motive de optimism, iar eu 
unul, chiar oricât ar părea de deplasat, 
ciudat şi incredibil, chiar le-am găsit. 

Le-am găsit observând că în 
condiţiile mai sus amintite cultura n-a 
murit şi nici nu s-a predat. 

Cum altfel aş putea gândi când 
mi-au parvenit o serie de veşti care mi-
au putut/îmi pot da astfel de motive? 

La nivel naţional (şi în multe locuri 
din ţară şi la nivel regional, local) au avut 
loc importante evenimente culturale care 
au demonstrat şi demonstrează în con-
tinuare că oamenii iubitori de frumos şi 
entuziaştii organizatori de evenimente nu 
s-au dat bătuţi. N-au dat, cum probabil ar 
fi vrut unii, bir cu fugiţii şi nici nu s-au 
prevalat de multele şi durele interdicţii 
impuse de pandemie. 

Şi ca să nu se creadă că rămân în 

simplu plan teoretic, voi da ceva mai jos 
şi câteva exemple din mult mai multele 
de care n-am avut prilejul să aud (încă!). 
E vorba de evenimente şi manifestări or-
ganizate on-line. Marele şi vechiul târg 
de carte „Gaudeamus“ n-a fost sus-
pendat. E pe on-line. 

În sudul ţării, la Alexandria tradiţia 
organizării Festivalului şi concursului lite-
rar „Marin Preda“ n-a fost abandonată şi 
prin urmare ea, tradiţia s-a continuat. La 
fel, la Bolintin Vale (jud. Giurgiu) 
„Toamna bolintineană“ (cu o istorie de 
mai mulţi ani) a avut şi ea loc. În cadrul 
manifestării de acolo s-a sărbătorit un 
sfert de veac de la apariţia în localitate a 
revistei „Sud“, o publicaţie devenită de 
multă vreme, brand naţional. 

O altă toamnă, cea „Bacoviană“ a 
avut loc în târgul în care s-a născut au-
torul „Plumb“-ului şi al „Scânteilor gal-
bene“. 

E drept, atât la Bolintin cât şi la 
Bacău a fost vorba şi de o prezenţă fizică 
(redusă, fiindcă aşa stipulau interdicţiile) 
şi pentru strădaniile, ambiţiile şi tenaci-
tatea lor se cuvine să le aducem 
mulţumirile noastre domnilor Vasile Gri-
gore, preşedintele Asociaţiei pentru 
Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineană 
şi, respectiv, d-lui Dumitru Brăneanu, 
preşedintele Filialei Bacău a Uniunii Scri-
itorilor. 

Nici în Vrancea împătimiţii culturii 
n-au stat cu mâinile în sân, nu s-au re-
semnat şi n-au dat înapoi aşteptând să 
vină vremuri mai bune. Cunoscutul scri-
itor şi publicist C.I. Uşurelu, preşedintele 
Fundaţiei Social-Culturale „Mioriţa“ şi 
redactor-şef al revistei „Salonul literar“, 

un personaj foarte iubit în tagma scriito-
rilor, n-a tras cortina peste Festivalul 
Internaţional de Creaţie „Vrancea 
Literară“, ci numai d-sa ştie cum şi ce a 
făcut şi manifestarea cu pricina, 
tradiţională şi ea, a avut loc on-line. Şi tot 
acolo, ca şi cum am fi fost în normalitate, 
juriul Festivalului a citit, a selectat şi a 
premiat lucrările care meritau să fie pre-
miate. Sigur, fericiţii laureaţi au trăit un 
moment de mâhnire că n-au fost prezenţi 
şi fizic la Focşani.  

Dar, oricum în biobibliografia lor 
momentul se va înscrie la loc de frunte 
şi nu va fi uitat niciodată. 

Toate aceste exemple (la care, 
iată, mă repet, se pot adăuga şi altele, 
despre care nu mi-au parvenit până în 
prezent informaţii) nu fac altceva decât 
să demonstreze ceea ce afirmam la în-
ceputul acestor rânduri: Cultura n-a murit 
şi nici nu s-a predat în faţa virusului 
ucigaş! 

E meritul celor care au întreţinut 
vie flacăra iubirii pentru ea, pentru faptele 
spirituale în general. 

Nu cred că exagerez şi nici că 
folosesc vorbe mari (întotdeauna am 
avut proprietatea cuvintelor şi respons-
abilitatea propriilor idei) dacă voi încheia 
spunând că asemenea gesturi şi activităţi 
sunt benefice pentru noi toţi, pentru în-
treaga ţară. 

Mai ales acum, când privirile şi 
urechile mai tuturor contemporanilor 
noştri sunt îndreptate către arena 
politică, iar acasă, în intimitate, către gri-
jile şi nevoile din ce în ce mai 
apăsătoare, din ce în ce mai greu de su-
portat. 

 Cultura şi optimismul sfidează pandemia 
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Gabriela Stanciu Păsărin a pu-
blicat până în prezent patru volume, trei 
romane – Am fost sau nu? (vol. I în 
2018, vol. II în 2019), Nora din Suflet 
(Ed. Fast Editing, 2019) şi un volum de 
versuri, Elegii din caietul albastru 
(2019). 

Voi comenta în continuare ro-
manul Nora din Suflet. 

Există în literatură, două feluri de 
poveşti de dragoste: unul dedicat neîm-
plinirii sentimentului, de unde zbuciumul, 
dramatismul, tristeţea şi celălalt dedicat 
împlnirii, având ca rezultat armonia cu-
plului, naşterea fiinţei, sentimentul 
integrării în Marele Tot. 

Romanul Nora din Suflet 
aparţine primului fel menţionat, întâlnim 
două poveşti de dragoste neîmplinite şi 
pe deasupra, la finalul tragic, contribuie 
şi un destin nefast.   

În ultimă instanţă, romanul este 
psihologic, Nora suferă îngrozitor de pe 
urma acestor iubiri nefericite.  

Subiectul naraţiunii se petrece în 
perioada 1966-1970 când funcţiona, în 
ţara noastră, legea odioasă a interzicerii 
avorturilor. Prima iubire a Norei este An-
drei Ciulei, elev de liceu ca şi ea. 

 Gabriela Stanciu Păsărin le face 
celor doi portrete remarcabile: „Andrei 
era genul de băiat volubil şi încântător pe 
care-l placi din prima clipă. Puţin teribilist, 
ca orice băiat de optsprezece ani, cu o 
figură mai degrabă de puşti pus mereu 
pe şotii, vesel, uşor obraznic, dar atent 
şi curtenitor în acelaşi timp, a reuşit în 
sfârşit, s-o cucerească pe Nora cea atât 
de pretenţioasă.... El – înalt, blond, cu 
ochii albaştri şi obraji îmbujorați adoles-
centin, părea cea mai potrivită pereche 
pentru Nora cea creolă, subţirică, cu 
plete lungi, castanii şi ochii căprui, mari 
şi atât de strălucitori deodată, lângă el.”  
Andrei urma să-şi dea bacalaureatul şi 
apoi să încerce la Facultate la 
Construcţii. Nora avea şaisprezece ani şi 
voia să urmeze Facultatea de 
Arhitectură. 

Dar galantul Andrei lipseşte peri-
odic zile întregi sau săptămâni din viaţa 
Norei. Până la urmă secretul iese la 
iveală, Andrei avea un copil cu Doina şi 
era fustangiu. Când nu răspundea la 

telefon şi se ascundea de Nora, avea 
mustrări de conştiinţă, voia să o rupă cu 
ea pentru că era conştient că nu o 
merită. Nora îl iartă până la urmă dar dru-
murile lor se despart.  

A doua iubire a Norei este Horia 
Sârbu, unul dintre cei mai buni studenţi 
la Arhitectură, deosebit de ambiţios.  Era 
şi preparator la cursurile organizate de 
facultate pentru elevii care doreau să 
dea admitere la Arhitectură. Nora 
urmează şi ea aceste cursuri, după care 
va lua lecţii în particular cu Horia. La ad-

mitere Norina Mareş cade, dar mai era o 
fată cu numele acesta şi candidatele tre-
buiau distinse după numele tatălui.  

(Continuare în pag. 6)

 Gabriela Stanciu Păsărin – Dor de Nora
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Fără îndoială, dintre gălățenii 
care-și mai plimbă creionul pe hârtia 
imaculată Ghiță Nazare se 
detașează ca unul dintre cei mai pro-
ductivi și mai prezenți în publicistica 
actuală. Spirit galvanic și laborios, 
surprinde mai ales prin diversitatea 
tematică a preocupărilor sale;  
editează o revistă destinată celor 
cuprinși în actul educațional,  
alcătuiește culegeri de studii pe teme 
educaționale, s-a remarcat ca un 
maestru al provocărilor interogative, 
comentează cărțile confraților literari  
și, mai nou, s-a încercat și în dome-
niul narativ. Este, putem spune, unul 
dintre spiritele cele mai active ale 
vieții culturale gălățene. Are o putere 
de muncă fluidică și impresionează 
prin lejeritatea cu care circulă prin 
mai multe versante problematice,  de 
parcă ar hălădui printr-un sistem de 
vase comunicante. 

Nu mai știu câte cărți de inter-
viuri a publicat, știu doar că modul  
acesta de a căuta preopinenți și de 
a-i provoca, de a-i antrena în 
mărturisiri și opinii  decomplexate 
este  o manieră bine înțelenită în 
practica lui Ghiță Nazare. Nu știu 
dacă l-a luat de model pe flecarul din 
Atena, dar îi place să provoace, să 
incite și să-și pună patenerii de dia-
log în situație de meditație, de 
reflecție adâncă, de mărturisire.  

Dacă am numărat bine. 
Cartea conține 59 de interviuri luate 
unor personalități recunoscute din 
Galați, dar și din Tecuci, Vrancea, 
Vaslui, Iași, București sau din 
Basarabia. Realizate pe parcursul 
mai multor ani unele interviuri au 
căpătat între timp o funcție 
testamentară pentru că unii dintre 
intervievați,  și-au încheiat conturile 
cu această lume nevolnică și 
zgrunțuroasă. Îi am în vedere pe 
scriitorii Corneliu Antoniu, Nicolae 
Dabija, Dionisie Duma, Radu Ma-
covei, Constantin Frosin și pe 
Nedelcu Oprea. I-am cunoscut bine 
pe toți  și mă folosesc de pretextul 
acestor interviuri pentru a le aduce 
un pios omagiu postum și pentru a 
da un semn că neantul, oricât de 
pântecos ar fi, n-a înghițit decât 
mâna de țărână ce-o luase cu împru-
mut, nu și dâra de lumină, lăsată 
moștenire în conștiința noastră.   

Interviul luat lui Corneliu Anto-
niu, bunăoară, este un fel de radi-
ografie a filialei Galați-Brăila a 
Uniunii Scriitorilor, pe care inter-
vievatul a păstorit-o de la înființare. 
În interviul său, autorul vorbește de-
spre revista  Antares, despre Festi-
valul internațional de poezie 
organizat anual la Galați, despre 
distincțiile de cavaler danubian dis-
tribuite cu generozitate scriitorilor 
care s-au remarcat în diferite genuri 
literare și despre multe proiecte și 
intenții ale filialei din Galați-Brăila a 
Uniunii Scriitorilor. A fost, și rostesc 
cu tristețe acest perfect compus, 
orice s-ar spune,un catalizator al 
vieții spirituale din Galați și un poet 
bine așezat în comentariile ce i s-au 
consacrat. Mi-aduc aminte cum la o 
reuniune organizată de Manta 
Tăicuțu la Rm. Sărat venise fără nici 
o poezie la el și până să-i vină rândul 

la lectură a compus pe loc un poem 
consacrat mamei. Nu știu dacă l-a 
publicat pe undeva, dar poezia chiar 
era reușită.  

L-am cunoscut pe Nicolae 
Dabija din Chișinău și-am scris de-
seori despre lucrările sale și despre 
implicarea lui în viața culturală și so-
cial-politică a Basarabiei. Avea fibră 
de luptător și-l găsim prezent în toate 
manifestările românești de peste 
Prut. Ultima dată a patronat, în cali-
tate de președinte de onoare, ediția 
din 2020 a Festivalului internațional 
al Aforismului de la Tecuci.  Discursul 
său la închiderea manifestării a 
arătat atâta clarviziune și aplecare 
pentru lucrul bine proiectat, bine gân-
dit și bine pus în active lucrative că 
ne-a determinat să lansăm un Apel 
către toate partidele politice de la noi 
din țară să-l asume ca viitor candidat 
la președinția României. Apelul a fost 
semnat de toți cei prezenți și dis-
tribuit on-line, dar, firește n-a putut 
trece de metehnele noastre bal-
canice și de orgoliul nostru endemic.  
Mari noi înșine, de ce am recunoaște 
această calitate și altora?  

Din interviul său aflăm că era 
nepotul arhimandritului Serafim 
Dabija, trecut și el prin ghețarul sibe-
rian, și că a beneficiat, de copil, de 
bogata bibliotecă a unchiului. Cum la 
școala din satul său, Codreni, nu 
funcționau decât clasele primare, iar 
pentru ciclul gimnazial a trebuit să 
meargă în satul Săhăidac, aflat la 5-
6 km distanță pe care îi parcurgea 
zilnic trecând printr-o pădure plină de 
lupi. Prutul, spune distinsul interlocu-
tor basarabean, reprezintă cea mai 
rușinoasă graniță din Europa, pentru 
că desparte pe români de români.  

Cu Nicolae Dabija a dispărut 
clopotarul Chișinăului, omul care da 
semnalul ori de câte ori se anunța 
vreme rea, și cum vremea rea era în 
permanență, clopotarul nu slăbea fu-
niile din mână.  

Plecat de la noi,tot așa, pre-
cipitat și în mare grabă, este și un alt 
intervievat, scriitorul Apostol Gurău. 

Ce om! Rar mi s-a întâmplat 
să găsesec atâta apetență pentru 
prietenie și atâta înțelegere 
omenească!  A fost primul scriitor im-
portant, răsărit din arealul gălățean, 
după ce vreme îndelungată literatura 
de la Dunăre  era reprezentată doar 
de poetul Ion Trandafir. A intrat în 
breasla scriitorilor pe ușile mari din 
față,cele care se deschid mai greu la 
semnalul amatorilor din provincie. N-
a trebuit decât să bată cu bastonul 
Defoniei în ușile zăvorâte și acestea 
s-au dat imediat de perete să intre 
prințul de la Independența. 

Modest din cale-afară și plin 
de cumsecădenie, l-am prețuit sincer 
și-am vărsat o lacrimă amară la 
vestea trecerii lui într-o altă lume.   

Un alt intervievat, urcat mult 
prea repede la Cer este și Dionisie 
Duma, poetul care a contribuit mult 
la demnitatea spirituală a Tecuciului, 
pentru că intervențiile lui veneau din 
partea unui patriot local veritabil și in-
corigibil. A fost vocea cea mai 
autorizată în probleme de cultură 
locală și puține dintre acțiunile locului 
au rămas nemarcate de prezența lui. 
A fost. L-am cunoscut bine pe fran-
cofonul Constantin Frosin. Ne 
apropiase interesul pentru Cioran și 
sub umbra nucului bătrân din curtea 
sa am petrecut ceasuri lungi de 
discuții cioraniene. La prima vedere 
interviul lasă impresia că reputatul 
francofon gălățean este ipostaza 
unei reușite fabuloase. La prima 
vedere am spus, pentru că în spatele 

acestor recunoașteri românești și 
franceze stau ani de muncă și de 
râvnă inelectuală, cum mai rar se 
poate observa la tineretul de azi.  
Regret acele vremuri în care se 
făcea carte, în care absolventul de 
liceu pleca în viață cu un buchet de 
cunoștințe suficient pentru a face 
față cerințelor și provocărilor vieții.  Și 
mai spune  ceva fostul meu prieten 
întru Cioran:  dacă vrei să ții o țară 
în beznă și sărăcie trebuie să-i dis-
trugi învățământul și cultura. Așa 
este și, cum se poate observa de la 
o poștă, programul este în plină 
desfășurare.  

Un alt intervievat mutat la cer 
înainte de vreme este ziaristul și scri-
itorul gălățean Radu Macovei  A fost 
omul care a ținut în stare activă pub-
licistica gălățeană vreme de câteva 
decenii bune. Cunoștea așa de bine 
tainele meseriei de ziarist că trecea 
drept un fel de staroste al breslei. 
Două erau conceptele care trebuie 
să guverneze trudnicia ziaristului: 
senzaționalul și deontologia. Și 
precizează: Senzațional la ora asta 
în România este doar prostia. Restul 
este gălăgie și tăcere. A ars ca o 
torță uitată aprinsă și s-a consumat 
ca ziarist înainte de a se împlini ca 
scriitor. 

Tot înainte de vreme și pe 
neașteptate s-a tras spre alte 
tărâmuri mai liniștite și eruditul aca-
demician Constantin Gh. Mari-
nescu.  Prin varietatea preocupărilor 
și prin profunzimea ideilor luate în 
dezbatere amintea de învolburarea 
marilor spirite renascentiste, dar, 
firește, era bine conectat la prob-
lemele veacului său. Profesor cu 
vocație și cu o dăruire exemplară 
este și el consternat de degradarea 
învățământului românesc actual. 
Observația sa, ca și observațiile altor 
intervievați este nu doar pertinentă și 
decomplexată, dar indică în subtext 
și menirea lui în prosperitatea 
românească. Cel puțin între anii 
1970-1990 putem vorbi despre un 
învățământ românesc de toate 
gradele competitiv, apeciat și-n plan 
internațional, dovadă fiind cele 
câteva mii de studenți străini, care 
frecventau universitățile românești.  

A fost un om, un profesor și un 
cărturar cu vocația lucrului bine gân-
dit, bine proiectat și bine înfăptuit. 
Moartea sa neașteptată a lăsat un 
mare gol în viața spirituală a 
Galațiului și cine știe când și cine îl 
va umple cu substanță, cu conținut 
și cu aceeași dăruire exemplară. 

M-am oprit și am insistat în 
acest comentariu la mărturisirile 
celor care au scris o pagină 
galvanică în devenirea spirituală a 
Galațiului.  Sigur, de aici nu trebuie 
să tragem concluzia că celelalte in-
terviuri nu sunt la fel de interesante, 
de incitante și de instructive.Toate 
sunt pline de învățături sporitoare și 
pot fi citite cu păcere și cu folos. În 
ansamblul lor, interviurile lui Ghiță 
Nazare se înfățișează ca un fasci-
nant spectacol de idei în mișcare și 
în provocare epistemică.  Cum bine 
a sesizat și scriitorul Ion Manea în 
succinta sa prefață, cartea  lui Ghiță 
Nazare ne propune un fel de hartă 
geoliterară extrem de sugestivă  
asupra fenomenului literar românesc 
postdecembrist. Îl felicităm  pe autor 
pentru această frumoasă și provoca-
toare  izbândă literară și-i asigurăm 
și pe cititori că lectura ei îi vor juta în 
optimizarea curiozității intelectuale și 
în  înțelegerea lumii pe care o 
traversează și-i va cadastra mai fertil 
prin hățișul de idei și cerințe actuale. 
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                               Ghiță Nazare-provocări socratice
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Romanul lui Florin 
Alexandru, Arca șerpilor 
(Ex Ponto, Constanța 2021), 
denotă o pasiune de 
nestrămutat pentru ideatica 
detectivistă, cu atmosfera 
enigmatică aferentă, cât și 
pentru personajul reprezen-
tativ al filmelor de gen – de-
tectivul Collombo. Autorul 
perpetuează în prezentul 
volum fascinația pentru 
ipostazierile misterioase, 
acolo unde crimele și 
aflarea făptuitorilor se îm-
pletesc adeseori cu tipare 
tainice, nu de puține ori ex-
trem de surprinzătoare. De 
altfel, factorul-surpriză este 
unul dintre ingredientele 
esențiale proprii romanului 
polițist. În majoritatea 
cazurilor pistele sunt 
aparente, astfel încât cei ce 
vor să-l urmeze pe Florin 
Alexandru în actul decriptării 
vor parcurge zone cu tușe 
neprevăzute, chiar impreg-
nate de o duritate 
nedisimulată.  
       Romanul Arca șerpilor 
pornește de la o crimă 
înfăptuită într-un parc din 
Constanța, victima fiind pro-
fesoara de sport Daniela 
Manole. Aceasta avusese o 
existență încărcată de 
neprevăzut și dramatism 
(bătăi suportate, neajunsuri 
familiale, trai în condiții 
foarte precare, adeseori 
dezumanizante). O posibilă 
salvare, teoretică, ar fi fost 
uniunea maritală cu profe-
sorul de limba română, 
colegul ei. În acest context, 
autorul pune în scenă un 
spectacol populat adeseori 

cu staturi imunde, parcă 
descinse dintr-un bestiar. 
Pericolele pândesc la 
fiecare pas. Pe parcursul ro-
manului Arca șerpilor se 
petrec acte situate sub 
pecetea crimei, a gestului 
abo-minabil. Iată un pasaj 
reprezentativ pentru anu-
mite abordări din registrul 
naturalismului acerb, tene-
brant: "Sângele scurs din 
abundență, care de-acum 
dădea semne de închegare, 
formase o baltă între cap și 
gât, presărată ici-colo cu un 
lichid alb-gălbui, bucăți de 
oase sau firișoare de creier. 
Din capul zdrobit nu se mai 
putea distinge decât părul 
năclăit de sânge și noroi, 
gura strâmbă, o parte din 
nas, precum și ochii închiși. 
De partea cealaltă, resturile 
umane se găseau într-o 
proporție mult mai redusă 
lângă trup. Poziționat pe 
burtă, se încheia acum cu 
porțiunea de beregată 
înțepenită curbat în direcția 
capului, de parcă tânjea să 
se reunească în forma 
anterioară morții violente".  
Frapează imediat diversi-
tatea faptelor antisociale. În 
tot acest areal tumultuos de-
tectivii trebuie să sondeze 
pentru a descoperi cheile 
spre adevăr. Adeseori pis-
tele se îngustează, aproape 
d e m a t e r i a l i z â n d u - s e . 
Strălucirea elucidării cazului 
pare din ce în ce mai 
îndepărtată. Prin negativi-
tatea constituită de unele 
naturi umane se pătrunde 
cu greutate, neajunsurile 
fiind omniprezente.  
      Autorul dovedește un ta-
lent aparte în a descrie 
situații care se întrepătrund, 
acțiunea primând de fiecare 
dată, suverană. Finalul 
acestui inedit roman aduce 
mult așteptatele clarificări, 
tot elanul pulsatoriu ce a 
caracterizat narațiunea 
scufundându-se într-o bine-
venită atmosferă a tem-
peranței, a elucidării 
apăsătoarelor circumstanțe.

 
PRIN TENEBRELE NATURII UMANE
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Condeiul 
 

Mă-ntreb și te întreb, de ce penița sufletului tău  
încrustează falsul?  
De ce te lași manipulat,  
rănind o ființă care nu are drept vină, decât urcușul  
în zig-zag întru descoperirea muntelui vrăjit? 
Ce te-mpiedică să zgârii, refuzând astfel compromisul?! 
 
Să recunoaștem, fără înconjur, e ușor să rănești,  
mai greu să fii vertical. 
Ei, dar tu, în exercițiul funcțiunii,  
prin gestul tău, ușor înclinat –  cineva-mi șoptește –  
sunt toate șansele de a șchiopă condeí. 
 
Înțelegi tu prea bine ce grăiesc!  
E drept că aș avea tot dreptul,   
și mi-aș dori să cred în onestitatea ta, dar… observi?  
Există un uriaș „dar” care sfredelește. 
 
Așa cum piulița nu funcționează fără șurubul partener; 
așa cum molohul australian nu poate ucide  
fără sfredelitorii țepi,  
– tot astfel, nimeni nu-și poate pune planul în aplicare  
– fără tine.  
Așa că… roagă-ți stăpânul… 
Neuitând… 
Nu este plată fără răsplată!  

Livia Ciupercă 
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Secretara facultăţii face o greşelă şi 
le inversează iniţialele tatălui, aşa că 
eroina noastră, care trecuse pe drept, este 
declarată picată.  

Între Nora şi Horia începe să se în-
firipeze sentimentul iubirii. Horia simţea că 
se află în posesia unui diamant în stare 
brută pe care trebuie să-l şlefuiască. Dar 
nici Horia nu era uşă de biserică. Avea o 
relaţie cu Adriana, profesoara lui de 
engeză de la Universitatea Populară şi 
avusese o alta, ocazională, la mare, cu 
Liuba, o ucrainieancă de şaptesprezece 
ani.  Nora trece peste toate şi se hotărăşte 
să i se dăruiască lui Horia când acesta va 
împlini 23 de ani. Vor să se căsătorească. 

Dar Horia fusese trimis ca prepara-

tor la Cluj, unde se înfiinţase, în cadrul Po-
litehnicii, o secţie de Arhitectură de trei ani. 
Aici are relaţii intime cu o candidată la 
Arhitectură, care rămâne însărcinată. Ca 
să salveze onoarea familiei (de care se 
face atâta caz în Ardeal) Horia se 
căsătoreşte fata care era chiar fiica de-
canului. Nora pică din nou la admitere. La 
întoarcerea lui Horia la Bucureşti, acesta 
rupe relaţiile cu Nora. Dar povestea lor nu 
se sfârşeşte aici, Nora rămâne însărcinată 
cu Horia, şi se bucura că iubirea lor nu va 
muri. Nora reuşeşte la arhitectură. Nu se 
simţea bine însărcinată. Nora moare la 
spital, medicii nu intervin până când procu-
ratuta nu află cine e tatăl copilului şi cine 
a provocat avortul. Până la urmă, la autop-

sie, se constată că era o sarcină 
extrauterină şi nu era avort provocat. Aşa 
că, dacă medicul punea diagnosticul 
corect Nora era salvată.  

La Capelă e chemat şi vine şi An-
drei. Ioana, cea mai bună prietenă  a Norei  
va scrie o carte în memoria acesteia. 

Romanul este feminist, Nora, fata 
sensibilă şi rebelă îi iartă mereu pe cei doi 
iubiţi ai ei ca să-şi salveze dragostea, dar 
aceştia, până la urmă o părăsesc. 
Naraţiunea este verosimilă şi emoţionantă. 
Destinul lucrează şi el împotriva Norei. 
Prima dată când trebuia să intre la 
Arhitectură (ceea ce putea să-i schimbe 
viaţa), a doua oară când medicul de gardă 
greşeşete diagnosticul. Cartea este 
construită pe contrastul dintre iubirea 
ideală visată de Nora şi realitatea concretă 
care nu se ridică la nivelul aspiraţiilor ei. 

Naraţiunea urmăreşte zbuciumul 

sufletesc al Norei pricinuit de şocurile la 
care este supusă de cei doi iubiţi ai ei. 
Amănuntele se găsesc în jurnalul Norei, 
din care, pagini întregi sunt inserate în 
carte. Romanul este şi un strigăt de revoltă 
împotriva legii interzicerii avorturilor, 
datorită căreia multe femei şi-au pierdut 
viaţa. 

Gabriela Stanciu Păsărin dă 
dovadă, în romanul Nora din suflet, de o 
imaginaţie bogată. Ştie să conducă 
naraţiunea astfel încât unitatea povestirii 
să fie remarcabilă. Nu ştiu dacă personajul 
Nora chiar a existat, dar au existat multe 
alte femei care au avut aceeaşi soartă. 
Ioana scrie această carte din dor de Nora 
şi de toate femeile care au sfârşit tragic la 
fel ca eroina. Cartea se adresează în 
primul rând adolescenţilor îndrăgostiţi, dar 
şi ceilalţi vor găsi în subiectul acesteia 
amintiri răscolitoare. 

Gabriela Stanciu Păsărin – Dor de Nora 
(Continuare din pag. 4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prin titlul noii sale cărți, Petre 
Stoica anunță abordarea unui areal 
cuprinzând cam tot ceea ce preocupă 
ființa dornică să cunoască și, în 
consecință, să stăpânească, fie și numai 
cu gândul, din imediatul accesibil (numit, 
la un moment dat, „asfaltul / Neutru / Al co-
tidianului insipid”), dar și de dincolo de 
fruntariile acestuia („dincolo de malul al-
bastru”), până acolo unde poate pătrunde 
– în nesfârșit – visul omului, îndeosebi al 
celui creator.  

Reflexivă, adunând atât 
frământările generate de existența de zi cu 
zi, cât și rezultatele întrebărilor, ale 
observațiilor în care se traduc acestea, 
cartea de față, scrisă în vers liber, este 
construită ca un lung monolog, uneori 
adresat (cuprinzând tot atâtea secvențe 
câte poezii se află între paginile ei), al unei 
voci lirice marcate de o emoție temperată, 
care mărturisește expansiuni sufletești ale 
omului din totdeauna, dar, mai ales, ale 
celui contemporan. 

Sensibil la detaliile din care se com-
pune realitatea, poetul se apleacă însă, 
mai ales, asupra celor prin care se 
subliniază în mod deosebit efemerul, drept 
care, prin gestul său  îi dă clipei – am-
prentate pasager de „tălpile ude”, de miro-
sul cărbunelui încins, de grația ploii 
(„Plouă / Moale, ondulat, ca o muzică 
leneșă coborâtă / Dintr-un samovar uriaș 
suspendat peste toate / Dramele” sau „pe 
marginea subțire / A lumii”) etc. – șansa la 
a-și etala, fie și numai în parte, inefabilul 
și, în același timp, șansa la înveșnicire. 

Mai mult chiar, versurile din volum 
rețin tentativele de a construi punți între 
efemer și peren, realizate, firește, cu aju-
torul cuvintelor „făcute / Să vindece”, prin 
care timpul să fie, dacă nu învins, cel puțin 
marcat: „Lasă-mă să așez în copaci, 
muguri / Să aibă de unde să urce ziua de 
mâine / Până acolo unde îndrăznim să 
visăm atunci / Când nu suntem triști. / 
Lasă-mă să desenez în țărână, aripi / Să 
aibă de unde zbura idealuri, speranțe”… 

În fiecare dintre poeziile lui Petre 
Stoica, pe de altă parte, sunt îngemănate 
două planuri peste care cutreieră gândul: 
cel lăuntric, al sufletului, și cel al lumii din 
afară. Iar între acestea, ferestrele („per-
sonaj”-eponim) sunt, conform simbolisticii 
adunate de-a lungul timpului, concomitent, 
și limită / graniță între două dimensiuni, dar 
și anticipare / promisiune a unei legături, 
prin urmare, o potențialitate 
„epistemologică” (într-o poezie se 

vorbește despre o „Secvență 
epistemologică”). Dar acestor semnificații 
amintite ale ferestrei li se mai poate 
adăuga măcar încă una: fereastra este și 
iluzie, atunci când se face aluzie la 
condiția limitată – și, de aceea, tragică – a 
ființei capabile să conștientizeze acest 
lucru: „Avem / Libertatea de a sta în drep-
tul / Ferestrei./ Tocurile ei / Miros a hotare 
de lumină”. 

Într-un asemenea context, instanța 
lirică, din perspectiva căreia se realizează 
întregul, nu vizează transpunerea poetică 
exhaustivă a universului peste care se 
apleacă, de vreme ce prin substantivul 
„ferestre”, nearticulat, se sugerează rezu-
marea la un anume spațiu sau anume stări 
de spirit, la fragmente doar din ceea ce in-
direct făgăduiește să ofere.  

Peste lumea cărții lui Petre Stoica 
stăpânesc și o organizează poeții, copiii, 
cuvintele, iubita / femeia („Femeie, / Sumă 
a tuturor adjectivelor / Despre frumos. / 
Zeiță din cretă a fiecărui adolescent / Ori 
bărbat”), iubirea și, mai ales, timpul, ca 
teme / motive literare definitorii. Spre ex-
emplu, în viziunea exprimată de vocea 
textuală, stăpânii adevărați a ceea ce 
există sunt ființele care au în comun inge-
nuitatea, candoarea, imaginația, mai pre-
sus de ale tuturor, cei care au puterea de 
a transforma, grație acestor daruri, totul, 
iar aceștia sunt cele mai tinere vlăstare ale 
omenirii și cei înzestrați cu forța creatoare, 
manifestată prin cuvânt, de vreme ce 
„Copiii și poeții / Dau de-a dura lumea”. În 
plus, prin joc, apanajul vârstei lor, în primul 
rând, „Pun întrebări copiii. / Împing tot mai 
mult, mai departe, / Orizontul” și, tot prin 
acțiunea lor,  „Dintr-un perete / Se întorc 
mingile trimise ieri. / Răspunsurile”. 

 În aceeași viziune, poeții „Sunt 
niște neîndemânatici. / Nu îi puneți / Să 
prindă  în cuie, ferestre. / Ei se pricep / Să 
potcovească doar cai de fum / Și să de-
scopere, ascunsă / Linia orizontului /În gal-
benul de păpădie, primăvara”, ba chiar 
„poeții sunt niște extratereștri deghizați / În 
oameni”, al căror țel este cucerirea cuvin-
telor-planete. Ei aparțin, prin urmare, unei 
stirpe aparte, a celor ce urmăresc nu doar 
să caute și să descopere pentru ei 
esențele vieții, laturile nebănuite ale lumii, 
ci să dea la iveală ceea ce află și pentru 
cei cărora le lipsește acest har. 

Cât privește cuvintele, puterea lor – 
ca și a copiilor și a poeților, pentru care 
sunt „instrumentele” fundamentale cu care 
se nutresc și prin care își marchează tre-
cerea prin lume – stă, de obicei, în simpli-
tate („Inocente așa cum sunt mai mereu / 
Cuvintele”), pe care însă, inconștienți, oa-
menii o alungă uneori, făcându-i, în 
schimb, tocmai prin acest gest, loc 
neliniștii, tristeții, dar păstrându-și 
speranțele, chiar și sub formă de „bilete de 
dragoste” ori de „gări prin locuri în care de-
raiau / Neputincioase / Garnituri întregi de 
iluzii”. Între toate acestea, un porumbel, 
credincios menirii lui străvechi, biblice, nu 

obosește cutând să-i sădească omului de 
lângă el pacea, eliminându-i neliniștile... 

Altădată, cele două planuri amintite, 
între care pendulează gândul (face „es-
capade”) sunt prezentul maturității și tre-
cutul, vremea copilăriei, când s-a născut 
convingerea că singura, adevărata 
ocrotire (și, cu siguranță, dragoste) este 
cea care vine mereu și mereu, în realitate 
sau în gând, din această lume ori din cea 
de Dincolo, dinspre mamă: „În afara 
mamei. / Cui să-i mai pese de tine, 
străinule?”, pentru că, la fel ca fiecare ins 
– și mai mult decât toți la un loc – poetul 
nu-și poate învinge nostalgia atunci când 
privește înapoi, către ființa ce i-a dat viață, 
singura care, fie și în vis, are darul de a-și 
proteja, atâta cât el însuși există, copilul: 
„Am visat-o pe mama / Intrând pe ușă / Cu 
brațele pline de rufe uscate / La ger.”; „M-
am visat / Alcătuit din bucăți de pâine. / 
Inima  / Mi-o ciuguleau, nepăzită de ni-
meni, / Păsările. / Au rămas / Câteva firi-
mituri  / Pe care le-a strâns pe colțul mesei 
/ Și le-a pus deoparte, în sân, / Mama.” 

În ceea ce privește timpul, nelipsit 
din creațiile tuturor poeților, este și aici de-
seori amintit (aproape un laitmotiv al 
cărții), cu atributul lui principal, nestatorni-
cia, și consecința ineludabilă a acesteia, 
efectul dezastruos asupra ființei, care, cu 
toate acestea, nu renunță la a căuta să-i 
smulgă frumusețea („Un rotocol de mierle 
prin aer / Este clipa”), fără a uita însă „Tim-
pul / Sleiește fântâni în Câmpia în care / 
Ne ridicăm deasupra zmeielor noastre / 
De odinioară, / Agățate de cer, de sal-
câmi”. 

De aceea, poeziile din volum au o 
notă meditativă, accentuată de per-
ceperea disconfortului indus de 
imperfecțiunile, eufemistic spunând, ale 
lumii contemporane, supusă însă și ea, 
continuu, aceluiași nemilos dușman, tim-
pul: „Oamenii sunt / Obosiți de-atâta 
moarte de pe / Televizoare. / Caută / Colțul 
acela de geam verde / De unde privesc / 
Un melc trecând strada, nestingherit de / 
Nimeni. / În urmă, / Nesigur pe picioarele 
sale, paraplegic, / Timpul”. 

Mai atenuat sau mai pregnant, tonul 
elegiac este semnalat în versuri chiar de 
vocea textuală (o poezie, spre exemplu, 
se intitulează „Elegie”), însă nu lipsesc 
tentativele de ieșirea din acest stau-quo 
care se fac prin vis / visare, unde 
dragostea este actantul:  „Și am să te 
proclam / Regina mea în fiecare seară. / 
Și am să-ți scriu poezii cu rimă 
îmbrățișată, / Povești cu happy end / Și 
basme multe, multe despre noi, cu / A fost 
odată!”. Chiar și în asemenea conjunctură, 
implacabilul mers spre „capătul carent”, 
cum spune un celebru personaj camilpe-
trescian, nu poate fi totuși ignorat, în 
pofida oricărui vis și atunci vocea lirică nu 
poate decât să conchidă: „Încet, încet / 
Viața mă împinge cu spatele la / Zid”. 

Poetul nu rămâne însă cantonat în 
ceea ce a fost, oricât de idilic i-ar reveni în 
amintire, ci urmărește, cu aceeași grijă, 
amprentele prezentului care, ca de fiecare 
dată, se arată, în comparație (sau chiar în 
antiteză) cu trecutul, altfel decât l-ar dori 

cei ce au cunoscut și un mod diferit de 
viață, cu alte valori, cu alte cutume etc., 
când „Ceasul ruginit din colțul bulevardu-
lui” nu mai este decât un fragment dintr-o 
vreme care mai contează doar pentru din 
ce în ce mai puțini, singurii în stare să mai 
observe, de pildă, cum „Corăbii fără pânze 
/ Sunt chioșcurile cu ziare, uitate pe / 
Străzi”…Și, totuși, prezentul nu este lipsit 
de sentimente, de frumos, spre exemplu, 
de dragoste, numai că lumea și-a creat 
alte repere, astfel că viața își are sau își 
inventează, în orice epocă, bucuriile ei 
(„Tinerii / Se refugiază și ei în niște tatuaje 
cum ne ascundeam / Noi prin podul casei. 
Demult.”), iar privirea poetului reține ima-
ginea a „Doi adolescenți” care „se caută / 
Într-o tabletă, cu aceeași garoafă / Fără 
miros. Virtualul”. 

Cu aceste date relevante pentru 
contemporaneitate, pentru noul ethos 
adus de evoluția lumii, corolarul care se 
arată și pe care nu-l ocolește poezia lui 
Petre Stoica, are un nume: spațiul virtual, 
un mediu pe care cei din trecut nu și l-ar fi 
imaginat sau nu și-ar fi închipuit cât de im-
portant poate să devină, fiind capabil, între 
infinitele-i posibilități de manifestare, să 
distorsioneze inclusiv sentimentele, drept 
care vocea lirică remarcă: „În virtualul în 
care se petrec atâtea sinucideri voioase”…  

Pe acest fundal, care sintetizează 
flash-uri ale cotidianului ori ale gândului 
(„Trecea un om cu o chitară”; „E vară și ard 
ierburi și patimi, de-a valma!”…), în-
toarcerea din reverie și racordarea la 
prezent („Ce bucurie / Să aud cum umblu 
pe străzi, / Iarăși. / Să simt / Cum mă îm-
punge în coaste / Prezentul”), neliniștea 
născută de ideea de libertate („Nu este 
așa mamă? / Eu sunt liber, altfel nu aș fi 
scris!”), atent la „interioare în paragină”, 
poetul, care se destăinuie, spunând că 
„Am traversat /  Pe roșu în foarte multe 
situații”, observă și se observă, în același 
timp, iar rezultatul acestui demers este un 
autoportret, emblematic pentru tipologia 
artistului: „Am înfundat gurile de tun / Cu 
flori de mușețel dintr-o copilărie / Pașnică 
/ Adormită pe sub maluri domoale, cu gust 
/ De ceai. / Sunt  născut să fiu de partea 
celor care nu /  Au plecat / Mai departe de 
cuvintele lor, niciodată. / Singurele victorii 
/ Le-am obținut asupra mea, până am 
reușit / Să mă cunosc / Și să mă declar în-
vins de verticala binelui. / Atât.” 

Dincolo de atâtea aspecte ale vieții 
și ale lumii, care nu sunt așa cum le-ar 
dori, fiindcă, spre exemplu,  „Pe-afară / Se 
amestecă în proporții egale / Mirosul de 
otavă cu cel de benzină” poetul 
concluzionează: „Sunt optimist. / Va fi un 
mâine liniștit, cu trandafiri și orhidee”. 

Așadar, cartea lui Petre Stoica dă 
glas preocupărilor unui spirit atent la me-
andrele lumii, ale timpului, dar, mai ales, 
ale propriului suflet, într-o încercare de a 
se pune de acord cu toate acestea, de a-
și înțelege și accepta parcursul, ca un dat, 
dar și ca rezultat al propriilor eforturi de a-
l ameliora, pe cât îi stă omului în putință o 
asemenea acțiune, în versuri a căror 
curgere exprimă, indirect, sinceritatea și 
firescul demersului său liric. 

Caleidoscop, cu spatele la zid – Petre Stoica:Petre Stoica:   
„Ferestre și interioare”
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Un critic literar este întâi 

de toate un iubitor de literarură. 
Literatură bună, firește. Cum 
facem diferența? Simplu. Dacă 
o frază, o imagine poetică, un 
pasaj descriptiv, o sclipire 
filosofică etc., înflorește în ființa 
mea și mă determină să re-
flectez, aceasta înseamnă că 
lectura va continua, cu un plus 
de satisfacție. Voi afla sau voi 
„învăța” ceva. Acel „ceva” va 
tresălta, constructiv. Rezultatul? 
Se va naște tentația de a for-
mula câteva gânduri care, dacă 
vor ajunge la urechile autorului 
respectiv, posibil, l-ar bucura, 
l-ar încuraja, i-ar dărui speranțe 
în îndeletnicirea sa. 

Dar  scrisul, veți șopti 
dumneavoastră, nu este tocmai 
o „îndeletnicire”. Mai rar un 
Balzac în mileniul acesta! 

Aveți dreptate! Doar dacă 
ești jurnalist și trebuie (da, da, 
„trebuie”) să-ți câștigi pâinea cea 
de toate zilele.  

Ei, dar nu despre jurnaliști 
vreau face vorbire. Dragii de ei! 
Că domniile lor  s-ar cuveni să 
respecte (cu sfințenie) niște prin-
cipii deontologice, depinde de 
propria conștiință, nu?!  

Dar și scriitorului i s-ar cu-
veni verticalitate (observați, nu 
am mai folosit verbul „trebuie”), 
însă nici despre regulile ce se 
impun unui creator nu vreau să 
vorbesc. 

Acum, aș vrea să mă 
refer la acea persoană, căreia i 
se dăruiește o carte, cu 
rugămintea de a-și exprima un 
punct de vedere. Și nu trebuie 
să te numești, neapărat,  „critic 
literar”, pentru a formula un 
punct de vedere obiectiv. Că 
astăzi, sunt ceva mai mulți ob-
servatori critici decât creatori, 
asta-i altă poveste.  Avem exem-
ple de figuri luminate care ne 
sfătuiesc, pe toți, deopotrivă, să 
citim mai mult și să scriem mai 
puțin – iar după ce am scris 
ceva, să reflectăm adânc, 
salvând ceea ce merită. Putem 
fi autoexigenți? Nu întotdeauna.  

Oricum, munca unui „ob-
servator” critic nu este ușoară 
deloc. Sunt niște reguli-cheie, 
care se impun respectate, atunci 
când dorim să vorbim sau să 
scriem despre o carte. La Facul-
tatea de Litere, se învață despre 
„arta” judecăților critice. De alt-
fel, profesori străluciți au scris 
despre „pașii” pe care îi are de 
parcurs acela care dorește să 
formuleze aprecieri critice. 

Ei, aici e problema, 
observăm, am alăturat doi ter-
meni: „aprecieri” și „critice”!  

Se pot evidenția acele 
secvențe de originalitate din 
cartea lecturată, dar criticul, 
dacă este critic, își notează și 
scăpările, neîmplinirile, inad-
vertențele etc.  

Un critic literar are două 
alternative: să scrie sau să nu 
scrie despre o carte anume. 
Dacă scrie, să dea dovadă de 

acea obiectivitate care implică și 
exigența. Dacă alege să ignore 
cartea, nicio problemă. Ori nu 
dorește sau nu are timp să lec-
tureze cu atenție acea carte, ori 
este bântuit de o doză de 
subiectivitate. Și aș zice, e 
plăcut să citești. Depinde, ce!  
Ba, în vocabularul literaților, s-a 
lansat și o formulare originală, 
de scriitor „caftangiu”. Un ter-
men cu bătaie scurtă! 

Privesc coperta unei cărți, 
intitulată, sugestiv, „Cuvânt din 
cuvânt”. Bine spus. Dacă într-un 
studiu științific, „cuvântul” au-
torului se slujește de arhive, de 
o bio-bibliografie, lectură 
profundă etc., înseamnă că va 
indica și sursa. Dar ce te faci cu 
acele eseuri sau texte cu tentă 
documentară, care împodobesc 
presa noastră (cea literară, cu 
precădere), bazată doar pe ex-
punere?! E posibil așa ceva?! 
Iată că e posibil. Redactorii de 
reviste ar trebui să fie ceva mai 
atenți!   

Pentru un studiu științific, 
analistul literar are nevoie de 
timp, pentru a se documenta. Nu 
poți creiona formulări apreciative 
sau observații critice, dacă nu te 
edifici asupra „subiectului”. 

Sau dacă este vorba de 
un volum care cooptează între 
paginile sale articole – cu tentă 
– apreciativă, privind  un număr 
mare de cărți, pe care le-a lec-
turat, avem de a face cu un mo-
ment și mai special. 

Primesc în dar, de la dis-
tinsul domn Cornel Galben, jur-
nalist și scriitor, din Bacău, 
volumul al treilea, din seria de 
Lecturi aleatorii (Ed. PIM, Iași, 
2017). În cele 144 de pagini, for-
mat A5, domnia sa, se 
dăruiește, cu generozitate, în 
fața a cincizeci (dacă am 
numărat bine) de cărți lecturate.  

 De la început, precizez, 
nu-mi permit să formulez 
judecăți critice la niște judecăți 
critice deja formulate și publi-
cate. Nu acesta e rolul meu, în 
calitate de „lector”. În niciun caz! 
Mai ales că descopăr și un 
nume ilustru, Eugen Ionescu, cu 
ale sale Elegii pentru ființe 
mici (1931), o reeditare, din 
1990. Remarc și alte nume de 
scriitori contemporani, foarte 
cunoscuți, pe care și eu îi apre-
ciez, dar și foarte multe nume 
care îmi sunt total străine, posi-
bil, unii, chiar debutanți. 

La o prezentare de carte, 
știm prea bine, frazele libere, e 
drept, sunt ca vântul. Se 
învăluie-n eter, doresc să 
mângâie, întru plăcerea audito-
riului prezent la eveniment. Mai 
greu este cu frazele care 
urmează să îmbrace foaia de 
hârtie și pagina tipărită. În acest 
caz, lectorul care îmbracă 
hlamida „criticului literar” are de 
îndeplinit o grea misie, aceea de 
lector obiectiv, descoperind cărții 
lecturate și aprecieri, dar și 
observații, cu adevărat, critice. 
Aici este „misia” unui critic literar. 

Textul scris se cere a fi 
concis, iar notațiile critice – for-
mulate la modul concret. Fără 
efuziuni, decât în cazuri 
excepționale.  

Personal, îmi place să 
privesc o carte – în ansamblul 
ei, apoi, să o disec, pornind de 
la structura ei conceptuală, de 

respectare stricto sensu a 
pașilor pe care trebuie să-i res-
pecte un anume gen literar.  

Că ni se întâmplă, 
câteodată, să pulsăm pe 
punctele forte, în detrimentul 
acelor segmente care ar putea 
ajuta, pe viitor, pe scriitorul res-
pectiv, e problema fiecăruia. Se 
pune întrebarea? Vrem noi să 
deschidem fereastra spre 
lumină?  

Și generozitatea își are 
limitele ei.  

Putem fi intransigenți, 
adică, distructivi, precum 
lecturăm în revista „Caligraf” (nr. 
227, aprilie 2021, p. 4), textul „O 
carte slabă”? Biata Luminița! 
Păcat de „fluturii” și „îngerii” 
care-o ocrotesc. Oricum, 
curioasă, l-am „întrebat” pe Dl. 
Google. Și ce credeți? Amabil, 
îmi răspunde. Și descopăr în 
traista sa, o „cronică”, hazul 
lumii! Un anonim „critic” își în-
cepe expozeul, cu fraza:  L. C. 
„scrie o poezie a lucrurilor și 
obiectelor...”. 

 Nu vreau să mă întreb ce 
l-a determinat pe autorul textu-
lui, să fie atât de drastic, dar în-
trebarea se extinde: A avut, sau 
are dreptate, cunoscutul critic li-
terar Alex. Ștefănescu să scrie 
despre „cărțile proaste”?  

O lecție pentru cei care 
ne grăbim să tipărim propria 
carte.  

Ce să facem? Riscuri, și 
riscuri! Deh, dacă nu reflectăm 
îndelung, și o punem în 
circulație, și ajunge pe mâna 
unui intransigent analist literar, 
nu scăpăm basma curată. Ne 
ferchezuiește pe bieții de noi, de 
ne ies fulgii. 

Oricum, cu toată sinceri-
tatea, Domnul Cornel Galben, 
cunoscut și foarte activ scriitor, 
este un generos. La modul su-
perlativ. Îmbrățișează, prin fraze 
ticluite, pe toți, deopotrivă. E 
bine, nu e bine?!  Nu pun la 
îndoială frazele formulate de 
Domnia Sa. N-am niciun drept. 
Pe cuvânt! Și eu mă înscriu, în 
parte, în același cerc. Așa că, nu 
am voie să judec. Ca să nu fiu 
judecată. Deși, de la un timp... 
am devenit extrem de atentă, 
mai ales în cazul „autorilor” care 
pângăresc frumoasa și sfânta 
noastră Limbă Românească 
(„românească”, acceptând jude-
cata lingvistului August Scriban, 
din al său Dicționar al Limbii 
Românești, ediția 1939)!   

Și-apoi, mai este o 
problemă. Te poți trezi cu per-
soana nemulțumită să re-
acționeze, așa cum a reacționat 
– oh! e mult de atunci – un ado-
lescent, torturând, la propriu, pe 
redactorii unei reviste presti-
gioase.  

Culmea, tot de pe aici, de 
prin apropiere! Și vă 
mărturisesc, sincer, dar sincer 
de tot, „notațiile” acelea, memo-
rabile (ar fi trebuit să grafiez cu 
majusculă), m-au determinat, 
fără vreo rea intenție, să-i 
urmăresc evoluția. Da, da! În 
același spirit, precum  „debutul”!  

Nu-i rău să ne luăm 
măsuri de precauțiune. Și criti-
cile excesive, dar și laudele 
bombastice (citim, din nefericire, 
adeseori), pun Răul în acțiune. 
Știți, dumneavoastră, dragi citi-
tori, vorba străbună, repetată, în 
formulă personală.  

Nu arunca piatra, ca să 
nu te rănească tot pe tine! 

 Gânduri de taină
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O carte emoționantă am 

primit de la editorul-tipograf cu 
care colaborez mai mult. 
Obiectivă, elegantă și decentă, 
Cartea Muzeului Literaturii 
Române „Mihail Kogălniceanu” din 
Basarabia, o lucrare de 600 de 
pagini, cuprinzând sintetic circa 
cinci sute de scriitori români, ne 
convinge că dincolo de Prut s-a 
scris mereu, s-a citit și a trăit o 
literatură română, chiar dacă noi, 
cei din Ţara-Mamă, am cunoscut-
o parțial și târziu, iar unii şi acum o 
neglijează din varii motive, deși 
spiritul românesc doar în această 
formă de expresie s-a menținut. 
Ştim că, în urmă cu câteva decenii, 
noutățile (nașteri, decese, cununii) 
se strigau de către românii de pe 
un mal al râului ca să le audă 
românii de pe celălalt mal – rude 
din familie – altă cale de comuni-
care nu exista. Acum s-a mai 
schimbat situația. Cartea la care 
ne vom referi e o surpriză pentru 

noi, dar, poate, și o lecție pe care 
ne-o transmit cu eleganță 
basarabenii. Cititorul care sunt am 
selectat vreo treizeci-patruzeci de 
scriitori români despre care am 
auzit sau am citit o parte din opera 
lor, dar nu doar pe cei care s-au in-
tersectat cu literatura din România, 
precum Hâşdeu, Stere sau alții. 
Alţii au fost evocați cu prudență de 
profesorii noștri în studenție, ori au 
pătruns în presa literară. Lucrarea 
Muzeului din Chișinău e dificilă, 
dar profesionalismul și inteligența 
colegilor basarabeni se observă 
peste tot.  

Ea răzbate și prin 
competența acad. Mihai Cimpoi. 
Acesta citează somități românești 
ca Alexie Mateevici, dar și pe G. 
Călinescu care apreciau, la vre-
mea lor, că literatura română este 
„una și indivizibilă”, demonstrând 
„unitatea spațiului cultural româ-
nesc” (p. 7). 

 Totodată, rigoarea coordo-
natorului Valeriu Nazar ce 
impresionează e stringenţa Argu-
mentului.  

El explică cum s-a făcut 
selecția. În perioada vizată, se 
aplica interzicerea limbii române în 

procesul de instruire; de aceea au 
apărut puține personalități pentru 
cultura și literatura română. De 
asemenea, se arată că prezența 
autorilor transnistreni era logică. 
Constatând numărul mare de 
nume, unele cu o rezonanță ne-
semnificativă, a trebuit să fie 
cuprinşi autorii-membrii ai Uniunii 
Scriitorilor. S-a insistat pe elemen-
tul biografic care se reflectă în 
evoluția fiecărei personalități, fapt 
remarcat și de René Wellek şi 
Austin Warren în tratatul lor de 
Teoria literaturii. Textul dlui acad. 
Mihai Cimpoi este mai aplicat, căci 
remarcă faptul că este o generație 
cu accente „moldoveniste”, dar și 
o generație a „ochiului al treilea”, 
precedată de intergeneraționiști, 
după care au urmat optzeciștii 
sincronizați cu postmodernismul 
(Galaicu-Păun, Vitalie Ciobanu, 
Val Butnaru și alții). 

Se poate distinge o 
rezistență identitară, intelectuală și 
morală în fața mecanismelor mon-
struoase de înstrăinare, de 
deznaționalizare și marginalizare 
(prin programul țarist «o limbă, un 
popor», sau prin cele comuniste 
ale internaționalismului, «moldove-
nismului» și «limbii moldovenești» 
neactualizate acum” (p. 8)  (s. n). 

 Pe noi de dincoace de Prut 
ne ajută mult secvențele 
medalioanelor, din Dicționar…: 

• date limită; locul de 
naștere; 

• numele de stare civilă;  
pseudonimul literar; 

• şcolaritatea; studii de din-
colo și de dincoace; 

• aparițiile editoriale vechi și 
noi; 

• colaborările la reviste și 
ziare; 

• referințele din media 
despre autor; 

• evaluările unor critici și co-
mentatori; 

• chiar imaginile-foto. 
Cred totuși că, măcar selec-

tiv, istoriile literare din România ar 
trebui să cuprindă această 
componentă a culturii și spiritului 
românesc; mai ales că și G. 
Călinescu gândea așa, iar la 
Chișinău funcționează o Filială a 
Uniunii Scriitorilor Români. Ce 
părere are conducerea U.S.R.? 

 
*** 

Schița dlui M. Cimpoi, de 
afirmare a unor grupări literare în 
intervalul vizat, e interesantă, mai 
ales că e văzută din interior.  

Noi o vom nuanța pentru 
autorii mai cunoscuți de cititori cu 
evaluări citate în Dicționar…, se-
lectându-le pe cele mai expresive. 
Aceasta cu scopul de a rotunji 
informațiile cititorilor din România, 
mai ales că unii au dublă cetățenie.  

Se va vedea mai jos un 
tablou copleșitor de bogat în valori 
stilistice și tematice, selectate, ce 
e drept, prin sita de valori a altora 
în care avem încredere. 

Leo Butnaru (n. 1949); a 
vorbit și elevilor noștri de la 
Colegiul „Ferdinand I” în Amfiteatru: 
„Cultivat, mobil, dezinvolt (...), ac-
cent pe latura intelectuală a creației 
(...) în sensul fanteziei și al ironiei” 
– îl vede Gheorghe Grigurcu. 

 
(Continuare în pag. 8)

Dicționarul literaturii române,  
sfârtecate de străini  
din trupul național*
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Odată cu trecerea rapidă la soci-
etatea grevată de ultima revoluție 
industrială ce a comutat și comută totul pe 
digital, multe abitudini au fost afectate și 
cu siguranță paradigma schimbării nu a 
putut fi ignorată de nimeni. Dincolo de 
enorma diferență dată de factorii ge-
ografico-sociali, impactul a fost ase-
mănător în vechiul continent indiferent de  
zonă sau regiune căci tehnologia a reușit 
să uniformizeze maniera de lucru și acce-
sul la informație în general. Iar informația 
culturală nu face excepție. Astăzi se pot 
consulta lucrări de la mii de biblioteci la un 
click distanță. Se pot citi lucrări la câteva 
minute după publicarea lor ba chiar se pot 
accesa unele în faza de elaborare parțială. 
Şi evident se tipăresc mii de volume anual 
chiar și la noi. Și în toată acest fluviu de 
cărți apărute în diverse formate, este firesc 
ca revistele de cultură și cele literare să 
ofere ghidajul sau busola, subiectivă de-
sigur, pe harta valorică a domeniului din 
care provine textul recenzat. Și adesea se 
întâmplă asta, doar că, pe lângă reviste, 
în domeniul cultural contemporan sunt 
bine venite și de un real folos culegerile de 
articole publicate de oameni ce sunt 
racordați la un peisaj cultural specific. 

Este cazul a doi autori ce și-au de-
dicat zona de interes  preponderent în re-
ceptarea și promovarea culturii scrise 
într-un anumit areal. Cu atât mai util este 
acest demers în această epocă a 
globalizării. Căci poate exista pericolul ca 
o privire generală asupra unei reprezentări 
să nu observe cu atenție piesele  moza-
icului ce o compune. 

Domnul Cornel Galben sub titu-
latura „Lecturi aleatorii” volumul 
patru, apărut la editura Corgal Press în 
2017, ne propune o lucrare unde   
recenzează competent, fără parti-pri-uri de 

nici un fel,  lucrări din diverse domenii cul-
turale aparținând unor autori ce provin ori 
s-au manifestat în cadrul spațiului moldav 
în general și băcăuan în special. Domnia 
sa a avut dintotdeauna preocupări dedi-
cate acestei așezări și împrejurimilor ei 
fiind un neobosit „ambasador interior” al 
locurilor dominate de spiritele marilor Ba-
covia și Enescu. Chiar dacă majoritatea 
materialelor volumului este deținută de ti-
tlurile de literatură, o mare importantă se 
acordă volumelor cu caracter religios. 
Monografiile, albumele, lucrări despre 
muzică, cărțile de reportaje și interviuri își 
găsesc deasemenea locul în pagini scrise 
intodeauna cu mult respect față de autor 
și mai ales față de cititor. Fiecare lucrare 
recenzată este pusă în evidentă prin 
redarea  lucrurilor văzute într-o „lecture at-
tentive dedans les phrases”. Căci una din-
tre elementele ce rețin repede atentia este 
capacitatea criticului de a realiza un echili-
bru stabil între cerebralitatea relatării și o 
afectivitate prezentă într-un registru nein-
truziv. Fie că analizează un volum de ver-
suri, o carte de proză, un jurnal, o culegere 
de basme, sau un album închinat unui ie-

rarh, firul 
comun ce 
l e a g ă 
a c e s t e 
c r o c h i u r i 
constă într-
o empatie 
lucidă cu 
l u c r a r e a 
ana l i za tă 
fără a se 
sfii când 
este cazul, 
să comu-
nice un alt 
punct de 
vedere și 
chiar să 

aducă cuvenite și juste corecții acolo unde 
este cazul. Însă întotdeauna cu eleganță 
și mereu însoțit de un aparat documentar 
specific unui om al literelor ce și-a făcut o 
profesiune de credință pentru ata-
șamentul, cunoașterea și promovarea va-
lorilor culturale băcăuane. Ora et labora 

pare a fi deviza sub care domnul Cornel 
Galben își împarte timpul în spațiul imate-
rial și material cercetat de domnia sa întru 
aflarea și redarea mărturiilor unor oameni 
din trecut sau din prezent. Mereu cu 
scopul de a ne face mai bune clipele prin 
luare aminte. Căci totul devine în paginile 
cărții aflare, analiză și cunoaștere sau 
recunoaștere a spațiului cu tot ce are el 
mai bun. După parcurgerea  acestor „lec-
turi”, credem deloc „aleatorii” ci bine alese 
în lumina intereselor de relevare a creato-
rilor zonei, se poate lesne avea senzația 
unei întoarceri dintr-o călătorie. Dintr-un 
voiaj spiritual cu un ghid ce are marele har 
de a te face să iubești și să te atașezi și tu 
de arealul unor lumi cu locuitorii și locurile 
ei, unde cuvintele sunt doar începutul. 

                     *                 
Distinsul om al catedrei, poet, 

prozator, critic literar și editor, domnul Cor-
neliu Vasile adună între coperțile volumu-
lui „Semne și însemne de carte " apărut 
la editura Edidgraph o colecție de cronici 
literare și culturale ce au drept punct 
comun manifestări ale creatorilor aflati în 
zona de sud sau în județe  
aflate în câmpia ce 
domină acest punct ge-
ografic. Prima parte a 
cărţii cuprinde cronici 
scrise la vo-lumele unor 
prozatori, poeţi, cărţi de 
interviuri, monografii, vo-
lume de critică literară, 
memorialistică şi dra-
maturgie. Afinitatea au-
torului pentru scriitorii şi 
creatorii din spaţiu 
menţionat, are desigur şi 
considerente personale. 
Căci „amor vecchio non fa 
ruggine”, domnia sa fiind 
născut şi trăind o lungă 
perioadă în această zonă 
supusă adesea unei fireşti presiuni a 
oraşelor mari (capitala în principal) care 
reuşeste să atragă valorile confirmându-le 
însă văduvesc teritoriu de magistri care pe 
termen lung au un rol foarte important în 
creştelea calităţii vieţii culturale locale și 
nu numai. Pe lângă autori de prim nivel ai 
culturii române văzuţi prin prisma unor noi 
puncte de analiză criticul literar aduce în 
lumina reflectoarelor şi autori care poate 

nu au beneficiat de o receptare meritată 
însă cu siguranţă scriitura lor merită 
atenţia oricărui lector.  În plus tot eventaiul 
de autori propuşi pot face dovada unei  
bune scenografii reprezentative care 
demonstrează cu mijloacele literaturii că 
valoarea umană care precede şi 
determină valoarea unei comunităţi nu 
este condiţionată de coordonate ge-
ografice.  

O serie de lucrări apărute în oraşe 
mici dar care au ceva de spus ajută în 
demonstrarea acestui status quo. 

A doua parte volumului relatează 
evenimentele literar-culturale la care au-
torul a participat fiind consemnate, foarte 
conştient de munca invizibilă a organiza-
torilor şi de bucuria particulară a unui par-
ticipant fie el public ori actor al manifestării 
sub semnul zeiţei Calliope. Fie că sunt 
şedinţe de cenaclu, cluburi de literatură 
pentru copii şi tineret, lansări de reviste şi 
cărţi domnul Corneliu Vasile reuşeşte să 
capteze acel spirit profund uman, acele 
semne şi însemne ce ţin de atât de 
efervescenţa manifestărilor dar mai ales 

de încercarea de optimizare 
şi evoluţie a fiecăruia 
prezent folosind drept ve-
hicul literatura. 

Domnul Cornel Gal-
ben în Est iar domnul Cor-
neliu Vasile în Sud reuşesc 
să realizeze prin volumele 
dânşilor ceea ce Julien 
Graque numea cu caracter 
general en lisant en 
écrivant în cartea sa 
celebră cu acelaşi titlu. 
Citind scriind şi scriind citind 
cărţile din zonele amintite, 
interesându-se în perma-
nență de evenimente edito-
riale şi manifestări, de 
tipologia tipăriturilor, de au-

tori locali ori naţionali născuţi sau trăitori 
în zonă ambii autori devin martorii 
preţioşi ai unei lumi culturale specifice, 
care sub tăvălugul informaţional riscă să 
fie consemnată marginal sau chiar 
neconsemnată. Din acest motiv cărţile de 
acest tip devin probe oneste şi incontesta-
bile  pentru apel la evaluări echilibrate şi 
continuitate prin frecventarea culturii in-
diferent unde te afli pe hartă.  

Probele martorilor 
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Eugen Coșeriu (n.1921, Bălți – m. Tübingen); 
„Lingvist de talie mondială (...) Proza lui (...) la 
confluența prozei lui Dino Buzzati, marcată de 
spațiile anxietății și morții, și a prozei lui Mircea Eli-
ade (...) (opinia lui Mihai Cimpoi), (p. 175). 

Nicolae Dabija (n.1984 – m. 2021) – „poezie 
în cheie imnică, elegiacă sau monadică, progra-
matic mesianică (...), poet al unui vers al 
cadourilor”. Romanul Tema pentru acasă e o 
tragedie a unei familii românești în Siberia (n.n.). 
Fiica lui, Doina, o poetă de talent (n. 1981). 

 Donici Alecu (n. 1806 - m. 1865), fiu de 
clucer; fabulist și traducător; fost militar. 

 Emilian Galaicu-Păun (n. 1964) – poet, 
prozator, critic literar; „clasic în frazarea discursului 
interior... răzbună umilința basarabenilor de a nu-
şi fi exprimat decât cu o jumătate de gură destinul 
istoric” (Nicolae Lungu). 

Paul Goma (n. 1935 – m. 2020); „prozator. A 
exprimat adevărul cu o autenticitate ce nu admite 
nici o notă de contrafăcut... cu o ardoare etică ce 
nu permite nesocotirea nici parțială…; scriitorul cu 
cărțile scrise în afara țării (Mihai Cimpoi), (p. 266). 

 Halippa Pantelimon (n. 1883 – 1979); „El 
este pentru Basarabia ceea ce au fost pentru 
Moldova și Muntenia poeții renașterii noastre 
înainte de Eminescu (Mihail Sadoveanu)   

 Bogdan Hâșdeu (n. 1838 – m. 1907); proza-
tor, poet, dramaturg, istoric, folclorist; poliglot; fa-
milia de cărturari; academician în România. 
Creatorul primei dramei istorice; în comuniune 
mistică după moartea fiicei sale Iulia la Câmpina. 
În filologie și lingvistică, creator de școală. Tatăl 
Tadeu Hâjdău şi încă doi frați – cărturari 
recunoscuți, familie de nobili: Boleslav Hâjdău e alt 

fiu al lui Tadeu Hâjdău. 
Matei Valeriu (n. 1959); „poet, prozator, dra-

maturg; poet cultivat și modern; (...) cu inteligență 
artistică remarcabilă... cu încordare lirică... toate 
proiectate într-o viziune” (p. 356). 

Grigore Vieru (n. 1935 – m. 2009); „Un mare 
și adevărat poet… Cartea lui de inimă pulsează… 
(Nichita Stănescu). „Un poet care și-a asumat greul 
unui grai, trecându-l prin inima sa, încărcat de 
răbdare, înțelepciune și o nouă frumusețe”... (Ion 
Alexandru) (p. 573). 

Vlad Zbârciog (n. 1943); „prozator, poet, 
eseist”; „prozator de vocație dramatică a sentimen-
tului” (Tudor Palladi).                                

 *** 
 Trebuie adăugaţi scriitorii născuți în Basarabia 

și cu activitate creatoare în România; sunt peste 
patruzeci de personalități, între care Emil Brumaru 
(n. 1939 - m. 2019; Coroamă-Stanca Sorana (n. 
1921); Leonid Dimov (n. 1926 - m. 1987); Gheor-
ghe Grigurcu (n. 1936); Leon Levițchi (n.  1918 - 
m. 1991); Adrian Păunescu (n. 1943 – m. 2010); 
Cezar Baltag (n. 1937 – m. 1997). 

Ar fi frumos și emoționant ca Unirea cea mare 
să se refacă prin creatorii de artă, cum, în mare 
parte, a fost şi precedenta. Deasupra tuturor au 
stat mari clerici, pe care îi știe Biserica Neamului 
nostru: Alexei Mateevici – „poetul Limbii Române”, 
Vornicescu Nestor – episcop al Craiovei, Antonie 
Plămădeală, Mitropolit al Transilvaniei și alții. 

                                                                                                   
* Dicţionarul scriitorilor români din Basara-

bia; 1812-2010, Ediţia a II-a revizuită şi 
completată, Chişinău, Muzeul literaturii române 
„Mihail Kogălniceanu”.

Dicționarul literaturii române, sfârtecate de străini  
                        din trupul național*(Continuare din pag. 7)

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
      Poetul Ion Timaru („Vârtejul 
amintirilor”– 2006, „Spre stele”–
2016, „Mai spune” – 2018  și ro-
mancierul „Tunetul zdrențuit”– 
2018, „Neant purpuriu” – 2010, 
„Culori de Negritești” – 2012, „În 
numele legii” – 2012 și „Podul 
Ilenii” – 2015 este un scriitor con-
sacrat.  
O nouă carte apărută sub 
semnătura sa nu așteaptă să fie 
deschisă și citită mai târziu. Re-
centul său volum intitulat „Con-
tre” (Rovimed Publishers, Bacău, 
2021) conține 33 de povestiri.  
       De regulă, marii prozatori 
s-au născut din nuveliști (Liviu Re-
breanu, Maupassant, Eugen 
Barbu, Marin Preda ș.a.). Ion 
Timaru face figură aparte, 
mergând „Contra” curentului, 
dând la iveală 33 de „Contre”. „De 

ce în număr de treizeci și trei?” se 
întreabă autorul în „Contra” 
intitulată „Peregrinul”.  
       Solilocul autorului continuă 
oferind cititorului explicația 
necesară: „Un critic literar 
vorbește despre treizeci și trei, 
cifră predestinată, unii apreciază 
asta drept vârsta cât a trăit Iisus, 
chit că nu există nici o dovadă, 
doar aproximări și păreri.  
        Cert este că treizeci și trei de 
ani a trăit mama mea biologică.” 
(p.139)  
      Criticul literar la care face 
referire Ion Timaru este reputatul 
și neobositul Petre Isachi. În 
prefață acesta vorbește despre 
„picturalitatea narativă” a proza-
torului și o face cu un înalt profe-
sionalism.  
       Aceste „novelle” (specie 
literară mai amplă decât schița și 
mai simplă decât romanul care 
înfățișează un singur episod din 
viața unor personaje și un conflict 
unic, asta ca să ne amintim 
definiția, sunt „în direcția opusă”, 
„în sens invers” de cum merge 
pornolirica  și pornoproza actuală, 
sub înaltul patronaj al postmo-
dernismului, curent decedat 
înainte de a se naște.  

Continuare în pag. 9)
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Ion Barbu s-a născut în Câmpulung 

Muscel, la 18 Martie 1895, în familia lui Con-
stantin Barbilian magistrat de carieră. În 
1910 viitorul matematician şi poet ajunge ca 
elev al cursului superior la liceul Lazăr, ulte-
rior la liceul Mihai Viteazul din Bucureşti, 
unde sub îndrumarea profesorului Ion Ban-
ciu se va declanşa pasiunea sa pentru 
matematică. Descoperă astfel frumuseţea 
abstractă a acestei ştiinţe, pe care o va 
transmite şi asupra poeziei acolo unde 
limitele matematicii se lasă preluate spiritual 
în metafore ce amintesc de farmecul rece al 
geometriei. „Ca şi în geometrie înţeleg prin 
poezie o anumită simbolică pentru 
reprezentarea formelor posibile de 
existenţă”. Versurile sale reflectă evoluţia 
materiei, au limbaj impersonal, sunt alcătuiri 
abstracte de imagini de o frumuseţe 
glacială. 

În 1913 îl cunoaşte pe Tudor Vianu 
cu care va lega o frumoasă prietenie literară, 
acesta dedicându-i mai târziu un studiu. Ver-
sul baudelairian l-a determinat pe viitorul 
poet să acorde timp literaturii aşa cum a re-
cunoscut chiar el: „M-am îmbarcat pentru o 
carieră literară de cincisprezece ani”. 
Meritele din domeniul matematici i-au fost 
apreciate şi cu ocazia examenului de ba-
calaureat unde comisia de examinare care 
avea ca preşedinte pe G. Ţiteica i-a acordat 
nota maximă. Student la matematică în 
1914 îşi întrerupe studiile în perioada primu-
lui război mondial şi intră la Şcoala de Geniu 
ulterior fiind cantonat pe Prut. După război, 

în 1918, în revista Literatorul, recunoscută 
pentru promovarea modernismului, Mace-
donski îi publică în numărul din 18 Septem-
brie poezia „Fiinţa”. Era perioada când 
Tudor Arghezi bătea la porţile consacrării. În 
contrast vizibil cu Arghezi, Ion Barbu va con-
testa poemele acestuia considerându-le 
facile doar un joc al limbajului. 

Din 1919 I. Barbu este apreciat de 
Eugen Lovinescu în revista Sburătorul. 
Primele sale poeme realizate în perioada 
studenţiei la matematică sunt influenţate de 
tendinţa observării şi descifrării energilor 
care stăpânesc materia. În versurile sale de 
început eul poetului este asimilat 
conţinutului ideii, fiind confundat până la 
absorbţia totală cu obiectul versurilor, pre-
cum în poezia „Copacul”. Hipnotizat de-
adânca şi limpede lumină /A bolţilor destinse 
deasupra lui ar vrea /Să sfărme zenitului şi-
nebunit să bea /Prin mii de crengi crispate, 
licoarea opalină. Copacul văzut ca o entitate 
bine definită are tendinţa de a-şi depăşi 
statutul său de martor al universului.  

Primind rodul, reintră însă în circuitul 
anotimpurilor. 

Creaţia poetului Ion Barbu, conform 
etapizării făcute de Tudor Vianu, se 
grupează în trei mari perioade: 

1. Parnasiană; cuprinde poeziile 
anilor 1919-1920. Curentul Parnasian 
susţine în locul sentimentalismului obiecti-
vitatea, poezia este rece, descriptivă, de 
meditaţie filozofică cu realizarea perfectă a 
formei şi cultivă forma fixă sonetul, rondelul, 
fiind antiromantică. 

I. Barbu se încadrează parţial în 
acest curent literar. La el versurile sunt 
cuprinse dincolo de răceala meditaţiei, de 
transmiterea esenţei în jurul cărei se 
manifestă creativitatea. tinzând astfel spre 
tehnica romantică a compoziţiei. 

În 1922 la Editura Luceafărul apare 
în volum poemul „După melci”. În acest 
poem poetul se încadrează naturii, iar 
aceasta devine motivul compunerii, personaj 
activ cu toate caracteristicile groteşti şi fan-
tastice. 

2. Perioada 1921-1929 este o 
perioadă în care se dedică mai mult 
cercetării matematice, fiind încununată cu 
obţinerea doctoratului în matematică cu teza 
„Reprezentarea canonică a adunării 
funcţiunilor ipereliptice”. Despărţirea de Par-
nasianism este urmată de o perioadă de 
creaţie Baladică şi Orientală. Reînvie com-
ponenta balcanică, aceea a influenţelor care 
se regăsesc şi la Anton Pann, a filonului 
slav, a basmului popular. Acum se întâlnesc 
semnificaţii ale unei lumi apuse. Apare miri-
ficul Isarlakul, zidire închipuită simbol al lu-
milor dispărute. Entuziasmul melodic al 
versurlor trădează caracterul bonom al au-
torului. Personajul Nastratin Hogea îmbracă 
haina spirituală a omului ce poate influenţa 
înţelesurile adânci ale lumii. 

Trecerea spre ultima etapă a creaţiei 
sale care îl va defini ca poet major, se face 
cu poemul „Riga Crypto şi lapona Enigel”. 
Acestă creaţie, care reprezintă incompatibi-
litatea trăirilor între elemente diferite ale sub-
stratului material, este concepută sub forma 
unui cântec bătrânesc de nuntă pe care îl 
spune un menestrel nuntaşului, „la spartul 
nunţii, în cămară’’. Cu craiul Riga Crypto, 
împărat al bureţilor, a cărui dragoste către 
lapona Enigel va fi fatală se închide ciclul 
baladesc şi se deschide uşa următoarei 
etape. 

3. În 1930 publică volumul de versuri 
Joc Secund, care a fost un eveniment cul-
tural de primă mână, fiind apreciat astfel de 
marii critici Al. A Philipide, Serban 
Cioculescu, Perpessicius, G. Călinescu. 
Creaţia specifică acestui moment se 
caracterizează prin înalta spiritualitate a po-
emelor care solicită lectorului atenţia şi co-
laborarea în aprofundarea actului poetic. 

Din ceas, dedus... 
Din ceas, dedus, adâncul  
            acestei calme creste, 
Intrată prin oglindă în mântuit azur, 
Tăind pe înecarea cirezilor agreste, 
În grupurile apei, un joc secund,  
           mai pur. 
Nadir latent! Poetul ridică însumarea  
De harfe resfirate ce-n zbor invers  
            le pierzi  
Şi cântec istoveşte: ascuns,  

           cum numai marea,  
Meduzele când plimbă sub  
           clopotele verzi, 

Este actul gândirii în forma 
desăvârşită a purităţii în care individualitatea 
conduce spre narcisism. În memoriile sale I. 
Barbu spune: „Poezia întocmai ca un 
fenomen fizic participă la misterul vieţii. Şi 
întocmai cum un fenomen fizic admite un 
model mecanic, tot aşa stările de raritate şi 
de vis ale poeziei pot fi reduse la un model 
raţional.” Pentru poet, poezia este act al 
gândirii. Simbolurile matematice se pot 
regăsi în versurile sale. Narcisismul po-
emelor sale se află şi în mitul oglinzii unde 
modelul matematic nu este regăsit sub 
forma definiţilor concrete, ci într-o lume de 
esenţă specifică gândirii matematice cu in-
finite soluţii. Lumea gândirii absolute 
specifică matematicianului este separată de 
aprecierea emoţională, iar ansamblul imag-
inilor create abstract capătă puritate. Un joc 
fertil al ideilor pure, fără valenţe practice se 
poate transpune în oglindă prin substituirea 
simbolurilor cu capitalul răsfrânt în indenti-
tatea astrală dincolo de maliţiozitatea 
reprezentării personale. 

Folosind definiţia dată artei de către 
Platon ca răsfrângere la puterea a doua a 
realităţii, Tudor Vianu, în studiul dedicat au-
torului Jocul-ui secund, arată că I. Barbu 
concepe prin arta sa o transfigurare ideală 
a lumii. Poemul în care întâlnim puternic 
redat acest mit este „Falduri” care are ca 
personaj pe Wilson William, personaj preluat 
de la Edgar Alan Poe.: 

Cast hidrofil, te aşteptam 
Să treci, maree, din oglindă 
În luna frunţii, să te-aprindă; 
Student stufos, Bostonian, 
Ceţoase Wilson William, 
Îţi jur, ar face-o bună mină 
Spini şase-n pielea ta marină! 
(De şase ori, în ape grele 
Sting fier aprins, până-n prăsele; 
Fulger cedat, just unghi normal, 
Cad reflectat, croiesc cristal.) 
Supus confruntării în lumea îndoielii cu 

conştiinţa sa, personajul poemului intră în 
propria luptă cu sine însuşi ca posibilă 
evoluţie spirituală. 

 ION BARBU  sau  Poezia Matematicii
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      Absolvent a două facultăți grele, nu 
second-hand ca cele de astăzi, Ion 
Timaru este un remarcabil stilist, 
cunoscând în profunzime subtilitatea celei 
mai poetice limbi din lume, limba română 
(Emil Cioran).  

Prima „Novellă”, „Ana și Ceahlăul” 
este „contra” mitului jertfei zidirii. Ana nu 
se mai lasă zidită, ci zidește ea însăși o 
casă, îngrijind în același timp, voltairian, 
grădina.  

Ea împlinește visul tatălui său, 
punând „osul la treabă și construcția în-
cepu să se înfiripe pe zi ce trece tot mai 
solidă.” (p.17). 

 Faptul că din casa ei se vede 
Ceahlăul, muntele sfânt al dacilor, are o 
semnificație deosebită „Fiind apropiat de 
cer, muntele se înscrie în simbolismul 
transcendenței; în calitatea lui de centru al 
hierofaniilor atmosferice și al multor teo-
fanii, el se înscrie în simbolismul 
manifestării” conform ,,Dicţionarului de 
simboluri” (Editura ,,Artemis”, Bucureşti, 
1994).  

„Ca și cetatea, ca și templul, casa 
se află în centrul lumii, este imaginea uni-
versului.” (op.cit.) 

Ne amintim că basmele noastre au 
o formulă de introducere într-o altă lume, 
una mediană și una de ieșire din transă, 
din hipnoză, „din lumea ficțiunii ideale”. 
(Titu Maiorescu).  

La prozatorul Ion Timaru formula de 
început este, de obicei, o frumoasă des-
criere, îndeosebi în povestirile inspirate din 
lumea satului.  

 
„Luciul apei, oglindă perfectă în lu-

mina dimineții de vară, îi prelungea ima- 
ginea mergândă în străfundul de 
nepătruns.” („Blestemul”, p.27),  
        „Se lumina de ziuă pe vreme de vară 
ce se anunța fierbinte...” („Căminul de 
bătrâni”, p.41),  
   „Foșnetul culturilor, indiferent că era 
vorba de porumb, grâu, in, sfeclă de zahăr 
ori floarea-soarelui suna deseori ca 
zbaterea mării sub bătaia vântului 
năprasnic al furtunii.” („Cărarea”, p.47).  

Formula de încheiere la Ion Timaru 
este un bobârnac, o ironie, o întorsătură 
de frază, o notă dintr-un acord interpre-
tat de un mare virtuoz.  

Ana, rămasă singură, îi reproșează, 
postum, doctorului care-i fusese sprijin: „A 
închinat steagul și m-a lăsat solistă să 
privesc Ceahlăul, de fapt m-a lăsat să 
vorbesc singură ca proasta-n târg, pentru 
că mereu îmi zicea: Ana, vorbește, spune 
ceva, indiferent unde te afli, că eu aud, tre-
buie să aud, vreau mereu să-mi închipui 
că te aud. Și nici măcar nu era orelist, ci 
ginecolog. Poftim audiție!” (p.19) 

Prin realism, Ion Timaru se apropie 
de Rebreanu, care în confesiunea „Cred” 
din volumul „Amalgam” (1943) scria: 
„Când ai reușit să închizi în cuvinte câteva 
clipe de viață adevărată, ai realizat o 
operă mai prețioasă decât toate frazele 
frumoase din lume.”   

Prin umor, Ion Timaru este 
aproape (și la propriu și la figurat) de ge-
nialul humuleștean.  

Un ins, parcă desprins din schițele 
lui Caragiale, îi dă unui prieten de pahar 
un vițel spunându-i: „Ți-l dau ție, ți-l ofer 

gratis să ai un frate” („Contre”, p.70)   
Două femei simple, de la țară, fără 

prea multe clase, stau de vorbă despre 
nivelul lor cultural: 

„ – Eu n-am clase,  spune una. Nu era 
școală pe vremea aceea. Nu știu să citesc, 
nu știu să scriu. Nici să mă iscălesc nu 
știu, pun deștiu. 

 – Unde pui deștiu? întrebă cealaltă. 
 – În cur! La primărie și la meliție, la 

acte.”  („Contre”, p.54) 
Povestirea „Coana Dichisoaia” este 

axată pe chestiuni de stil și gust artistic. 
Plăcerea lecturii este gustată numai 

de cititorul cultivat.  

Unele expresii sunt livrești („per 
pedes apostolorum”) altele sunt ironii la 
adresa stricătorilor de limbă („ambii amân-
doi grămadă”, altele verifică cunoștințele 
de literatură ale cititorului: „Fă-ți cruce, fa, 
să nu-l visezi!” (G. Coșbuc – 

„Dușmancele”), „Omnia mea mecum 
porta” (Bias, unul din cei șapte înțelepți ai 
Greciei), „Toate-s vechi și nouă toate”  
(Mihai Eminescu – „Glosă”), „Legea 
conservării masei” (Lomonosov-Lavoisier). 
Întâlnim peste tot expresii cu parfum patri-
arhal („vorbele obiceiurilor lor arhaice”, 
p.95). 

 „Dacă te-a păscut unul din astea, ai 
pizdit-o!” (p.22) (Pentru necunoscători, 
adică ai intrat într-o încurcătură!) 

„Gârâi de diabet ca gâsca de 
grăunțe.” (p.66),  

„Doi boșorogi ca noi.” (p.67)  
Câteva „novelle” sunt inspirate din 

mediul cazon „Bițu”, „Caractere”, 
„Contravizită”, „Din albastra sarabandă” 
ș.a.  

Cititorul întâlnește și fulgurații despre 
realitatea zilelor noastre: „oricum, la ora 
actuală moneda noastră națională bătând 
toate recordurile de prăbușire, nu mai face 
nici cât prognoza celor mai pesimiști.” 
(p.77) 

 „Încet, femeia începu să plângă cu 
lacrimi sub forma boabelor mari, de parcă 
voia să ostoiască toată durerea lumii.” 
(p.106).  

Comuna mea natală, Români se află 
la numai șapte kilometri de Negritești, co-
muna natală a scriitorului Ion Timaru. Ca 
și el și eu am purtat „Fachia” (Făclia).  

„Fachia nu mai e la modă, dar în su-
fletele lor, celor care au folosit-o, nu s-a 
stins niciodată.”  (p.88). 

 Poetul și prozatorul Ion Timaru, este 
un scriitor profesionist, înzestrat cu har. El 
este un scriitor „Pentru acum. Și mereu. Și 
pururi.” (p.91) 

Ion Timaru este unul dintre scriitorii 
mei preferați și ori de câte ori îi citesc 
cărțile mi se umple inima, sadovenian, de 
plăceri rare.

 
Scriitorul  Ion Timaru -Comandorul zărilor albastre
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Pe suceveanul Andrei Breabăn 

îl știam ca un redutabil istoric. Dovadă sunt 
primele cincisprezece volume publicate la 
„TipoMoldova” din Iași, între care se 
remarcă lucrarea de anvergură Din vremea 
marelui rege Decebal (3 volume), la care 
se adaugă alte două izbânzi editoriale de la 
„Timpul” ieșean, având titlurile Regatul ne-
muririi. Zamolxianismul de ieri și de azi 
între legendă și adevăr și Regatul 
Mușatinilor (2 volume). În ultima vreme, 
autorul și-a surprins cititorii cu trei romane 
istorice concepute cu o dezinvoltură, de 
parcă toată viața n-ar fi făcut altceva decât 
să scrie proză. Avem în vedere Vitejii 
Măriei Sale (Ed. „Timpul”), La porțile Des-
tinului (Ed. „Salonul literar” din Odobești) 
și Domnii paralele (Ed. „Semne”, 
București), toate în câte două volume, o 
recoltă ce justifică o legitimă întrebare: cum 
de Andrei Breabăn încă nu e membru al 
USR? 

Ultima carte de care ne vom ocupa – 
Domnii paralele - primul volum cu subtitlul 
Două săbii într-o teacă, iar cel de-al doilea, 
Cavalerul negru, face parte dintr-o serie, 
autorul plecând la drum cu momentul 
asasinării la Reuseni a lui Bogdan de către 
Petru Aron, episod de un înfiorător tragism 
cu care se încheie romanul său La Porțile 
Destinului.  

Andrei Breabăn realizează o 
complexă radiografie a societății 
moldovenești din prima jumătate de secol 
al XV-lea, având grijă să se aplece asupra 
tradițiilor și obiceiurilor din teritoriul avut în 
vedere. Cu un aspect polifonic și voci dis-
tincte (Parcă ăștia bogați învață ceva? Ori-
unde s-ar găsi, numai de arginți ascultă, cât 
le sună în urechi și au ce le trebuie nu le 
pasă de nimeni.), romanul se prezintă ca o 
alternanță de perioade calme, tihnite și al-
tele răvășite prin intrigi, comploturi și lupte 
cu aspect fratricid. Două săbii de o ambiție 
nemăsurată râvnesc tronul Moldovei 
(nevârstnicul Alexăndrel, fiul lui Ilie, 
manevrat cu abilitate de mama sa Maryna 
și Aron, fost viețuitor într-o mănăstire) și 
ajung, pentru moment, la o parșivă 
înțelegere: să domnească pe câte o 
jumătate din Țara Moldovei, după ce va 
cădea capul viteazului Bogdan de mâna 
criminală a fratelui. O bună parte din boieri, 
oripilați de gestul odios al asasinului, trece 
de partea lui Alexăndrel și, după ce îl 
salvează din capcana aceluiași Petru Aron, 
îl instalează domn la Suceava. Imposibil ca 
două săbii să cadă a pace! Dimpotrivă, ele 
sunt ascuțite din ce în ce mai bine, 
călătorind pe drumuri viclene în căutarea 
supremației. Cavalerul negru, alias Petru 
Aron, scăpat ca din praștie dintre zidurile 
mănăstirii, nu se va împăca niciodată cu 
umilita înfrângere, obținută prin vicleșug de 
Maryna și răsfățata ei odraslă, puișorul 
mamei, dedulcit iute la viața stropită bogat 
cu vin de Cotnari și legănată (înainte de 
vreme!) în brațele câte unei fecioare sau 
femei măritate, pe care le silește cu 
idioțenia rangului său: Lăsați-mă în pace, 
Măria Ta! Eu sunt femeie cinstită și cu 
bărbat acasă. Iar, pe deasupra, tatăl meu e 
vornicul Duma Braevici…/ Și eu sunt 
voievodul Moldovei, nu ți-am spus? Sau vrei 
ca mâne să cadă capetele lui taică-tu și al 
bărbatului tău? Hai, grăiește degrabă, ce 
alegi? Forțându-și cu o crasă iresponsabi-
litate destinul, Alexăndrel, un răzgâiat 
plăpând pentru un tron pe care șezuse 

Alexandru cel Bun, își va îndepărta boierii, 
gata oricând să treacă în altă tabără și, mai 
ales să-și justifice acțiunea: Chiar și la Dum-
nezeu lucrurile se schimbă, jupan Stanciul, 
râde boierul Bratu sarcastic. Păcatul poate 
să fie iertat, dacă păcătosul face o faptă 
bună. Și ce alta mai bun vrei decât să ne 
scape țara de leși? 

Andrei Breabăn, ca un cunoscător 
în profunzime a perioadei și, în calitatea sa 
de romancier de talent, surprinde cu o per-
spicacitate caracterul mamei Maryna (o 
vulpe orgolioasă, supunându-și boierii 
ambițiilor sale de a stăpâni Țara Moldovei), 
al lui Alexăndrel (o iadă buiacă sărind peste 
rânduieli) și al lui Petru Aron (cu mâinile 
mânjite până la cot de sângele fratelui și 
conștiința eliberată de orice vină, pregătind 
oaste pentru ocuparea tronului). Asistăm la 
o perioadă tragică a Moldovei, cu o 
nefericită confruntare dintre o caricatură de 
domn și un ucigaș cavaler negru, cu o poftă 
nebună de a dispune de vistieria statului și 
de viețile supușilor, după ce îl aclamase, ca 
un lup îmbrăcat în piele de oaie, pe rivalul 
său. Contextul istoric nu pare prea favorabil 
Moldovei, având în vedere căderea Con-
stantinopolului și penetrarea otomanilor la 
nord de Dunăre (Mahomed băgase spaima 
în toți principii Europei) la care se adaugă 
semnătura depusă de mitropolitul Damian 
pe „Decretul de la Florența” din 1439 prin 
care își lăsa Țara pradă catolicismului, 
situație contracarată inteligent de un pumn 
de boieri cu sânge ortodox, imposibil de 
convertit. 

În inevitabila încrucișare de săbii, 
riscantă pentru neputinciosul Alexăndrel, 
mai ales că boierii credincioși, sătui de un 
dezmățat, trec de partea lui Aron, primul își 
pierde tronul în favoarea Cavalerului negru 
(salvat de la moarte prin jertfa unui autentic 
monah), iar cel de-al doilea își vede ambiția 
împlinită ca voievod într-o Moldovă sleită de 
putere. Din prezentarea autorului, se pare 
că noul domn se îndreaptă către o oarecare 
înțelepciune, din moment ce îi sună insis-
tent în urechi cuvintele mitropolitului Theoc-
tist: Biserica poate să dea iertare pentru 
orice păcat, că doar pe preot nu-l doare 
gura. Dar să nu uiți că o face tot prin un om 
păcătos, că nimeni nu e fără păcat pe 
lumea asta. Însă iertarea adevărată e cea 
pe care o dă Dumnezeu atunci când 
ajungem înaintea scaunului Său de 
judecată. 

În concluzie, scrierea lui Andrei 
Breabăn are toate ingredientele unui roman 

istoric, o acțiune alertă care ține cititorul în 
priză, caractere bine conturate, mișcându-
se dezinvolt pe scena sfâșiată a Moldovei, 
pagini descriptive atrăgătoare, mai ales cele 
privind fastul încoronării ori a instalării unui 
ierarh, un dialog aproape fără cusur, dacă 
am elimina câte un neologism scăpat pe ici-
pe acolo (inclusiv formula „Crăciun fericit”, 
repetată), ori pleonasmele „ridicând în sus 
paharele” (I, 286) și „utrenie de dimineață” 
(II, 279). Dincolo de aceste scăpări, Andrei 
Breabăn se dovedește a fi un prozator cu 
har, îmbogățind literatura Bucovinei cu 
opere de valoare. 
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 Un Maurice DruonMaurice Druon al Bucovinei?
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ceea ce scria Mircea Eliade în 
Mitul eternei reîntoarceri – „Privită prin 
experienţa lui fundamentală, omul arhaic, 
pe nedrept numit „primitiv”, ar judeca an-
goasa omului modern, ridicând-o la scară 
colectivă, astfel: lumea modernă se află 
în situaţia unui om înghiţit de un monstru 
şi care se zbate în întunericul pântecului 
acestuia, sau pierdut în junglă, sau rătăcit 
într-un labirint care simbolizează şi el In-
fernul şi este angoasat, se crede deja 
mort sau pe punctul de a muri şi nu mai 
vede în jurul lui nicio ieşire, decât În-
tuneric, Moarte, Neant” – oferă expresia 
unei proiecţii sumbre dar reale a societăţii 
moderne postindustriale din perspectiva 
conştiinţei pure, nealterate de ruptura 
dramatică a individului de natura sa 
primordială şi definitorie. Diferenţa 
esenţială dintre conştiinţa omului arhaic 
şi aceea a omului modern, „căzut în isto-
rie”, cum îl caracterizează marele filosof, 
constă în maniera de raportare la natură 
şi cosmos, primitivul valorificând lumea 
în care trăieşte cu ajutorul simbolului, mi-
tului, ritului, imaginarului, şi nu printr-un  
limbaj strict teoretic, conceptual, cum o 
face omul contemporan. În principiu, 
Mircea Eliade consideră că, dominându-
şi din ce în ce mai detaşat natura 
înconjurătoare prin actul cunoaşterii, 
omul modern şi-a devenit sieşi cel mai 
serios inamic într-o confruntare 
subversivă şi, în fond, sinucigaşă şi că, 
de aceea, el trebuie să se salveze, re-
curgînd la propriul său prototip, alterat şi 
instrăinat de esenţa ancestrală.  
           Din acest punct de vedere, mărul 
cunoaşterii revendicat de Adam şi Eva  în 
Edenul primordial este chiar cheia 
tragediei omului contemporan, care, prin 
ştiinţă şi tehnologie şi-a supus natura şi 
mediul în care trăieşte, „consumându-le” 
în nevoia tot mai sofisticată de 
supravieţuire şi reproducere şi constru-
indu-şi, prin chiar această tot mai 
agresivă nesocotire a totemului funda-
mental, propria sa pieire,  în sensul 
distanţării tot mai tragice faţă de  fiinţa sa 
generică.  „Omul modern este rezultatul 
unui lung război de neatârnare faţă de 
Cosmos. El a izbutit, într-adevăr, să se 
elibereze în bună parte de dependenţele 
în care se află înlăuntrul „Naturii”, însă 
această victorie a câştigat-o cu preţul 
izolării sale în Cosmos. Actelor omului 
modern nu le mai corespunde nimic cos-
mic, cu atât mai puţin obiectelor pe care 
le fabrică el”, scrie filosoful în Comentarii 
la legenda Meşterului Manole.  Fiinţă 
inseparabilă în esenţa sa de acest cos-
mos primordial şi inalienabil, omul  mo-
dern şi-a renegat condiţia mitică a 
începuturile, în care el se raporta la lume 
din perspectiva sacrului, şi şi-a apropiat-
o pe cea logică, aşa încât, el nu-şi  mai 
trăieşte viaţa ca o poveste, ca un dar 
ceresc, în sens cosmologic, ci ca o 
simplă succesiune exactă şi istovitoare 
de acte fiziologice.  
          Desacralizarea lumii este, în vi-
ziunea lui Mircea Eliade chiar moartea ei. 
Între viziunea lui Nietzsche – „Dumnezeu 
a murit” şi cea a lui Malraux– „Secolul 
XXI va fi religios sau nu va fi deloc” – 
Mircea Eliade propăvăduieşte în-
toarcerea la sacru, la acel sacru care nu 
se reclamă eminamente din religie, în 
măsura în care el poate fi şi mitic, în sen-

sul filosofiei de viaţă a societăţilor primi-
tive, tradiţionale. Nici Nietzsche şi nici 
Malraux nu înţelegeau însă ideea de 
Dumnezeu şi de religie ca ierarhie sau ca 
organizare instituţională, ci ca metafizică 
pură, ca manieră de raportare a  omului 
la universul din care face parte şi la ceea 
ce îl leagă pe acest om de Cosmos, de 
alţi oameni şi doar eventual, de zei şi de 
Dumnezeu. Cei doi filosofi puneau acut 
problema ocupării locului gol lăsat de 
Dumnezeu în conştiinţa occidentală şi se 
pronunţau asupra necesităţii ca omul să-
şi regăsească elanul inceputurilor 
inteligenţei pe pământ, şi, prin aceasta, 
să se redescopere sau să se reinven-
teze. Dacă supraomul lui Nietzsche s-a 
dovedit o himeră, iar profeţia lui Malraux 
a fost adesea interpretată şi 
reinterpretată în religie şi în afara ei, vi-
ziunea lui Mircea Eliade încearcă să 
aducă lumea în faţa unei inerente „treziri 
spirituale”,  aceasta fiind singura cale de 
salvare a omului şi de reîntoarcere a lui 
la armonia primordială. Filosoful porneşte 
de la un principiu inatacabil: când o soci-
etate este ameninţată în identitatea sa, 
ea trebuie să se reîntoarcă la origini; 
când omul modern este ameninţat în 
identitatea sa, el trebuie să se întoarcă la 
omul arhaic, pentru a surprinde şi 
înţelege structurile spirituale esenţiale şi 
primordiale ale modului de a fi în lume. 

„Este posibil şi trebuie să revenim la 
arhaic” este concluzia finală, soluţia sal-
vatoare, în viziunea lui Mircea Eliade, sin-
gura care-l poate ajuta pe omul modern 
să se regăsească pe sine în plenitudinea 
calităţilor sale generice, înstrăinate prin 
desacralizare şi scufundarea în timpul 
profan, neutru, impersonal şi implacabil.  
           Din acest punct de vedere, con-
ceptul de „eternă reîntoarcere”, definit de 
filosof în corespondenţă cu paradigma 
primordială a raportării omului la univers 
şi obiectivată în mecanismele de funda-
mentare şi fiinţare a mitului, ca mod de 
existenţă, devine formula cheie în 
renaşterea omului modern ca ipostază 
înstrăinată, dar nu irecuperabilă, a omului 
primitiv. Petre Dumitrescu, unul dintre 
exegeţii lui Mircea Eliade, subliniază toc-
mai acest efort al filosofului de a oferi 
lumii noi modelul existenţial arhaic, sin-
gurul care conferă sens istoriei şi care îi 
poate reda omenirii propria sa 
substanţialitate. „În temeiul studierii 
atente şi erudite a creaţiilor spirituale şi 
atitudinilor de viaţă ale omului arhaic, din 
interiorul acestora – scria Petre Du-
mitrescu, în 1994, într-un eseu intitulat 
Durata omului contemporan  – Mircea 
Elaide scoate la lumină conţinutul unei 
ontologii de  tip arhaic în perspectiva 
căreia se poate înţelege comportamentul 
omului tradiţional, adecvat unui efort dis-
perat de a nu pierde contactul cu fiinţa, 
cu absolutul”.   

(Continuare în pag. 16)

 

VIZIUNEA LUI MIRCEA ELIADE DESPRE  
DESACRALIZAREA LUMII
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Am primit o carte simpatică și 

surprinzătoare:  „bruflit* cu ecou pe 
Strada Mare”,  a autoarei  Fevronia 
Spirescu. Simpatică, pentru că vocea 
narativă este inocentă, puerilă și duioasă. 
Textele sunt scurte, descriind crâmpeie din 
copilărie; ele pot fi nostalgii  fiecăruia din-
tre noi. Surprinzătoare, pentru că are o 
structurare aparte, originală și lectura este 
foarte plăcută în cele 118 miniproze, di-
vizate în 22 de capitole. Și iar 
surprinzătoare, pentru că toate micile 
povestiri au câte un cuvânt ales ce este 
explicat la final ca în DEX, dar cu oarecare 
metodă didactic-literară ca și cum înțelegi 
abia acum un termen obișnuit și spui: „A! 
uite, nu știam!”. 

Grafica aparținând tot Fevroniei 
Spirescu este în alb-negru și nu dă sobri-
etate, ci dimpotrivă, are patina timpului, 
trecerea anilor peste imagini...iar cuvintele 
alese din text, scrise caligrafic în laterala 
imaginii potențează vizualizarea, o 
metatextualizează.  

Cu toată structurarea originală de 
care facem vorbire, cartea are un caracter 
unitar, o tematică sigură, clară, 
desfășurată în cerc și poate fi citită ca un 
miniroman al copilăriei, un segment de 
viață care începe cu un personaj straniu, 
„hanga” , el ”merge singur pe stradă”, fiind 
urmat de strâmbăturile hazlii ale ciurdei de 
copii. Este un simbol: toate copilăriile au 
avut un personaj ciudat, periculos, nebun 
de care le era teamă copiilor. Finalul ține 
tot cu „hanga”: „ridicăm ochii a murit 
hanga, nu mai trece pe strada gării.” 

Și-apoi cuvântul „Bruflit”! De ce un 
cuvânt bizar? El ne este explicat chiar din 
incipit: ar fi un sunet produs de ștergerea 
prafului de pe o idee și-i aparține lui Dan 
Stanciu...Fevronia Spirescu a șters praful 
de pe ideea copilăriei pe Strada Mare și 
ne-a dăruit-o curată, sinceră în toată 
neîntinarea ei. Așadar, pe lângă textele 
nostalgice, duioase, cu personaje de 
poveste, pe lângă grafica sensibilă, su-
gestiv-sentimentală, pornim în lectură cu 
o curiozitate potențată de acest termen 
rar: bruflit.  

Plăcută combinație și reușită re-
alizare, căci secvențialitatea  aduce un 
plus de semnificații, într-o scriitură filmică 
în care personajele sunt reprezentări sen-

timentale ale autoarei pe care le transpune 
direct și în amintirile noastre. Da, Fevronia 
Spirescu scrie despre o copilărie 
universală transformând-o în simboluri. 
Apoi, e terapeutic să rămânem înrămați pe 
simeza copilăriei, acolo suntem cu 
adevărat ce am devenit... O carte 
exemplară! 

Volumul Poveștile lui Nasser, 
câine de casă cuprinde o seamă de po-
vestiri pentru copii scrise cu aceeași 
dezinvoltură și limpezime, de parcă au-
toarea se transfigurează copil și narează 
întâmplări prin care trece ea însăși. Este 
o acuratețe a copilăriei și în această carte. 
Citind-o, am realizat marea diferență dintre 
poveștile de azi și cele ale copilăriei noas-
tre cu zmei cărora li se tăia capul, cu babe-
cloanțe și mume ale pădurii, cu „în 

buzdugane să ne batem ori în trântă, că-i 
mai dreaptă!” și poveștile de azi, actua-
lizate, cu tablete și jocuri de nivel, cu 
plăcerile cunoașterii naturii și cu personaje 
de animăluțe personificate și dragi copiilor. 
După Poveștile lui Nasser s-ar putea 
face un film reușit de animație, à la Disney, 
adaptat românilor, dedicat copiilor de azi, 
tematica fiind viața la țară și la oraș, căci 
diferențele dintre ele sunt șterse astăzi. 
Ori, foarte bine ar putea fi scenografiată la 
un teatru de animație...Cine să audă??? 

Cartea cu pereți de sticlă sau 
vrăjitorul pofticios ne duce cu gândul la 
Vrăjitorul din Oz și ne preumblăm printr-
un oraș cu străzi transformate în Strada 
Satisfacției, Strada Nemulțumirii, 
Strada Gândurilor Frumoase, însoțiți de  
personaje fabuloase: Nasser care locuia 
pe Strada Gorunului, Farmaco-Vrăjitorul 
din Piața Centrală, reporterița băgăcioasă, 
Miss Vévé care lucra la ziarul central și 

semăna cu o veveriță. Cofetarul Tortuleț 
are soluții la toate!  

Nasser, care locuia în prima casă 
de pe Strada Gorunului, povestește mai 
departe în Poveste de dragoste de pe 
strada Gorunului cum unui bec, dintr-un 
felinar de pe stradă, i-a furat furtuna aba-
jurul-pălărie și a reușit astfel să vadă 
panorama cerului iar când a apărut maies-
tuoasa lună s-a îndrăgostit iremediabil de 
ea. Pasămite, este cea mai frumoasă 
poveste de iubire, poate un Luceafăr re-
divivus, căci umorul delicat al relatării ne 
duce cu gândul - noi, adulți citind-o - la 
sfâșietoarele drame pe care le-au născut 
iubirile imposibile de-a lungul vremii și 
literaturii.  

„Nu știu cum, dar deodată steluțele 
s-au retras ca într-un evantai și pe boltă 
apăru o ființă cu totul specială, care-i opri 
respirația bietului bec, de era să-și ardă 
filamentul delicat, adică era să-i stea 

inima-n loc.(...) Doamne, ce minunăție se 
arată ochilor uluiți ai bietului bec! Clipi de 
câteva ori de uimire, ceea ce atrase 
atenția broscuțelor de pe mal, care-și 
reîncepură concertul nocturn, nepăsătoare 
la trăirile deosebite ale acestuia, și becul 
nostru se îndrăgosti pe loc de minunea 
aurie de sus.” 

Cum să nu zâmbești? Cum să nu te 
bucuri de această aplicare tematică pentru 
copii, deosebită, fâșneață, autentică și 
didactică, dacă vreți: copiii vor afla mai 
târziu de Luceafărul eminescian și de 
Poema Chiuvetei cărtărăsciană... Re-
marc cu bucurie că literatura pentru copii 
își găsește autoare moldovence care n-au 
uitat învățătura basmelor copilăriei și le 
propagă adaptat prezentului, în forme ușor 
de asimilat copiilor și felicit astfel de au-
toare de la noi: Tincuța Horonceanu 
Bernevic, Oana Savin, Mara Paraschiv, 
Victoria Furcoiu,  care, iată, prin demer-

sul meu o adaugă clubului pe doamna 
Fevronia Spirescu, care este de multă 
vreme membră a USR, Filiala Literatură 
pentru copii, București.  

Crochiuri fără frunze, Editura 
RAFET, 2018, Premiul „Alexandru  Deșliu, 
Râmnicu Sărat, Festivalul Titel Constanti-
nescu, 2018, este o carte care îmi inspiră 
recunoștință acestui festival de con-
sacrare, la care eu și foarte mulți scriitori 
prieteni am luat premii revelatoare scrisu-
lui nostru. Cartea este dedicată soțului 
doamnei Spirescu, poetul Paul Spirescu, 
„pentru care poemele acestea  înseamnă 
ceva.” Am fost curioasă ce înseamnă 
aceste poeme pentru cititorul din mine.  

Stilul dinamic, într-o spontaneitate 
demnă de invidie este ubicuu și în acest 
volum. Crochiurile fără frunze pot 
aparține unui aparat de fotografiat cu bliț 
care surprinde momente ale existenței și 
chiar titlurile poemelor se perindă cu pe-
dala de accelarație apăsată: Pe 
orizontală, Pastel cu tălpile goale, Pas-
tel cu rezoluție, Pastel înfofolit, Fereas-
tra spre zid, Pasărea cu ciocul spre 
coadă. Aceste fotografii mișcate nu 
imortalizează imagini ci trăiri, gânduri, 
raționamente, într-o logică personală ca 
un caleidoscop al vieții, explicat, colorat, 
definit: „Am urcat pe verticală/ un timp/ M-
am oprit cu palmele la ochi/ și-am scrutat 
orizontul/ Se făcea perfect/ De jur împre-
jur.” Pe orizontală; „Am să fac o/coloană 
arcuită;/din pământ o ridic, o las să viseze 
puțin/și o întorc tot spe pământ,/” Sculp-
torul 

Astfel de viziuni, de idei fotografiate, 
însoțesc itinerarul poeziei doamnei 
Spirescu la fiecare pagină și tocmai acest 
filmic traseu aduce a stare de liberă simțire 
și consimțire a lectorului. Gestul creator al 
poetei mă duce cu gândul la Marin 
Sorescu prin nuanțarea reflexsivității, spre 
comentariul unei impresii ivite spontan, dar 
feminin, delicat: „M-am dezbrăcat de toate 
hainele/ și le-am agățat în cuier/una câte 
una/Și cu privirile dușnănoase/oare cum 
mă descurc?/(...) Am rănas goală/într-un 
cerc de lumină” Hoțul de identitate. 

De fapt, tematica volumului este 
una pretențioasă: regăsirea și definirea 
sinelui poetic, dar doamna Spirescu o 
încadrează într-un tonus bun, dinamic, 
înviorător, dând, astfel, o consistență 
meditativă, cu fața la cititor versurilor. 
Poate este un elan didactic în acest pro-
cedeu, dar el te prinde ca o emisiune bună 
la RadioTv. Iată: „E-o toamnă veselă ca o 
ie cu-alesături/Trec soldați zburători 
aliniați/ spre alte fronturi de luptă cu viața/ 
și soarele alunecă-n somn/ cu capul pe-un 
deal cocoșat/ perfect rotund.”  Pastel de 
toamnă 

Crochiurile pot fi desfrunzite, duios 
desfrunzite, dar sunt desentate de un pen-
son rafinat liric. Felicitări!

 Cărțile doamnei Spirescu
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        Virus-definiție: Virusurile reprezintă 
cea mai simplă formă de viață acelulară. 
Virusurile nu sunt considerate ființe vii, dar 
cu toate acestea dispun de material ge-
netic, aflându-se la intersecția dintre viu și 
neviu. Spre deosebire de celelalte forme 
de viață, nu consumă hrană și nu produc 
energie. În general, virusurile dau imuni-
tate, dar infecția poate fi determinată și de 
acizii nucleici extrași din virusuri; în acest 
caz nu se obține imunizare, datorită lipsei 

proteinei. Sunt atâtea teorii emise despre 
virusul Covid 19 câte grupuri pro și contra 
sunt. Până acum vaccinul ne proteja de 
covid și ne crea anticorpi. Acum se pare 
că apar noi tulpini la fiecare 2-3 
săptămâni, mai ceva decât tulpinile de 
canabis. Poate drogurile de tip canabis vor 
fi înlocuite cu droguri provenite dintr-o 
combinație  canabis + coronavirus. Poate 
așa vor muri mai puțini la ATI și cei 
vaccinați vor suporta mai ușor efectele se-
cundare ale vaccinului. Nu de alta, dar 
dacă se va vaccina întreaga populație și 
cu câteva zeci de doze, vor da faliment 
spitalele și personalul sanitar. ATI-ul va 
putea rămâne o amintire urâtă. Și totuși 
între timp vor apărea încă vreo cinci-
sprezece valuri, vreo 20 de tulpini și vreo 
16 doze de vaccin. Vom deveni mai grei și 
mai aproape de pământul cimitirelor, ne va 
crește mintea și se vor subția conștiința și 
responsabilitatea. Să te ții atunci distracții 
anticovid, când minciunile autorităților 
medicale și media cresc exponențial în 

secvențe de timp! Cine spune  adevărul 
privind covidul? Cei care susțin originea 
virotică conform protocolului OMS sau 
bacteriana radiată, conform autopsiilor 
făcute pe cei decedați în mai multe spitale 
din lume? Cel mai grav lucru este legat de 
vaccin. Un mare specialist în chimie 
explică: oxidul de grafen din vaccin ajuns 
în corpul uman se transformă în hidroxid 
de grafen și acesta se transformă în CAR-
BON ACTIV, de dimensiuni nanomerice, 
care devine foarte dur, precum o lamă de 
bărbierit, și care ajuns în corp poate sfâșia 
epiteliul vaselor de sânge sau alte țesuturi 
provocând moartea pacientului. Este o 
ruletă rusească care va omorî mulți oa-
meni în perioada următoare. Este o crimă 
și un genocid! 
          Cu pandemie, cu covid sau fără 
covid, cu vaccinați și fără vaccinați, cu 
hidroxid de grafen, cu izolete și fără izo-
lete, cu oxigen medicinal sau tehnic, cu 
ATI sau fără, târâș-grăpiș, am ajuns în 
prag de sărbătoare națională. Ziua 

Națională a României ar trebui să fie un 
moment de unitate, solidaritate și iubire 
între toți românii, de respect pentru valorile 
tradiționale și specific național și pentru 
eroii cunoscuți și cei mai mulți 
necunoscuți, care au ținut sus steagul 
neatârnării și al rezistenței ca neam  și 
țară. România este a celor care o poartă 
în inimă și suflet. În realitate lucrurile nu 
stau chiar așa. Întrebarea se pune la 
modul serios: pe care Românie o 
sărbătorim de Întâi  Decembrie?  

•  pe aceea a lor, a politicienilor 
care-au furat cam tot ce-a fost de furat, 
sau pe-a noastră, a celor mulți care 
muncim din greu pentru o fărâmă de 
pâine?! 

• pe aceea a multinaționalelor 
stăpâne pe această țară sau pe aceea a 
antreprenorilor români care se zbat ca 
peștele pe uscat pentru a supraviețui?! 

• pe aceea a străinilor care 
exploatează bogățiile acestui pământ în 
favoarea lor și nouă ne dă praful de pe 
tobă, o redevență ridicolă și ce le mai 
scapă printre degete, dar care îi 
îmbogățește pe guvernanți?! 

(Continuare în pag. 14) 

De la un gând la altul...  De la pandemie la neomarxism, sărbătorim Ziua Națională
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Aș dori, totuși, 
din punct de 
vedere teo-

logic, să mai adaug câteva gânduri, care 
mi se par importante, referitor la volumul 
Biblice. În percepția mea, confirmată și de 
opiniile exprimate de recenzenți avizați și 
competenți (profesioniști), atât literar, cât 
și teologic, volumul Biblice reprezintă un 
Summum bonum (o sumă a lucrurilor celor 
mai bune) din toată creația scriitorului 
Eugen Dorcescu. Prin educație 
riguroasă, de calitate, precum și printr-o 
experiență îndelungată, bine asumată, 
dobândim un discernământ sănătos, re-
sponsabil și matur, pe baza căruia cernem 
și discernem clar și corect între Bine și 
Rău, alegând Binele. Dar, în zona Binelui, 
trebuie să țintim mai sus, spre Mai Bine. 
Căci Binele poate deveni, la rându-i, Rău, 
dacă ne împiedică să avansăm spre Mai 
Bine. Iar de la Mai Bine, e de dorit să 
năzuim la Foarte Bine. Și de la Foarte 
Bine, la Superlativul Absolut, spre 
performanțe maxime. Altfel spus, spre 
Binele Cel Mai Înalt sau Binele Suprem. 
La acest nivel, desigur, nu se ajunge ime-
diat, ci în timp, prin perseverență. Este un 
proces, care presupune ardere. Efort și 
timp. Vorba lui La Rochefoucauld: „Omul 
tinde mereu spre incompetența lui 
maximă”. Și îi dau / dăm dreptate. Un alt 
proverb spune: „Nimeni nu s-a născut 
învățat”. Da, „dar totul e să nu  rămânem 
nou-născuți”, adăuga graficiana Tia Peltz. 
Trebuie să creștem, trebue să țintim sus, 
cât mai sus. Atunci când cineva vrea să 
devină alpinist, deși visează să ajungă pe 
Everest, totuși, până să urce pe Everest, 
va trebui să se antreneze, foarte mult, să 
se pregătească riguros pe toate planurile, 
care țin de performanță în alpinism. Va 
urca pe toate dealurile din jur, apoi va es-
calada munți cu înălțimi accesibile 
capacităților sale din acel moment. Apoi, 
va ajunge la alții, din ce în ce mai înalți: 
Mont Blanc, Ararat, Kenia Kilimanjaro și, 
în final, temerar, experimentat și echipat 
corespunzător, va lua cu asalt și… Eve-
restul! Și, probabil, va reuși. În orice dome-
niu, pornim de jos, tinzând cât mai sus. 

       Revin la volumul Biblice. Prin 
educația sa filologică riguroasă, dublată de 
o experiență de cercetător la Academia 
Română, Filiala Timișoara, precum și cea 
de scriitor profesionist, de editor, Eugen 
Dorcescu a ajuns la cota de unde, literar 
și cultural vorbind, a urcat pe Everestul 
propriei sale creații literare. Aceasta îmi 
confirmă mie Biblicele. Și nu numai mie. 
Și încă ceva. Ceva care dezvăluie secretul 
unei astfel de performanțe, mai ales când 
vrei să te apropii și să abordezi un atare 
demers, extrem de temerar, dar și de difi-
cil, care, omenește vorbind, este aproape 
inaccesibil. Mai e ceva. Harul divin, darul 
nemeritat. Acesta implică, precum la 
Moise, pe lângă cultura Egiptului, 
chemarea suverană din partea Celui care 
i s-a revelat, spunând: Eu sunt Cel ce sunt. 
Dar chiar și această chemare, spre înalta 
performanță, nu exclude efortul perseve-
rent al celui chemat. 
       Ceea ce voi spune în continuare este 
foarte important din punct de vedere teo-
logic. Eugen Dorcescu, precum rezultă din 
Mărturia stihuitorului, a dovedit că știe și 
și-a asumat aceasta. Toate traducerile sau 
versiunile Bibliei pot fi clasificate în trei ca-
tegorii majore, respectiv: Traduceri tex-
tuale, în care traducătorul încearcă să se 
apropie cât poate de mult de forma textului 
originar, în detrimentul înțelesului originar. 
Traducerile parafrazate, în care 
traducătorul încearcă să se apropie cât 
poate de mult de înțelesul textului originar, 
în detrimentul formei textului originar. Și, 
ultima categorie, traducerile echivalent-
dinamice, în care traducătorul încearcă să 
se apropie, cât poate de mult, atât de 
forma, cât și de înțelesul textului 
original/originar al Bibliei. Acestea sunt 
cele mai eficiente și recomandate tradu-
ceri (sau versiuni), pentru analiza 
exegetică a textului. Biblia este Cuvântul 
lui Dumnezeu, revelat în scrierile canonice 
ale Vechiului și Noului Testament. Acest 
Cuvânt este Adevărul cu majusculă, divin, 
sfințitor. Dar, din punct de vedere exegetic, 
acest Adevăr poate fi clasificat în două 
tipuri de adevăr: relativ și absolut. 
Adevărul biblic relativ este acel adevăr bi-
blic valabil numai pentru destinatarul ori-
ginar, nu și pentru cel actual, decât ca 
simplă informție (el a fost valabil atunci 
acolo, atât. Exemplu: dărâmarea zidurilor 
Ierihonului, prin cântarea fanfarei. Ori des-
picarea Mării Roșii sau a râului Iordan). 
Adevărul biblic absolut este acel adevăr 

biblic universal valabil, atât pentru desti-
natarul originar, cât și pentru cel actual. 
Exemplu: Cele Zece Porunci: „Să nu 
ucizi”(precum în Vechiul Testament, tot 
așa și în Noul Testament). De ce este im-
portant să știm acest lucru? Întrucât Biblia 
conține atât adevăruri relative, cât și 
adevăruri absolute, iar atunci când citim 
un text oarecare din Biblie, este bine să 
distingem adevărurile relative de cele ab-
solute. Să nu le amestecăm. Dacă per-
cepem un adevăr biblic relativ ca fiind un 
adevăr biblic absolut, rezultă un legalism 
teologic (nu e corect, teologic, să fac 
doctrină dintr-o experiență personală, 
unică). Dar și invers. Dacă percepem un 
adevăr biblic absolut ca fiind un adevăr 
biblic relativ, rezultă un liberalism teologic 
(transformând regula într-o excepție, ceea 
ce este total incorect; minciuna a fost 
păcat atunci și este păcat și acum). De 
asemenea, ca să înțeleg corect mesajul 
unui anumit text biblic, trebuie să cunosc 
cele trei procese ale interpretării și 
comunicării Bibliei și relația dintre ele, re-
spectiv: Exegeza, procesul prin care des-
tinatarul de azi face o călătorie imaginară 
înapoi în timp, pentru a deveni contempo-
ran cu destinatarul originar, ca să  
înțeleagă corect mesajul pe care expedi-
torul originar al acelui text i l-a transmis. 
Apoi, lăsând adevărurile relative din text 
(valabile doar pentru destinatarul originar), 
luăm doar adevărurile absolute (valabile 
pentru cei vechi, dar și pentru noi) și ne în-
toarcem, imaginar, în vremea noastră. 
Acest proces teologic îl numim 
Hermeneutică. Adevărul biblic absolut din 
acel text biblic, este mesajul expeditorului 
originar (Moise, David, Solomon, profetul 
Isaia, evanghelistul Matei, apostolul Pavel 
sau oricare altul), și către destinatarul ac-
tual. Acest mesaj trebuie să-l punem apoi 
într-o formă de comunicare potrivită, pen-
tru a-l transmite clar și convingător 
ascultătorilor (predică, în biserică / lecție 
în clasă ori amfiteatru, de la catedră). 
Acest proces se numește în teologie 
Homiletică.  
    Deci, ordinea corectă, obligatorie, 
aceasta  este: textul biblic, apoi Exegeza 
pe text, urmată de Hermeneutica, și, în 
final, Homiletica.  
      Nu vom începe direct cu Homiletica 
(Vom spune lucruri interesante, dar biblic 
incorecte). Orice teolog avizat  trebuie să 
știe și să respecte această metodă, din re-
spect față de Dumnezeu și Cuvântul Sfin-

tei Scripturi, apoi față de ascultătorii săi și, 
nu în ultimul rând, față de sine și demni-
tatea sa. 
       Un ultim element: Textele canonice 
ale Bibliei au fost scrise de-a lungul a circa 
o mie cinci sute de ani, respectiv, 1400 î. 
Hr.– 100 d.Hr. Din acest punct de vedere, 
Biblia este o carte de istorie veche (atât 
Vechiul Testament, cât și Noul Testa-
ment). Cu toate acestea, Biblia, prin 
mesajele ei absolute, este „Pâinea cea de 
toate zilele”, pentru sufletul credinciosului, 
flămând și însetat după Dumnezeu, pre-
cum „cerbul după izvoarele de apă” 
(Psalmul 41/42). De aceea, credinciosul 
autentic are deprinderea lecturii 
devoționale a Bibliei. Adică, cuvintele 
Psalmului 22/23 sau 41/42 au fost, atunci, 
demult, pentru cei care le-au rostit ori 
scris, o laudă sau rugăciune. Dar, prin 
prospețimea Duhului, care le-a inspirat 
atunci, ele sunt valabile și pentru noi, 
acum. 
       Cei care sunt familiarizați cu acest 
mod de lectură a Bibliei, citind atent volu-
mul Biblice,   vor constata, cu certitudine 
și bucurie, faptul că Eugen Dorcescu a citit 
mereu și mereu, zilnic, Biblia, aplicându-i 
această lectură devotional și fiind copleșit, 
astfel, din abundență, de harul și inspirația 
Duhului. Deopotrivă, a abordat fiecare text 
sacru, înainte de a-l stihui, exegetic și 
hermeneutic, pentru a afla înțelesul 
mesajului, oferindu-i apoi, și din punct de 
vedere stilistic, o formă estetică, fapt care 
i-a reușit prin excelență.  
       Mă simt îndatorat să îi mulțumesc 
Domnului, la unison cu Doamna Mirela-
Ioana, îgrijitoarea acestei ediții Biblice, cu 
Părintele vicar Dr. Ionel Popescu, precum 
și cu teologi de înaltă clasă și performanță 
culturală și spiritual, Preot Dr. Ioan Bude 
și Mitropolit (Bartolomeu) Valeriu Anania, 
pentru Marea Carte și rolul Ei de a ni-L 
revela pe Dumnezeul Triunic, de a ne 
convinge de metanoia, precum și de a ne 
călăuzi în fascinanta aventură culturală și 
spirituală a urmării lui Hristos. De aseme-
nea, alături de mulți alții, inclusiv de scri-
itorul, Profesor Dr. Livius Petru Bercea. 
       În mod special, mă simt dator să îl fe-
licit, colegial, frățește, amical, dar, mai 
ales, ca un discipol, pe Maestrul Eugen 
Dorcescu și, deopotrivă, să îi mulțumesc 
pentru acest volum antologic, Biblice, o 
altă carte de căpătâi, tezaur de valori spi-
rituale de cea mai aleasă ținută. 
Frumusețea spirituală nu se cultivă în fața 
oglinzii, ci în fața oglinzii cărților frumoase. 
Și, mai ales, în oglinda… Cărții cărților.   

Eugen Dorcescu și harul stihuirii textelor sacre 
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         În toate cărțile de istorie a României 
citite, povestea aducerii drept rege al vi-
itorului Regat România, a prințului Carol 
de Hohenzollern (1839-1914), după 
prăbușirea prin trădare a domnitorului 
Alexandru Ioan I Cuza (1859-1866), are 
ca protagonist pe omul politic Ion  Brătianu 
(1821-1891) – șeful Partidului Național 
Liberal, ajuns prim-ministrul României, cu 
evidente înnoiri pentru Principatele 
Dunărene și prestigioase ecouri în Europa. 

Istoricii au acceptat, tacit ori nu, 
această relatare cu detalii emoționate (în 
parcurgerea drumului pe Dunăre și până 
la prima locuință, în Orșova, unde, spre a 
nu fi recunoscut de trupele imperiale aus-
triece, a fost nevoit să-și schimbe „identi-
tatea”: pașaport fals și uniforma), veacul 

și jumătate trecute, oficializând  varianta 
Brătianu întru aducerea în Principate a 
junelui prinț și ofițer german. Iată însă că, 
în cărticica intitulată A LA CONQUETE D 
UN TRONE NAPOLEON III ET CHARLES 
I-er DE ROUMANIE / CUCERIREA UNUI 
TRON NAPOLEON III ȘI CAROL I AL 
ROMÂNIEI, apărută sub egida Muzeului 
Literaturii Române în 2006, autorul ei, 
diplomatul și scriitorul francez Ghislain de 
Diesbach, precizează numele și faptele 
aceluia care a străbătut meandrele politice 
și morale la capătul cărora a înfăptuit 
sosirea viitorului rege Carol I în Valahia, 
Ghislain De Diesbach ținând o conferință 
cu această complexă temă în ziua de 23 
aprilie 1985 la (!!!) Primăria arondismen-
tului 1 din Paris! „Ion Bălăceanu s-a născut 
la 25 ianuarie 1828, București și a decedat 
la 22 decembrie 1914, la Nisa – unde a 
trăit împreună cu soția sa Angeline Bonfils, 
după 1900. A urmat Facultatea de Drept la 
Paris, unde cotizează la Societatea 
Studenților Români, prieten cu Alecsandri, 
Ghika, Bălcescu, Negri. Aghiotant în Statul 
Major al generalului polonez refugiat Josef 
Bem. După Războiul Crimeii și Pacea de 
la Paris (1853-1856), misiuni în favoarea 
Unirii Principatelor; scoate ziarul Concor-
dia. Latifundiar și om politic moderat. Lovi-

tura de stat din 2 mai 1864 slăbește dom-
nia lui Cuza – sfârșită brusc în 10 spre 11 
februarie 1866, când  Bălăceanu trece de 
partea „trădătorilor”. Sub noul sceptru, 
agent diplomatic la Paris, Constantinopol, 
Viena, Roma, Londra. De două ori prefec-
tul Poliției Capitalei, membru în Comisia 
europeană a Dunării. „Conform istoriei ofi-

ciale, avocatul Brătianu este cel care, prin 
relațiile lui cu Franța, în care petrecuse ani 
buni de exil, ar fi obținut acordul lui 
Napoleon al III-lea, fost carbonaro ca și el, 
pentru a propune candidatura prințului 

Carol de Hohenzollern-Sigmaringen la 
tronul noii Românii. În realitate, meritul de 
a-și fi dotat țara cu o dinastie germană 
revine, cum se va vedea, unui alt român, 
Bălăceanu, al cărui rol a fost fie minima-
lizat, fie complet trecut sub tăcere. Fapte 
relevate de Memoriile sale inedite, pe 
care nepoata sa, vicontesa Decazes, mi-
a permis să folosesc pentru această 
conferință și țin să-i mulțumesc pentru 
amabilitate, permit să se lumineze și un 
moment important în istoria celui de-al 
Doilea Imperiu, și să distrugă o legendă, 
în cea a României”. „Autoportretul”: .„Ion  
Bălă-ceanu are treizeci și opt de ani în mo-
mentul în care ajută la detronarea 
principelui Cuza”. (…) O notă umoristică 
scrisă de mână, găsită printre hârtiile lui, 
face aceste precizări biografice: „Dl 
Bălăceanu născut în 1828, din părinți 
schismatici, dar onești, a fost trimis de tim-
puriu la Paris, în apropiere de Pantin, ca 
să învețe verbele neregulate.  S-a întors, 
în 1848, la Penații săi pe care i-a găsit 
răvășiți din cauza revoluției. Agentul diplo-
matic descinde „În 1866, după abdicarea 
principelui Cuza, Locotenența domnească 
îl trimite în misiune la Paris, unde va 
rămâne de la 15 februarie 1866 până la 9 
mai 1867.           (Continuare în pag. 13)

 Istoria noastră altfel: CINE L-A DUS PE CAROLCAROL PE TRONUL PRINCIPATELOR
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Deși fără titlu oficial, căci locotenența 

domnească nu este recunoscută de către 
puteri, el îl înlocuiește de facto pe agentul 
diplomatic al principelui Cuza căruia nu i 
se poate cere, rezonabil vorbind, să 
găsească el însuși un succesor fostului 
său suveran. (…) Bălăceanu are așadar 
ca misiune să sondeze intențiile 
împăratului Franței ca să știe ce candidat 
ar putea prefera. Își începe demersurile cu 
o vizită la Drouyn de Lhuys, ministrul Afa-
cerilor Externe, pentru care omologul lui 
de București, prințul Ion Ghica, i-a dat o 
scrisoare de prezentare. Drouyn de Lhuys 
îl primește amabil, dar se scuză când îl 
roagă să-i obțină o audiență  la Napoleon 
al III-lea. „Gândiți-vă, tinere prieten, o 
audiență la Împărat! Nu sunteți acreditat 
oficial… Suveranul dumneavoastră nu 
există în ochii Franței”. Și iată-l la 
Împăratul Franței: „Tânărul agent diplo-
matic nu se lasă descurajat. Prezintă la 
Tuileries o scrisoare în care amintește su-
veranului că a avut onoarea să-i fie 
prezentat la Vallegio, în 1859, și se 
autorizează singur să-l roage să fie primit 
personal. În aceeași seară, Napoleon al 
III-lea îi răspunde că-l va primi a doua zi, 
duminică, după masă, în sala Mareșalilor. 
Așadar a doua zi, la ieșirea de la capelă, 
Împăratul, recunoscându-l pe Bălăceanu, 
vine spre el. După câteva cuvinte de 
conversație despre problemele românilor 
și despre căderea principelui Cuza, 
Napoleon al III-lea îl întreabă cu ce i-ar 
putea fi de folos. Bălăceanu îi relevă 
atunci misiunea particulară cu care este 
investit, precizând că un candidat propus 
de Franța, ar fi imediat, proclamat principe 
al României! Napoleon al III-lea răspunde 
că este flatat de acest semn de încredere, 
dar că, pentru moment, nu vede nici un 
candidat putând să convină în același timp 
Franței și României. În pofida răspunsului, 
el continuă conversația și, revenind asupra 
revoluției de palat de la București, îl 
întreabă cărui motiv atribuie interlocutorul 
său destituirea principelui Cuza, cum s-a 
putut că în așa scurt timp acest principe, 
ales cu entuziasm în cele două Principate, 
să piardă încrederea și iubirea țării? 

„– Sire, răspunde tulburat Bălăceanu, 
ceea ce l-a pierdut pe principele Cuza a 
fost lovitura de stat din 2 mai, care a se-
parat imediat de el țara și i-a înstrăinat 
opinia publică!” 

La care Napoleon al III-lea răspunde 
calm: 

„ – E adevărat, loviturile de stat sunt 
ușor de făcut, dar foarte dificil de continuat 
multă vreme…”  

„Audiența terminată”, Bălăceanu 
aleargă la Drouyn de Lhuys care, aflând 
vestea, nu-și poate „disimula o ușoară 
mișcare de ciudă”, pe care însă o reprimă. 
A doua zi, Bălăceanu se duce în vizită la 
ambasadorii marilor puteri, care, primindu-
l foarte civilizat, îi declară cu fermitate că 
guvernele lor sunt ostile unui prinț străin. 
Cei care s-au arătat potrivnici, precum 
Marea Britanie, se retranșează în spatele 
Franței, semnatară împreună cu ei a 
Tratatului de la Paris. Așadar trebuie, scrie 
Bălăceanu în Memoriile lui, „câștigat mai 
întâi Napoleon al III-lea în cauza candida-
tului străin, apoi puterile care nu erau sis-
tematic și din interes contra aspirațiilor 
românești”. Ministrul, prințul Ghica, ținut la 
curent cu aceste demersuri, le aprobă și-i 
recomandă lui Bălăceanu să nu se 
distanțeze de această linie de conduită”. 
„Câteva zile mai târziu, Bălăceanu este 
brusc anunțat că Împăratul vrea să-l vadă, 
fără întârziere.  Dă fuga la Tuileries, unde 
Napoleon al III-lea, după câteva cuvinte 

anodine despre situația României, îl 
întreabă dacă-i cunoaște pe domnii 
Boerescu și Costa Foru. Aceste două per-
sonaje aparțin unei delegații moldo-vlahe 
trimise prin Europa pentru a face cunoscut 
acordul Camerelor române de acceptare 
a unui prinț străin. Colegii lor părăsiseră 
Parisul, dar ei rămăseseră încă, poate în 
speranța de a-l dubla pe Bălăceanu și de 
a reuși imposibilul. La întrebarea 
Împăratului, Bălăceanu, surprins, 
răspunde că da, desigur, îi cunoaște. 

„ – Ah, vreți să mi-i prezentați? 
-Majestatea  Voastră să decidă ziua în 

care voi putea avea această onoare. 
-Sunt chiar aici!” 
Napoleon al III-lea sună și-i spuse 

ușierului care apare: „Să intre domnii 
Boerescu și Costa Foru!” 

„Cei doi intră, relatează Bălăceanu, și 
nu pot să-și reprime o mișcare de surpriză 
văzându-mă în prezența Împăratului. 
Napoleon al III-lea spune: „Domnule 
Agent, binevoiți să-mi prezentați pe acești 
domni…” Am făcut-o și i-a chestionat pe 
rând… Costa Foru, și trebuie să-i fac drep-
tate, s-a descurcat admirabil și a răspuns 
cu claritate și precizie. Cum se înapoiase 
de la Petersburg, a povestit că prințul Gor-
ciacov i-a spus la despărțire: „Dacă nu 
puteți să vă puneți de acord asupra unui 
candidat român, proclamați republica! 
Vom fi primii s-o recunoaștem…” 
Împăratul râse cu poftă când Costa Foru 
îi raportă spusele acestea. Lucrurile nu au 
stat la fel cu Boerescu, care se încurcă, se 
bâlbâi și nu spuse până la urmă nimic ca 
lumea. Împăratul își luă rămas bun și toți 
trei am coborât spre a regăsi trăsurile care 
ne așteptau. Înainte de-a mă despărți de 
ei, le-am spus, în românește: „Este de 
sperat că cele întâmplate vă vor servi ca 
lecție…” „Bălăceanu îl regăsise la Paris pe 
un anume Ubicini, profesor și publicist de 
origine italiană, care cunoștea bine Româ-
nia, unde trăise. Într-o zi, Ubicini l-a între-
bat dacă i-ar face plăcere s-o cunoască pe 
doamna Cornu. Născută în 1809, 
contemporană cu Napoleon al III-lea, 
această doamnă era fiica unui hotelier și 
a unei cameriste a reginei Hortensia. Ea 
fusese tovarășă de joacă a celor trei fii ai 
reginei și a urmat-o, după 1815, în diverse 
exiluri. La Roma s-a măritat cu un discipol 
al lui Ingres, Sebastien Cornu. Este o 
persoană înfocată și redutabilă, sceptică 
și pasionată, spirit voltairian dar, în ciuda 
relațiilor de familie cu prinții, cu opinii re-
publicane. Ea se arătase foarte devotată  
lui Louis-Napoleon în timp ce acesta tân-
jea în fortul Ham, după eșecul debarcării 
din Boulogne, însă după lovitura de stat 
devenise „o opozantă plină de fiere”, poate 
pentru că fusese totdeauna cam 
îndrăgostită de prinț. Acesta, obișnuit s-o 
trateze ca pe-o soră, nu-și închipuise 
niciodată că ar putea-o privi altfel. Ca 
răzbunare împotriva monarhului, ea luase 
parte chiar la subscripția deschisă în 1858 
de către opoziție, spre a ajuta familia 
Orsini… În 1862, se împăcase cu 
Împăratul și, de atunci, profita de aceasta 
spre a-și băga nițel nasul cam în toate, la 
Tuileries. Deci Ubicini îl duce într-o zi pe 
Bălăceanu la această cocoșată mică, ce 
se juca de-a eminența cenușie. În ciuda 
opiniilor ei neîmblânzit democratice, 
Doamna locuiește la Versailles. „Este o fe-
meie trecută de cincizeci de ani, scrie 
Bălăceanu, aproape diformă, dar 
înzestrată cu o inteligență ieșită din comun 
și cu un simț politic profund…”, judecată 
pe care urmarea evenimentelor o va 
dezminți, cel puțin în ceea ce privește suc-
cesul politicii franceze în România. În ziua 
aceea, doamna Cornu îi spune lui 
Bălăceanu că Împăratul se gândise pentru 
tronul Principatelor, la generalul Bourbaki, 
apoi la generalul Ladmirault, însă că 
amândoi se recuzaseră, nevrând a-și 
părăsi cariera și mai cu seamă Franța. 
Situația se complică, de aceea puterile 
semnatare ale Tratatului de la Paris se în-
trunesc din nou spre a dezbate chestiunea 
română și a conchide că ascensiunea unui 
prinț străin în România ar fi contrară 

dorințelor Europei! Delegații amintesc, de 
asemenea, într-o notă rezumându-le 
discuțiile, că s-a decis să se aleagă, pen-
tru fiecare dintre Principate, un prinț diferit 
și că în caz de tulburări, Turcia putea in-
terveni militar. Aflând aceste hotărâri atât 
de puțin favorabile dorințelor poporului 
român, Bălăceanu îl avertizează pe 
Napoleon al III-lea că cel mai frumos rezul-
tat al acestei conferințe va fi tocmai să 
creeze tulburări la București și să 
furnizeze Turciei un motiv de intervenție.. 
Scrisorii către Împărat, Bălăceanu îi 
anexează copia telegramei pe care tocmai 
o trimisese Locotenenței Domnești: „Vă în-
demn să considerați decizia Conferinței de 
la Paris ca nulă și neavenită; urmați calea 
pe care v-au trasat-o onoarea și patrio-
tismul!” Napoleon al III-lea îl liniștește pe 
Bălăceanu; n-a vrut să se despartă de 
semnatarii Tratatului de la Paris, îi scrie el, 
însă niciuna din amenințările de-abia 
deghizate, susținute în manifestul 
Conferinței, nu va fi vreodată pusă în 
practică. Tare pe această contra-asigu-
rare, Bălăceanu își trage sufletul crezând 
că nu va avea loc, prin urmare, vreo 
alegere în Principate”. Puțin după această 
punere la punct, sosește la Paris prințul 
George Știrbei, unul dintre numeroșii 
delegați trimiși de Cameră spre a efectua 
turneul capitalelor străine. Prințul se duce 
la Bălăceanu și-și destăinuie ambițiile: 
„Neîndoielnic că trebuie renunțat la o 
candidatură străină, odată ce unanimitatea 
Europei s-a pronunțat împotriva acestei 
dorințe a românilor. Aveți, după câte știu, 
acces la Împărat. Ați putea, prin urmare, 
să-i obțineți patronajul în propunerea unei 
candidaturi naționale. N-am putea să ne 
înțelegem asupra unei candidaturi posi-
bile, pe care am putea-o duce la reușită în 
țară?”. La aceste cuvinte, Bălăceanu, care 
vedea unde vrea să ajungă Știrbei, ale 
cărui ambiții le cunoștea, îi răspunse: „Cu 
alte cuvinte, prințe, luați ursul meu?” (N.B. 
Aluzie la replica dintr-un vodevil al lui 
Scribe: „Ursul și Pașa”). „Doamna Cornu, 
pe care Bălăceanu o vizita din când în 
când, căci ea este pentru el, cum spune, 
un barometru politic, îi împărtășește o idee 
ce-i venise. Ce-ar spune Locotenența de 
o candidatură a prințului Carol de Hohen-
zollern-Sigmaringen, fiul guvernatorului 
Prusiei, cu rezidența la Dusseldorf? Acest 
prinț are avantajul de a avea în vene 
sânge francez, fiindcă este totodată nepo-
tul unui Murat, nepoată de frate a regelui 
Neapolului și a marei ducese de Baden, 
născută Stephanie de Beauharnais, ea 
însăși fiica adoptivă a lui Napoleon I”. 

În timpul exilului reginei Hortensia, 

doamna Cornu îi cunoscuse îndeaproape 
pe toți acești Hohenzollerni și răspunde de 
simpatiile lor față de francezi. Împăratul a 
fost adeseori primit la ei și întotdeauna 
tratat ca un membru al familiei, încă mai 
mult decât rude sunt prieteni. Pe scurt, ea 
îi vorbise  Împăratului despre prințul Carol, 
care găsise bună ideea, dar nu se va 
pronunța decât după ce va fi asigurat că 
românii vor accepta acest candidat. Astfel, 
este însărcinată de către Majestatea Sa, 
îi spune ea, să-i vorbească despre aceste 
lucruri. Bălăceanu nu-i lasă timp 
Împăratului să-și schimbe gândurile, îi 
cere o audiență pe care o obține numai-
decât. „– Văd că doamna Cornu m-a 
trădat!”, îi zise Napoleon al III-lea, 
întinzându-i mâna, apoi  îi confirmă ceea 

ce doamna îi și spusese! Prințul Carol de 
Hohenzollern ar fi nutrit chiar atât de vii 
sentimente francofile, încât i-ar fi cerut 
Împăratului să-i acorde naționalitatea 
franceză, spre a-i îngădui să facă o carieră 
în Franța. „ – Spre regretul meu, a adăugat 
Napoleon al III-lea, nu i-am putut satisface 
cererea, căci nu vreau ca regele Prusiei 
să mă acuze că-i ademenesc familia!” 
Apoi Împăratul își preciză poziția: „ – V-o 
declar personal dumneavoastră, d-le 
Agent, și vă cer să o spuneți la București. 
Nu vreau să se creadă obligați să accepte 
această candidatură fiindcă pleacă de la 
mine. Dacă guvernul român găsește o 
alta, să nu se simtă legat de mine, atât 
pentru ora actuală cât și în viitor, dacă mai 
târziu se găsește o combinație mai bună 
ca aceasta”. 

„Întors acasă, Bălăceanu telegrafiază 
la București relatarea întrevederii și 
douăzeci și patru de ore mai târziu 
primește acordul fără rezerve al 
Locotenenței Domnești despre care 
informează la Tuileries. Totul pare deci a 
se petrece bine, când izbucnește la Iași, 
capitala Moldovei, o mișcare insu-
recțională dirijată împotriva unirii Princi-
patelor și cu verosimilitate  pusă la cale de 
agenți ai Rusiei. Ordinea e restabilită cu 
iuțeală, dar nu și fără vărsare de sânge.  
Împrejurări în care Ion Bălăceanu reușește 
două lovituri de maestru care îi întăresc 
poziția la Paris, demonstrând guvernului 
de la București că nu ar putea avea un 
agent mai bun ca el. Obține mai întâi re-
vocarea unui anume Tilloz care reprezenta 
Franța la București și o reprezenta destul 
de rău, odată ce soția sa era compromisă 
într-o afacere dubioasă. Se credea, de alt-
minteri, că d-na Tilloz fusese amanta 
prințului Cuza și că și-ar fi negociat scump 
serviciile. Sub amenințarea de a face 
publică corespondența dintre d-na Tilloz și 
un om de paie al lui Cuza, Bălăceanu îi 
smulge lui Drouyn de Lhouys rechemarea 
agentului francez și înlocuirea lui cu un om 
de mai mare farmec, baronul d Avril, care 
va fi persona grata în România, pentru că 
se căsătorise cu o româncă, d-șoara 
Odobescu. Izbutește apoi să negocieze, 
pentru Locotenență, un împrumut de la 
frații Oppenheim, care aduseseră trei-
sprezece milioane trezoreriei Principatelor 
minate de proastele recolte care le siliseră 
la importul de porumb și grâu din 
străinătate”.  

 Revenit din Dusseldorf acasă, lângă 
Bonn, Carol asistă la scena țesută de 
„arta” d-nei Cornu. Ghislain de Diesbach 
vorbește mai departe: „Prințul Anton îl 
primește de îndată pe Bălăceanu care, ur-
mând sfatul dat de doamna Cornu, îi oferă, 
în numele Locotenenței de la București, 
Coroana României. Prințul joacă comedia. 
Se declară măgulit, însă refuză, sugerând 
că fiul său Carol ar conveni de minune, 
deoarece posedă toate calitățile necesare 
spre a aduce fericirea poporului român. În 
prezența prințului Carol, chemat de tatăl 
lui, conversația continuă” îndeosebi 
„asupra sorții care îl așteaptă în această 
țară sub controlul turcilor”. Ferm, 
Bălăceanu întorcându-se către prințul 
Carol: „ – Monseniore, am onoarea de a 
propune oficial Alteței Voastre, din partea 
Guvernului României, Coroana României 
și îndrăznesc să sper că Alteța Voastră va 
face guvernului meu onoarea de a-i da un 
răspuns oficial, prin mijlocirea mea!”.  A 
doua zi, Bălăceanu e din nou la Paris. La 
Napoleon al III-lea: „ - Trebuie să vă felicit 
în privința rezultatului misiunii 
dumneavoastră?”, întrebă Împăratul pe 
Bălăceanu, din nou la Tuileries.  „– Pe cin-
stea mea, Sire, nu știu nimic despre 
aceasta, spune el, dar ceea ce pot s-o 
asigur pe Majestatea Voastră este că 
prințul Anton și dl De Bismarck sunt de 
părere că depinde numai de Voi să fixați 
Coroana României pe capul prințului Carol 
de Hohenzollern!”. Împăratul, după o clipă 
de gândire: „ – Ei bine! Fie! Ne vom lipsi 
de el și vom face tot ce depinde de noi 
spre a da satisfacție poporului român care 
are încredere în mine!” 

 

Istoria noastră altfel: 
 CINE L-A DUS  PE  

CAROLCAROL PE TRONUL  
PRINCIPATELOR 

(Continuare din pag. 12)

Carol I
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Există două tipuri principale, dis-

tincte, de prozatori de proză scurtă. Primul 
tip e formar din „bijutieri”, autori care lus-
truiesc foarte bine fraza, imaginea, cuvân-
tul obținând străluciri și contraste 
convingătoare. 

Subiectul ales e tratat integral, 
epuiza(n)t, finalul nu lasă loc de 
interpretări.  

Proza e atrăgătoare, caracterele 
bine conturate, linia narativă firavă, iar 
efectele comice sau tragice perfect decu-
pate.  

Acest tip de autori nu se 
aventurează peste marginile „discursului”, 
încearcă să epuizeze doar tema.  

Sunt autori remarcabili, cu realizări 
notabile (gândiți-vă la un Gala Galaction 
și la capodoperele sale sau la un Nicolae 
Velea).   

Al doilea tip de autori sunt ro-
mancieri sub „acoperire”, deghizați, care 
par a se mulțumi cu crochiuri, dar care 
visează fresce uriașe demne de o 
catedrală gotică.  

Așa încât prozele lor scurte nu sunt 
în fond decât nucleele unor posibile vi-
itoare romane. Pentru un asemenea tip, 
Rebreanu e un exemplu concludent. 

Marinel Gâlcă aparține celui de al 
doilea tip de prozatori. Nu este un sprinter, 
dar e un bun alergător de cursă lungă. 

Toate cele opt proze scurte din 
volumul „Visul” ar putea deveni (prin 
dezvoltări fractalice) romane, deși, de-
sigur, ele trebuie citite așa cum sunt acum.   

Nota generală a volumului este una 
realistă, chiar dacă uneori fantezia 
auctorială, devine dictatorială, irezistibilă.  

Drepturi de autor pleacă dintr-o în-
tâmplare reală, chiar dacă „dezvoltarea” 
epică pare halucinantă, parabolică, iar per-
sonajele, ajungând caractere, transformă 
narațiunea într-o piesă de teatru.  

Umorul e gros, aluziile erotice clare 
(numele localității matrice e Lungești-

Măciuca), numele „eroilor” sugestive: Co-
vrig, Frunzete, Bâlă, Chichirău, Oacă, 
Pelin, Grămadă, Zmeu, Bocăneală, ca în 
unele scrieri ale lui Marin Preda.  

Subiectul e „trufanda” pentru satira 
politică; autoritățile vor să desființeze bi-
blioteca orășenească – aceasta devenind 
brusc nefiind „rentabilă”, iar consilierii lo-
cali se opun ca numele unui cămin cultural 
să fie acordat unui poet local de certă va-
loare, e motiv că acesta este în viață și lo-
calul ar deveni al său, de vreme ce îi 
poartă numele!  

(Oricât ar părea de ciudat, cazul e 
real, s-a petrecut nu demult în județul 
Neamț, în comuna Români, numită de 
autor Olteni!). Încă o dată constatăm că re-
alitatea bate literatura… 

În Pase în doi  avem două povestiri 
diferite, prima cu un deget uman strecurat 
într-o pungă cu carne tocată, dar în final 
totul se întoarce împotriva „inițiatorului” și 
a doua având ca antierou pe Moș 
Costache Rusu, cojocarul satului.  

Ca într-o comedie neagră, absurdă, 
revendicările lui contra unor abuzuri petre-
cute la colectivizare (începând cu „doi boi 
buni”) sunt șterse abuziv, pe cererea sa 
rămânând cuvântul „sulă”  - unealtă de co-
jocar, dar percepută de toți ca o formă ușor  
eufemizată a unui cuvânt cu conotație 
sexuală clară (chiar prin…rimă). 

 Marinel Gâlcă are știința alegerii 
detaliului semnificativ, are voluptatea 
înscenării faptelor, e credibil și ingenios și 
astfel deznodământul din Un ajutor nes-
perat este unul moral, tâlharul e reținut cu 
ajutorul unui grup de femei nu pentru 
hoție, ci pentru un clamat, dar inexistent 
(în fapt) viol.   

Uneori un simplu detaliu răstoarnă  
o poveste ce părea perfect credibilă 
(polițiștii, mascați, încercând să nu fie 
recunoscuți, nu discută între ei pentru a nu 
se deconspira, dar sunt identificați ușor din 
cauza insignelor din… „dotare”, spre dis-
perarea și furia primarului Ion Hulpescu și 
mai ales a lui Ghiță Hurdubaie (Deghizare 
perfectă). 

Într-un cu totul alt registru e pove-
stirea Răzbunarea. Povestirea este 
simbolică și se petrece într-un teritoriu 
„extra muros”, în pădure.  

Protagoniștii sunt doi: Victor Duma, 
personaj intens pozitiv și Traian Ursu, un 
individ abrutizat, lipsit de sentimente.  

Faptele sunt oarecum asemă-
nătoare: atât Victor Duma, cât și Traian 
Ursu ucid câte o ursoaică cu pui.  

Numai că dacă Victor Duma o face 
în legitimă apărare, Traian Ursu ucide laș 
animalul prins în capcană. Mai mult, Tra-
ian Ursu are ca asociați alți doi călăi, pe 
Ion Terente și pe Luca Visarion.  

Împreună ucid o ursoaică și un pui, 
pe care îi măcelăresc la propriu, un alt pui 
scăpând aproape miraculos.  

Dar există o justiție divină: Terente 
și Visarion mor striviți de câteva trunchiuri 
de fagi aflați într-o căruță, răsturnată din 
cauza sperieturii cailor la apariția unui urs, 
iar Traian Ursu este literalmente decapitat 
de puiul ursoaicei ucise în urmă cu patru 
ani. 

 Într-un cu totul alt registru, de imn 
și odă, oricum eroic este tonul din Visul.  

Acum, când patriotismul pare 
desuet sau chiar suspect, o asemenea 
scriere e reconfortantă. Interesantă și des-
picarea numelui CALANCEA, ca într-un 
monoverb cu întrebare și răspuns: CA  
LANCEA (amintind atât de lancea lui 

Horea, cât și de cea a lui Longinus). 
Gândită parcă pentru o scenetă de 

televiziune, povestirea Cafea de pomină 
conține sinusoidele relației dintre primarul 

Hulpescu și Pufulete.  
Permanent umilit, Pufulete refuză în 

final cafeaua primarului, violent, dar demn, 
cu un gest hotărât al ieșirii din umilință… 

În fine, Luminița de la capătul 
tunelului este o analiză necruțătoare, o 
radiografie a societății noastre, tonul fiind 
de monstruoasă actualitate. 

Marinel Gîlcă își folosește scrierile 
din volumul Visul ca pe niște exerciții pen-
tru mâna stângă. În fond, pianistul sau or-
ganistul are toate calitățile unui foarte bun 
prozator. 

Descrierile sale sunt proaspete, nu 
există nicio poluare, sonoră sau vizuală, 
totul pare a fi o natura naturata.  

Portretele sunt clasice, realiste,  
scriitorul fiind un grafician capabil să-și 
câștige onorabil existența în Place du 
Tertre, dar atunci când vrea, poate fi un 
polemist și un caricaturist redutabil.  

Scriitura e vioaie, nu există ezitări, 
opreliști, pauze, iar narațiunea este întot-
deauna la ea acasă.  

Marinel Gîlcă are curajul de a ne 
prezenta personaje care traversează mai 
multe opere literare, schițe, povestiri chiar 
romane.  

Nu e o noutate absolută, o făcea în 
urmă cu aproape un  secol, cu bune rezul-
tate,  și Liviu Rebreanu: gândiți-vă doar la 
un personaj ca Titu Herdelea. 

„Fauna” prezentată de Marin, el 
Gîlcă e una credibilă, te întrebi chiar dacă 
nu cumva autorul a avut  modele reale. 

Văzută de la înălțimea unei drone, 
societatea noastră, mai ales sub aspect 
politic și administrativ,  apare ca una 
provenind din lumea lui Caragiale și/sau a 
lui Tudor Mușatescu. 

Impostura, cameleonismul, par-
venitismul, nepotismul, prostituția - toate 
aceste „tare” sunt ridicate la rangul de 
virtuți, asta după ce, desigur, au fost 
poleite, filtrate, mângâiate de un limbaj „cu 
dedicație”. 

Până la urmă e vorba de un joc de 
măști, masca ascunzând, dar și pro-
movând caractere. Oamenii devin perso-
naje, iar personajele, caractere.  

Satira e bine strunită, efectul e de 
surdină, iar rezultatul, tocmai din această 
cauză, absolut impresionant.   

 

ÎNTRE VIS ȘI COȘMAR: JOCURI CU MĂȘTI, DOAR UNEORI PANDEMICE.  
(VISUL LUI MARINEL GÎLCĂ ÎN TRADUCEREA SA IMAGINARĂ)
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De la pandemie la 
neomarxism,... 
(Continuare din pag. 11) 
 
•pe acea a străinilor  care dețin peste 

40% din suprafața agricolă cea mai 
mănoasă a țării și care ne exportă pro-
dusele agricole pe care noi le importăm 
sau a fermierilor români și a țăranilor, atât 
cât au mai rămas și care plătesc birurile 
pentru bugetul acestei republici?! 

•pe aceea în care pe colinele și 
dealurile de altădată te îmbăta toamna cu 
mirosul de struguri și fructe coapte sau pe 
aceea în care aceleași dealuri sunt astăzi 
pline de necurăție, mărăcini, bălării și 
gunoaie aruncate la întâmplare?! 

•pe aceea în care munții noștri rămân 
tot mai golași, singuratici și triști și în care 
codrul nu mai este frate cu românul?! 

•pe aceea care a fost liberă, 
independentă și suverană sau pe colonia 
care am ajuns astăzi?! 

•pe aceea a celor peste 40% de 
analfabeți funcționali sau pe aceea în care  
din ce în ce mai puțini tineri capabili și in-
telectuali  aleg să rămână pe tărâmurile 
mioritice?! 

•pe a celor câteva milioane de români 
care au ales să muncească sau să mi-
greze în vestul îmbrăcat în staniol de 
proastă calitate pentru un pumn de euroi 
sau pe aceea în care cei rămași acasă 
încearcă să se modernizeze după vremi și 

să supraviețuiască?! 
•pe aceea care își vinde copiii, își 

prostituează tinerele și  își droghează 
tineretul din ce în ce mai mult sau pe 
aceea a clanurilor mafiote transpartinice și 
transfrontaliere care lucrează ne-
stingherite cu îngăduința autorităților?! 

•pe aceea a celor câtorva milioane de 
pensionari cu pensii la limita sărăciei după 
o viață de muncă, uneori în condiții foarte 
grele, sau pe aceea a celor cu pensii 
nesimțite (magistrați, militari, polițiști, politi-
cieni), ale căror pensii sunt și de 50 de ori 
mai mari decât pensia unui amărăștean? 
Cum ar accepta astfel de pensionari 
îmbrăcați la patru ace și pomădați cu 
pomezi scumpe să stea de ziua națională 
alături de un pensionar zgribulit, cu hainele 
uzate și mirosind a medicamente ieftine?! 

•pe aceea a cimitirelor eroilor aflate în 
paragină și de care nu se mai ocupă ni-
meni dintre cei avizați, decât sporadic, sau 
pe aceea a cimitirelor pline de cavouri 
îmbrăcate în marmură, granit, într-un lux 
decadent și de prost-gust, demn de o 
cauză mai bună?! 

•pe aceea a sportului românesc aflat 
pe treapta cea mai de jos a performanțelor 
internaționale din ultimii 60-70 de ani, mai 
ales cele de echipă, sau pe cea a spor-
turilor de echipă  prin care se derulează 
enorm de mulți bani, dar din care lipsește 
spiritul de mândrie națională (vezi califi-
carea echipei de fotbal a României la cam-
pionatul european și la cel mondial)? Unde 

sunt vremurile de altădată, în care un Do-
brin, un Hagi, un Gică Popescu, un 
Lucescu și mulți alții jucau cu toată 
dăruirea și talentul pentru culorile echipei 
naționale? 

•pe aceea în care  bolnavii ard în spi-
tale, mor ca muștele la ATI și sunt tratați 
ca vitele în spitale subțiate ca număr și pa-
turi cu ani în urmă de niște imbecili, iar 
sănătatea a devenit o afacere ca multe al-
tele?! 

•pe aceea în care istoria neamului 
este tratată la altele și telegrafic, fără sevă 
și conținut elevilor, iar limba română tratată 
ca o inutilitate în context european, că 
numai o limbă europeană contează?! 

În final, pe care Românie o 
sărbătorim din aceea împărțită în cel puțin 
trei părți: o Românie a celor vaccinați, care 
nu prea sunt imunizați, au foarte puțini sau 
deloc anticorpi naturali și transmit boala 
între ei și celorlați, dar au QR și pot circula 
pretutindeni; o Românie a celor 
nevaccinați, mult mai sănătoși și care au 
imunitate naturală, ținuți ca într-un gulag 
de gardurile invizibile ale lipsei QR-ului și 
nu vor putea să meargă nici la locul de 
muncă să-și câștige nenorocita de 
existență; o Românie a acelor bătrâni 
abandonați sau uitați de către copiii sau 
nepoții lor prin sate sau cătune în curs de 
dispariție sau chiar în orașe, plecați în 
căutarea unui loc de muncă mai bun. Îmi 
amintesc că prin anii șaizeci, dacă oile nu 
erau crotaliate, nu te primeau cu ele la 

stână. Astăzi, noi suntem oile care nu sun-
tem primite la stâna și strunga autorităților 
dacă nu avem crotal QR. Cum să recon-
ciliezi durerea acestor oameni cu a celor 
care spun că homosexualitatea este o 
stare firească şi că medicina nu ajunge 
pentru toți, că neomarxismul este viitorul 
omenirii, că cei neputincioși trebuie să 
dispară ca povară pentru viitoarea soci-
etate resetată transumanist?! 

Încă mai sperăm că vom reuși să de-
venim o națiune unită în spirit și în trăire 
respectată de toți. Că vom înceta să fim 
un popor de mâna a doua pentru UE, 
tratat de vecini ca o adunătură coruptă și 
fără coloană vertebrală. Toți românii care 
simt românește să recite versurile atăt de 
actuale ale lui Adrian Păunescu: E un 
coșmar să vezi în jurul tău/ O-ntreagă țară 
cum se prăbușește/ Și binele, înge-
nuncheat de rău,/Şi fierul roșu biruit de 
clește. [...] Iar vânzătorii încă mai promit/ 
Să vândă și mai mult această țară,/ Într-
un azil al lumii, părăsit,/ Acest popor ne-
fericit să moară. 

Atâta timp cât mai sunt oameni care 
iubesc acest neam și această țară, nu-i 
totul pierdut. Eu cred că ne vom găsi ca-
paciatea de resetare pentru  a fi solidari și 
uniți în jurul ideii de patrie comună! La 
ceas de sărbătoare: Hai să dăm mână cu 
mână/ Cei cu inimă română, așa cum ne 
îndeamnă veselul Alecsandri. „La mulți 
ani!”, Românie! „La mulți ani!”, popor 
român! 
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În calitate de mare filozof și literat, 
Emil Cioran este bine cunoscut în lite-
ratura universală, opera Domniei sale 
reprezentând interdependența directă cu 
procesele vitale ale individului, aspecte 
care s-au profilat prin tematici despre 
semnificația istoriei umane, păcatul 
strămoșesc, neacceptarea credinței ca 
sistem de referință în existență, obsesia 
conștientului, pericolele ce intervin prin 
mijlocirea însușirilor negative, refugiul 
(azilul francez) consolator ca formă de 
protecție socială prin filozofia trăirilor, 
efectele implacabile în dezvoltarea 
identitară și culturală a omului și societății 
acestuia, precum și multe altele. Carac-
terul relatărilor se referă atât în 
cunoașterea literaturii moderne, cât și a 
celei clasice, conținuturile redând raportul 
dintre (realitatea) existența înconjurătoare 
și manifestările filozofului față de această 
realitate, care este obiectivă și subiectivă. 
Expunerile realizate în opera cioraniană, 
cu precădere cele recomandate în dome-
niul eticii, metafizicii, esteticii, spiritului 
uman, între timp au fost studiate de 
numeroși critici literari din societatea 
română și din afara ei; respectiv, marele 
filozof fiind considerat ca unul dintre cei 
mai de seamă reprezentanți ai literaturii și 
culturii române, în același timp, și ca unul 
care, într-o măsură oarecare, este nociv 
pentru înțelegerea umană. Astfel, creația 
literară a lui Emil Cioran – suportând une-
ori și critici dure sau mai puțin dure pe 
lângă cele care au o valoare demnă de 
atenție, unele aprecieri cu sens negativ 
fiind redate și de condeierii români - 
aceștea având nemulțumirea prin faptul că 
filozoful și-a permis să pună în aplicare ex-
presii dezonorante despre propriul popor 
și țară, cum ar fi: „Poporul” este o obsesie 
de care trebuie să ne ferim”; „România n-
are nimic original în afară de ţărani, artă 
populară şi peisaj (de care nu e 
responsabilă). Dar cu ţăranii nu putem 
intra decît prin poarta de din dos a istoriei. 
Este înfiorătoare atmosfera primitivă, 
telurică, nediferenţiată a acestei ţări,...” 
(Schimbarea la faţă a României, 1936) 
– a fost valorificată la maximum până la 
ziua de azi de către reprezentanții artei   
filozofice și criticii literari din universalitate, 
evident, și din România.  

Printre lucrările literare de valoare 
universală, scrise de Emil Cioran (n. 8 
aprilie 1911, Rășinari, România – d. 20 
iunie 1995, Paris), se numără cele din 
domeniul filozofiei și nu numai, care au 

fost traduse în limba engleză de profe-
sorul, scriitorul, poetul și criticul literar 
american Richard Joseph Howard, ulterior 
fiind publicate în S.U.A. Pentru primul său 
volum scris în limba franceză „Précis de 
décomposition”/ „Tratat de descompunere” 
(1949), publicat la Editura Gallimard din 
Franța, Emil Cioran este nominalizat cu 
prestigiosul Premiu „Rivarol” în anul 1950. 
Iar pentru prima sa carte în limba română 
„Pe culmile disperării”, publicată în 1934, 
a fost nominalizat cu Premiul Comisiei 
pentru premierea scriitorilor tineri needitați 
și Premiul Tinerilor Scriitori Români. Ulte-
rior, până la plecarea în Franța, renumitul 
filozof Cioran a publicat alte patru cărți în 
limba natală – „Cartea amăgirilor” (1936), 
„Schimbarea la față a României” (1936), 
„Lacrimi și sfinți” (1937), „Amurgul gân-
durilor” (1940) – acestea prezentând o va-
loare aparte în literatura română. Peste 23 
de cărți au fost traduse în limba italiană cu 
aportul scriitorilor și traducătorilor italieni 
Annunziata Capasso, Mattia Luigi Pozzi, 
Fulvio Del Fabbro, Cristina Fantechi, 
Diana Grange Fiori, Giovanni Rotiroti, An-
drea Rigoni, Tea Turolla, Lauro Colasanti, 
Carlo Laurenti, Luigia Zilli, alții. Cunoscut 
ca important filozof în cultura universală, 
Emil Cioran este prezent în renumitele en-
ciclopedii din Marea Britanie, SUA, Franța, 
Italia, Germania, Portugalia etc., evident 
și din România, respectiv, prezent și în 
renumitele biblioteci din întreaga lume. Cu 
referire la opera lui Emil Cioran și-au 
expus opinia renumiți critici literari și filo-
zofi din lumea universală, printre ei 
numărându-se poetul și diplomatul francez 
Saint-John Perse (laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură, 1960) care a scris 
„domnul Cioran a fost „unul dintre cei mai 
mari scriitori francezi care au onorat limba 
noastră de la moartea lui Paul Valery”. 
Însă, cu referire la cartea a II-a în limba 
franceză „Syllogismes de l'amertume”, 
ediția a II-a (1976, Ed. Gallimard, Paris; 
prima ediție fiind editată în 1952), tradusă 
în anul 1999 în limba engleză de Richard 
Howard, întitulată „All Gall is Divided”, o 
lucrare filozofică cu o colecție de aforisme, 
criticul literar american Susan Sontag deja 
în anul 1966 într-o colecție de eseuri 
„Styles of Radical Will” a menționat că 
„Cioran este una dintre cele mai delicate 
minți ale puterii reale care scriu astăzi”. 
Nuanța, ironia și rafinamentul sunt esența 
gândirii sale.”[1]. Pe când criticul american 
Albert Mobilio, într-o recenzie publicată în 
ziarul New York Times, în 1999, cu titlul 
„Toate galele sunt împărțite”, a lăudat tra-
ducerea cărții „All Gall is Divided”, com-
parând idiosincrasia lui Cioran cu cea a lui 
Cosmo Kramer, totodată remarcând că 
„calitatea falsă a naifului investește actul 
de a muri cu o comedie alunecoasă care, 
într-o adevărată modă dublă, sporește se-
riozitatea”.  

Precât despre lucrarea „De l'incon-
vénient d'être né” (1973, ediție în limba 
franceză), tradusă ulterior în limba engleză 
cu titlul „The Trouble with Being Born”, de  
Richard Howard în 1976 (nominalizată cu 
Premiul PEN pentru traducere), jurnalistul 
și criticul literar englez Nicholas Lezard în 
anul 1993 publică în ziarul britanic „The In-
dependent” o recenzie întitulată „BOOK 
REVIEW/ Warmth at the art of aphorism: 
The trouble with being born - E M Cioran, 
trs Richard Howard: Quartet, pounds 
8.95”// „Recenzie de carte/ Căldura în arta 
aforismului: Problema cu nașterea – EM 
Cioran” în care menționează: „De ce ar 
trebui să ne fie interesat de opiniile acestui 
excentric, care este, de altfel, contradicto-
rie, perversă, rezistent la teoria 
intelectuală și neinteresat în problemele 
de semiotică? Pentru că Cioran face de 
fapt filozofia lui perfect democratică, asi-
milabil de oricine. Detestarea lui Cioran 
este autentică, atotcuprinzătoare și totuși 
pervers generoasă (al doilea ultim aforism 
al cărții începe „Nimeni nu a iubit lumea 

mai mult decât mine ...”, ceea ce ar  putea 
fi o glumă). se poate avea încredere în 
datele fundamentale ale lumii. Scepticis-
mul său luminează lucrurile ca o torță."[2]. 
Însă actorul englez Michael Robbins în ar-
ticolul întitulat „Un an în lectură: Michael 
Robbins”, 2013, revista literară The Mil-
lions, relatează: „Problema cu a fi născut 
drept una dintre cărțile sale preferate”... 
„este păcat că Cioran și Weil nu s-au în-
tâlnit niciodată”. Drept dovadă, opera 
filozofică a lui Emil Cioran este examinată 
și valorificată cu mult interes de criticii li-
terari, filozofi, scriitori, profesori, actori din 
întreaga lume. Cu același interes, scriitorii 
germani Ulrike Bardt (dr., prof.) și Werner 
Moskopp (filozof) în lucrarea „Meine Mis-
sion ist zu zweifeln" - Emil Cioran zwis-
chen Skepsis und Mystik”/ „Misiunea mea 
este să mă îndoiesc” - Emil Cioran între 
scepticism și mysticism” (LIT Verlag, 2017, 
în limba germană) dezvoltă teza conform 
căreia stabilesc: „îndoiala gânditorului 
româno-francez nu trebuie să ducă la dis-
perare, ci poate apărea în momente mis-
tice precum „Metanoia” și „unio mystica” .      
Tensiunea dintre misticism și scepticism în 
aforismele lui Cioran este examinată mai 
întâi dintr-o perspectivă literară și apoi 
explicată în pasaje de formă hermeneutică 
cu angajamentul lui Cioran față de onesti-
tate: scepticul trebuie să-și continue misi-
unea.”[3]. La fel și Tobias Dahlkvist (dr., 
profesor la Universitatea din Stockholm), 
prin lucrarea „Eremiten i Paris. Emil Cioran 
och pessimismen som levnadskonst”/  
„Pustnicul din Paris. Emil Cioran și 
pesimismul ca artă de a trăi” (2013), 
încearcă să pună în evidență „cum firul 
comun în scrierea lui Cioran este o uti-
lizare practică a pesimismului. Cioran 
transformă pe-simismul teoretic inițial într-
o artă de a trăi, cu mari asemănări cu epi-
curianismul antic”; totodată completând: 
„Tradiția pesimistă din filozofie cunoaște 
mulți excentrici cu ochi negri, mulți stilisti 
orbitori, mulți umoriști negri. Întrebarea 
este dacă cineva a unit acest lucru într-o 
asemenea măsură precum filosoful român 
Emil Cioran.” [4]. Respectiv, în volumul 
„The Temptations of Emile Cioran” (Amer-
ican University Studies, 1997)/ „Tentațiile 
lui Emile Cioran (Studii universitare amer-
icane)”, scriitorii americani William Kluback 
și Michael Finkenthal afirmă că „Emile Cio-
ran, născut în România, este una dintre 

cele mai importante figuri ale filozofiei și 
literaturii franceze moderne”. Opinii ge-
neroase, obiective și solide despre creația 
literară a filozofului Emil Cioran au fost ex-
puse și de scriitoarea franceză  Sylvie 
Jaudeau în lucrarea „Cioran ou le dernier 
homme”/ „Cioran sau ultimul om” (Corti, 
2001), care înscrie: „Pesimismul operei lui 
Cioran apare doar celor care nu au înțeles 
sensul său ultim. Această neîncetare față 
de sine nu este altceva decât un mod de 
a merge până la capătul sinelui, în care 
percepem toate etapele unei călătorii spi-
rituale autentice care, de la ruină la ruină, 
dezvăluie în cele din urmă omul suprem 
roșit prin luciditate. Mai degrabă decât un 
om fără credință, este un om dezamăgit 
care, ca și budiștii, vede în această 
dezamăgire drumul regal către conștiința 

supremă a neantului. Cu toate acestea, 
Cioran simte o rudenie mai profundă cu 
gnosticii creștini. La fel ca ei, el 
mărturisește că singura cunoaștere pe 
care omul o poate pretinde este că 
această lume este produsul unei căderi. 
Omul scufundat în timp nu mai aspiră la 
nimic altceva decât la el însuși să scape 
și să revină la starea edenică originală. 
Acest rău, nu este vorba de a-l ignora, ci 
de a scăpa de el, de a-l exorciza, de a-l 
pune la distanță în cuvinte. Astfel, dispe-
ratul pentru mântuirea sa devine un estet. 
Stilul frumos l-a vindecat de boala sa. Dar, 
astfel purificat de acest rău, el se găsește 
și el vindecat de el însuși. Ultimul om este 
un om gol. El este înțeleptul timpurilor 
moderne.” [5].  

Referindu-ne la monografia 
„Searching for Cioran”/ „În căutarea lui 
Cioran” (2009), de istoricul literar și 
traducătoarea româno-americană Ilinca 
Zarifopol-Johnston, descoperim o cer-
cetare prin care se prezintă ca atare 
„Portretul scriitoarei despre Cioran, care 
este completat de o relatare autobiografică 
captivantă a redescoperirii propriului trecut 
românesc”. Prin marea dorință de a-l în-
tâlni pe filozoful român la Paris, în cele din 
urmă la începutul anilor’ 90 are loc schim-
bul de idei între doi conaționali, iar de-
scrierea / biografia critică a Ilincăi 
Zarifopol-Johnston se concentrează pe 
anii de formare a viitorului filozof ca 
revoluționar mistic atras de politica 
naționalistă de dreapta din România 
interbelică și despre scrierile sale din 
această perioadă, și, evident, despre exilul 
autoimpus în Franța din anii 1937.  

Păreri lucide le exprimă scriitorul și 
profesorul francez Philippe Tiffreau în 
monografia „Cioran ou la Dissection du 
gouffre”/ „Cioran sau Disecția abisului” 
(1991, volum colectiv), unde spune „Filo-
zof entuziast, sceptic prin excelență, dar 
și iconoclast și insolent, amar și ironic, Cio-
ran este mereu desconcertant: este unul 
dintre cei mai corozivi și lucizi gânditori ai 
secolului nostru. Această lucrare ne invită 
să descoperim acest moștenitor singular 
al moraliștilor din epoca Iluminismului, a 
cărui reflectare este o perpetuă incitare la 
revolta intelectuală. El revendică suvera-
nitatea minții; îndoiala, sarcasmul, para-
doxul sunt armele sale cele mai eficiente 
pentru a ajunge la descoperirea adevărului 
- un adevăr care nu este întotdeauna bun 
de spus, deoarece nu oferă răspunsuri, ci 
întrebări despre marele rău al ființei, isto-
rie, civilizație, misticism, literatură, artă și 
sisteme metafizice.”[6]. Corespunzător, 
scriitorul și traducătorul german Bernd 
Mattheus prin intermediul volumului „Cio-
ran: Porträt eines radikalen Skeptikers”/ 
„Cioran: Portretul unui sceptic radical” 
(Matthes und Seitz, 2007, Berlin) 
relatează: „Autorul unor aforisme și eseuri 
stilistice strălucitoare de cel mai pesimist 
personaj a provocat în cele din urmă 
senzație cu lucrarea "Tratat de descom-
punere” publicată în 1949.  

(Continuare în pag. 16) 
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educaţional. Este membru titular al Academiei 
Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, SUA/ 
American-Romanian Academy of Sciences and 
Arts, USA; membru al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, membru al Societății Regale de 
Literatură din Marea Britanie/ member of The 
Royal Society of Literature, London, UK; mem-
bru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia; membru al Societății de Poezie din Marea 
Britanie-Londra/ The Poetry Society-London UK 
– cea mai prestigioasă societate a poeților din 
Marea Britanie, fondată în 1912; membru al Uni-
unii Scriitorilor Europeni de Limbă Română; 
membru al Forumului Democrat al Românilor 
din Moldova și al Consiliului Unirii; 
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Cartea, care l-a făcut cunoscut la 
nivel internațional, a fost tradusă în 
germană de Paul Celan și și-a stabilit 
reputația de sceptic necruțător.”[7]. Sub 
aceeași formulă, doctorul în filozofie Nicole 
Parfait în lucrarea „Cioran ou Le défi de 
l'être”/ „Cioran sau provocarea ființei” 
(2001, Paris) citează: „Cu o luciditate 
implacabilă, Cioran nu a încetat niciodată 
să denunțe iluziile vremii sale, iar secolul 
al XX-lea a dispărut sub imprecările sale, 
așa cum al XIX-lea se încheiase sub 
anatemele lui Nietzsche. Dar, chiar mai 
radical decât predecesorul său, Cioran, re-
fuzând nălucile supreme ale supermanului 
și sinuciderii, a renunțat pentru a salva o 
realitate care se sustrage pentru tot-
deauna. Din adâncul disperării sale, el a 
căutat doar să mărească, actor eroic, sin-
gurele apariții prin compunerea și inter-
pretarea propriului rol, în spatele 
aforismelor sclipitoare născute sub 
inspirația stărilor sale și al căror labirint 
exprimă dorința de a se dezvălui în timp 
ce se ascunde, se ascunde o viziune 
asupra lumii care constituie un sistem co-
erent și completat.”[8]. Pe când scriitorul, 
psihologul și jurnalistul elvețian Roland 
Jaccard în monografia „Cioran et compag-
nie”/ „Cioran și companie” (2005, Paris, 
P.U.F.) spune: „Timpul unei vieți, ați avut o 
călătorie bună? - Mai puțin mai rău decât 
mi-am imaginat. - Ce atribuiți? - Prieteniei 
pe care mi-a adus-o Cioran, la îndrăzneala 
pe care mi-au dat-o cărțile sale. Și compa-
nia a câtorva tinere care au venit din Ori-
entul Îndepărtat pentru a înmuia 
amărăciunea zilelor și a da un pic mai 
multă intensitate voluptății efemerului. Ce 
mai aștepți? - Că mă lași în pace. "Aici 
este în câteva rânduri tonul general al 
acestor pagini dezamăgite despre viață, 
cum să înfrunți moartea, deoarece este 
necesar să punem capăt vieții? O scriere 
care pare frivolă și indiferentă, profund 
serioasă.”[9].  

Într-adevăr, cele scrise de Emil 
Cioran se bazează în totalitate pe reali-
tatea vieții umane, lucruri care se 
întâmplă, credem, în viața fiecărui individ 
din astă lume – dezamăgire în acțiuni 
neesențiale, uneori importante sau mai 
puțin însemnate pentru traiul de toate 
zilele; decepție în rutina cotidiană, în 
aproapele tău, dar și în propria ființă, de-
pinde de caz și situație; cât și multe alte 
aspecte vitale. Asemenea lucruri se pot în-
tâmpla în existența oricărui om și se pot 
produce în diverse etape ale vieții; însă 
aceste stări sufletești, care sunt 
apăsătoare psihicului uman, pot trece sau 
ameliorate numai prin găsirea unui echili-
bru emoțional adecvat sau prin punerea în 
aplicare a unei activități corespunzătoare 
care să sustragă de la gândurile și condiția 
deprimantă. Astfel, marele filozof român, 
găsindu-și refugiul prin scriere, în cele din 
urmă a lăsat omenirii un tezaur literar ne-
spus de prețios, conținutul operelor filo-
zofice fiind despre lume și răul din acest 
univers, despre cultura și identitatea pro-
priului neam, dar și despre propriile 
manifestări condiționate de cotidianitate și 
mediul înconjurător, și, nu în ultimul rând, 
despre destinul personal transpus în me-
moriile autobiografice. Indiferent de toate, 
opera literară a distinsului filozof român 
Emil Cioran este o capodoperă universală, 
iar calitatea fundamentală a personalității 
sale este inteligența impresionantă și plină 
de luciditate. Cu asemenea calități, Dom-
nul Cioran a fost în slujba scrisului timp de 
aproape 60 de ani, iar prin intermediul 
preocupărilor sale ce s-au perindat prin 
stări și procese de decepție vitală, atrase 
și de fenomene negative, s-a creat acea 
operă literară care, în consecință, s-a 
dovedit a fi ca una nespus de interesantă 
și foarte bună pentru cultura universală.  

 

Emil Cioran în  
critica universală (I) 
(Continuare din pag. 15)

(Continuare din pag. 9) 
 
Primind rodul, reintră însă în cir-

cuitul anotimpurilor. 
Creaţia poetului Ion Barbu, con-

form etapizării făcute de Tudor Vianu, se 
grupează în trei mari perioade: 

1. Parnasiană; cuprinde poeziile 
anilor 1919-1920. Curentul Parnasian 
susţine în locul sentimentalismului obiec-
tivitatea, poezia este rece, descriptivă, de 
meditaţie filozofică cu realizarea perfectă 
a formei şi cultivă forma fixă sonetul, ron-
delul, fiind antiromantică. 

I. Barbu se încadrează parţial în 
acest curent literar. La el versurile sunt 
cuprinse dincolo de răceala meditaţiei, de 
transmiterea esenţei în jurul cărei se 
manifestă creativitatea. tinzând astfel spre 
tehnica romantică a compoziţiei. 

În 1922 la Editura Luceafărul apare 
în volum poemul „După melci”. În acest 
poem poetul se încadrează naturii, iar 
aceasta devine motivul compunerii, per-
sonaj activ cu toate caracteristicile groteşti 
şi fantastice. 

2. Perioada 1921-1929 este o 
perioadă în care se dedică mai mult 
cercetării matematice, fiind încununată cu 
obţinerea doctoratului în matematică cu 
teza „Reprezentarea canonică a adunării 
funcţiunilor ipereliptice”. Despărţirea de 
Parnasianism este urmată de o perioadă 
de creaţie Baladică şi Orientală. Reînvie 
componenta balcanică, aceea a 
influenţelor care se regăsesc şi la Anton 
Pann, a filonului slav, a basmului popular. 
Acum se întâlnesc semnificaţii ale unei 
lumi apuse. Apare mirificul Isarlakul, zidire 
închipuită simbol al lumilor dispărute. En-
tuziasmul melodic al versurlor trădează 
caracterul bonom al autorului. Personajul 
Nastratin Hogea îmbracă haina spirituală 
a omului ce poate influenţa înţelesurile 
adânci ale lumii. 

Trecerea spre ultima etapă a 
creaţiei sale care îl va defini ca poet major, 
se face cu poemul „Riga Crypto şi 
lapona Enigel”. Acestă creaţie, care 
reprezintă incompatibilitatea trăirilor între 
elemente diferite ale substratului material, 
este concepută sub forma unui cântec 
bătrânesc de nuntă pe care îl spune un 
menestrel nuntaşului, „la spartul nunţii, în 
cămară’’. Cu craiul Riga Crypto, împărat al 
bureţilor, a cărui dragoste către lapona 
Enigel va fi fatală se închide ciclul 
baladesc şi se deschide uşa următoarei 
etape. 

3. În 1930 publică volumul de ver-
suri Joc Secund, care a fost un eveniment 
cultural de primă mână, fiind apreciat astfel 
de marii critici Al. A Philipide, Serban 
Cioculescu, Perpessicius, G. Călinescu. 
Creaţia specifică acestui moment se 
caracterizează prin înalta spiritualitate a 

poemelor care solicită lectorului atenţia şi 
colaborarea în aprofundarea actului po-
etic. 

Din ceas, dedus... 
Din ceas, dedus, adâncul  
            acestei calme creste, 
Intrată prin oglindă în mântuit azur, 
Tăind pe înecarea cirezilor agreste, 
În grupurile apei, un joc secund,  
           mai pur. 
Nadir latent! Poetul ridică însumarea  
De harfe resfirate ce-n zbor invers  
            le pierzi  
Şi cântec istoveşte: ascuns,  
           cum numai marea,  
Meduzele când plimbă sub  
           clopotele verzi, 

Este actul gândirii în forma 
desăvârşită a purităţii în care individuali-
tatea conduce spre narcisism. În memoriile 
sale I. Barbu spune: „Poezia întocmai ca 
un fenomen fizic participă la misterul vieţii. 
Şi întocmai cum un fenomen fizic admite 
un model mecanic, tot aşa stările de rari-
tate şi de vis ale poeziei pot fi reduse la un 
model raţional.” Pentru poet, poezia este 
act al gândirii. 

Simbolurile matematice se pot 
regăsi în versurile sale. Narcisismul po-
emelor sale se află şi în mitul oglinzii unde 
modelul matematic nu este regăsit sub 
forma definiţilor concrete, ci într-o lume de 
esenţă specifică gândirii matematice cu in-
finite soluţii. Lumea gândirii absolute 
specifică matematicianului este separată 
de aprecierea emoţională, iar ansamblul 
imaginilor create abstract capătă puritate. 
Un joc fertil al ideilor pure, fără valenţe 
practice se poate transpune în oglindă prin 
substituirea simbolurilor cu capitalul 
răsfrânt în indentitatea astrală dincolo de 
maliţiozitatea reprezentării personale. 

Folosind definiţia dată artei de către 
Platon ca răsfrângere la puterea a doua a 
realităţii, Tudor Vianu, în studiul dedicat 
autorului Jocul-ui secund, arată că I. 
Barbu concepe prin arta sa o transfigurare 
ideală a lumii. Poemul în care întâlnim pu-
ternic redat acest mit este „Falduri” care 
are ca personaj pe Wilson William, per-
sonaj preluat de la Edgar Alan Poe.: 

Cast hidrofil, te aşteptam 
Să treci, maree, din oglindă 
În luna frunţii, să te-aprindă; 
Student stufos, Bostonian, 
Ceţoase Wilson William, 
Îţi jur, ar face-o bună mină 
Spini şase-n pielea ta marină! 
(De şase ori, în ape grele 

Supus confruntării în lumea îndoielii 
cu conştiinţa sa, personajul poemului intră 
în propria luptă cu sine însuşi ca posibilă 
evoluţie spirituală 

Sting fier aprins, până-n prăsele; 
Fulger cedat, just unghi normal, 
Cad reflectat, croiesc cristal.) 

Piei, chip! Rămâi, cortină spartă, 
Creatorul poemului, stăpân pe pro-

priile mijloace, răspunde orgoliului creator 
şi rămâne captiv în lumea pură a ideilor 
sale, asemeni unui enunţ matematic 
susţinut printr-o axiomă. 

Un alt poem reprezentativ pentru 
această perioadă este „Oul Dogmatic” a 
cărui dogmă o aflăm din motivul poemului: 
Şi Duhul Sfânt se purta deasupra apelor. 
Această operă care poate fi subtitlu al 
Genezei, desprinde taina lumii necreate, 
anterioară facerii, adaptând modelul 
macrocosmosului la oul primar dual prin 
conţinutul albuşului separat de bănuţul gal-
ben al fertilităţii din care miracolul vieţii ac-
cede. Oul, model cosmogonic, motiv al 
mitului creaţiei, răspândit în Grecia de 
Orfeu, conţine cele două elemente vitale 
vieţii. La Ion Barbu factorul feminin este 
albuşul care -doarme nins-, iar factorul 
masculin este - galben icusar/ ceasornic 
fără minutar - care conţine înscrisă dogma. 

O caracteristică a poemelor lui 
Barbu este scrierea lor eliptică. Lipseşte 
predicatul care să facă legătura. Marea 
concentrare în cuvinte fără să facă risipă 
practic induce ima-ginile intuitiv, lăsând 
liber aportul cititorului în fructificarea po-
emului. 

Urzite căi, neverosimil var  
Prin dimineaţa ierbii înmuiate 
În antologia Poeziei moderne de la 

G. Bacovia la Emil Bota, Nicolae 
Manolescu include în grupul „barbienilor” 
pe Dan Bota, Emil Gulian, Simion Stolnicu, 
Virgil Gheorghiu. 

Consacrarea ca profesor la catedra 
de algebră de la Facultatea de Matematică 
se va face în 1942. Spaţiile ce-i vor purta 
numele în matematicile contemporane şi 
anume, „spaţii Barbilian”, le va publica în 
1958. Ultima poezie apărută antum este 
„Bălcescu trăind” în 1956 în Viaţa 
Românească. 

Moare în 1961 bolnav de cancer la ficat. 
Bălcescu trăind 
Leagăn amar, săracii mei Bălcești! 
Lut simplu smăltuit ca şi o cană, 
Pe Topolog culcat nu mai boceşti 
Azi inima dintâi republicană 
A lui! Căci athanasic au sunat 
Mii surle. Lespezi cască. Sar sigilii. 
Şi peste un făcut, absurd regat, 
Un palid oaspe calcă, din Sicilii. 
O, frate cărvunar, întreg trăieşti! 
Din moarte ai păstrat doar străvezimea, 
Ci în amurgul pajerei crăieşti 
Cârteşte-întunecat burtăverzimea. 
Ai mult ursuzei tagme gianabeti 
Cu oftica-înţeleşi şi cu exilul 
Un veac avar te vrură sub peceţi 
Şi sveltei libertăţi suciră trilul. 
Ce-înseamnă! Astăzi piatră eşti,  
                              din unghi, 
Republicii Române Populare, 
Adeveritul mare singur trunchi: 
Bălcescu, început de călindare. 

ION BARBU  sau   Poezia Matematicii

 
       Această repunere în contact a omului 
modern cu fiinţa şi cu absolutul pare ideea 
centrală a noului umanism promovat de 
marele istoric şi filosof al religiilor.  
            Mircea Eliade studiase foarte atent 
principalele mitologii ale lumii şi constatase 
că mentalitatea omului arhaic este 
esenţialmente simbolistică, de vreme ce el 
considera Arborele, de exemplu, ca fiind 
Cosmosul, şi că el, arborele, se repetă pe 
sine şi simbolizează unicitatea şi eterni-
tatea universului. În plus, Cerul, Soarele, 
Luna Apele, Pământul, Spaţiul, Timpul  
sunt simboluri esenţiale care stau la baza 
spiritualităţii  omului culturilor athaice, care 
trăieşte astfel între repere vii, semnificative 
şi etern repetabile. Pentru omul modern 
această legătură structurală cu Cosmosul 
este abolită, iar el nu mai judecă lumea 
prin simboluri, ci prin abordarea pozitivistă, 

prin ştiinţă şi tehnologie, fără a se teme că 
tocmai prin acest mod distruge această ar-
monie. Dacă filosofiile anterioare sau para-
lele asupra sacralităţii lumii şi asupra 
salvării viitorului umanităţii s-au dovedit fie 
fanteziste, fie nesustenabile, teoria eternei 
reîntoarceri a lui Mircea Eliade nu numai 
că nu ar părea deloc străină de realitatea 
obiectivă a istoriei, dar ea se vede 
confirmată chiar de această istorie, în sen-
sul că în ultimele decenii omenirea îşi pune 
tot mai presant problema reîntoarcerii la 
natură, a protejării mediului şi a politicilor 
de consevare a resurselor şi a ordinii cos-
mice, ca să nu mai vorbim de tentativa tot 
mai reală de ieşire a omului în acest 
cosmos din care face parte. 
           Resacralizarea lumii în viziunea lui 
Mircea Eliade are ca fundament ideea con-
form căreia „sacrul este un element struc-
tural al conştiinţei, şi nu doar un stadiu 
parţial al ei”, ceea ce ar însemna că nicio 
fiinţă umană nu poate să se regăsească 
cu adevărat pe sine în reperele înşelătoare 
ale profanului, în care s-a scufundat, şi că 
numai prin reîntoarcerea la prototipul an-

cestral, singurul care este real şi autentic, 
îşi poate găsi liniştea şi salvarea.  
Propăvăduind principiile şi iminenţa  unui 
nou umanism planetar, în care omul să se 
redescopere pe sine în totalitatea calităţilor 
sale generice, primordiale,  Mircea Eliade 
nu are în vedere renegarea realităţii is-
torice imediate, moderne şi institu-
ţionalizate, şi nici nu avansează invitaţia la 
o evaziune într-o lume imaginară, ireală, 
onirică, care, oricum, nu ar putea rezolva 
nimic, ci recomandă recursul la nostalgia 
perfecţiunii şi plenitudinii unităţii primor-
diale, la un fel de nostalgie ontologică, o 
sete de sacru, de fiinţa generică, toate 
acestea în condiţiile reiterării credinţei că 
viaţa poate fi întotdeauna reluată de la în-
ceput, într-un ciclu etern şi plin de 
semnificaţii. „În asemenea clipe de criză 
totală – scria Mircea Eliade – nu  ne mai 
salvează decât speranţa de a o putea lua 
de la început: visez o nouă viaţă 
regenerată, plină şi semnificativă”. Acesta 
este „visul” lui Mircea Eliade, iar re-
sacralizarea lumii este, dacă nu realizarea 
întocmai, măcar decriptarea lui...  

 

VIZIUNEA  
LUI MIRCEA ELIADE... 

(Continuare din pag. 10)
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ATITUDINI 
 
Noua Revoluție 

Culturală,  
Marea Resetare 

și  
Sfârșitul 

Democrației (4) 
 

,,Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de a privi în 
față ș-a recunoaște adevărul. El e crud, acest adevăr, dar numai 

el folosește”. (Mihai Eminescu) 
 
    Minciuna, manipularea, dezinformarea, cenzura - 
prin anihilarea dreptului la liberă exprimare, controlul 
strict al populației și sărăcirea acesteia, îndatorarea 
statelor națiuni, reeducarea maselor prin promovarea 
ideologiilor anti-tradiție și egalitariste - reînviate în for-
mule și termeni noi (limbajul „politically correct”), dis-
trugerea familiei, deformarea educației copiilor și 
perpetuarea conflictului cu autoritatea parentală, 
susținerea și dezvoltarea agendei ecologice și trecerea 
la ,,economia verde”, restrângerea treptată a drepturilor 
și libertăților cetățenești prin cultura fricii generată de 
pandemiile actuale și viitoare, sunt câteva dintre obiec-
tivele incluse în etapele resetării mondiale, despre care 
am amintit în numerele anterioare. Probabil că acestea 
reprezintă componentele socialismului corporativ, care 
va înlocui capitalismul de astăzi… 
     ,,Iar guvernele tuturor țărilor din lume - fie că sunt 
dictaturi sau democrații parlamentare - se dovedesc a 
fi păpușile unei puteri mai puternice decât orice a văzut 
vreodată lumea. În vârful acestei puteri se află cele mai 
mari companii IT, marile bănci de pe Wall Street și cei 
mai importanți manageri de active din lume, precum 
BlackRock și Vanguard. Toți stăpânesc cele mai impor-
tante două linii de viață ale societății industriale mo-
derne: fluxul de date și fluxul de bani. Acest complex 
digital-financiar este susținut de băncile centrale, de 
organizații financiare globale precum ̀ Banca Mondială` 
și `Fondul Monetar Internațional`, numeroase grupuri 
de reflecție, organisme internaționale precum `Grupul 
celor Treizeci`, `Conferința de la Bilderberg` și diverse 
fundații precum ̀ Fundația Bill și Melinda Gates` și ̀ Fo-
rumul Economic Mondial`”, concluziona reputatul pro-
fesor și publicist american, Michael Rectenwald. 
    Și totuși, în ciuda vicisitudinilor vieții, una care nu se 
întrezărește a fi mai bună în anii ce urmează, ar trebui 
să învățăm să trăim în și pentru libertate și adevăr și 
să nu fim așa, ca pasărea din colivie, care a uitat că a 
putut cândva zbura…  
     Și că, ar fi bine de luat în seamă și atenționarea lui 
Aldous Huxley, scriitorul, filosoful și vizionarul autor al 
romanului distopic ,,Minunata lume nouă”, care 
spunea: ,,Sub un dictator științific (care poate fi foarte 
bine și din domeniul medical, n. a.), educația va avea 
efecte adevărate, cu rezultatul că majoritatea bărbaților 
și femeilor vor ajunge cu timpul să-și iubească sclavia 
și nici nu vor mai visa vreodată la revoluție. Nu pare 
astfel să existe nici un motiv serios pentru a răsturna 
vreodată o dictatură pe deplin științifică”. Cum pentru 
mulți dintre oamenii acestui pământ nu există nici 
dorința de a afla adevărul, pentru că așa cum spunea 
Mihai Eminescu, el poate fi crud și le poate distruge 
iluziile... De aici și teama, ,,spaima de a privi în față și 
a recunoaște adevărul”...    
    Din păcate, suntem prinși, aproape fără de scăpare, 
într-o existență ciclică fixată pe de o parte între apatie, 
hedonism, consumerism, și violență fizică, verbală, 
mentală și mediatică, pe de altă parte. O societate întru 
totul destrămată... O degenerare a mentalului uman 
ajuns în momentul în care se impune o schimbare în 
interiorul ființei umane: credință nestrămutată în Dum-
nezeu și prețuirea libertății. ,,Între timp a mai rămas, 
totuși, un pic de libertate pe lumea asta. E adevărat, 
mulți tineri nu par să o prețuiască așa cum s-ar cuveni. 
Dar unii dintre noi continuă să creadă că fără libertate, 
ființele omenești nu pot deveni pe deplin umane și că, 
libertatea este de neprețuit. Poate că forțele care 
amenință acum libertatea sunt prea puternice pentru a 
li se putea rezista multă vreme. Și totuși, este de dato-
ria noastră să facem tot ce putem pentru a ne împotrivi 
lor”, scria același Aldous Huxley, în eseul ,,Reîn-
toarcere în minunata lume nouă”, publicat în 1958, 
după ce previziunile sale din 1931, când scria „Minunata 
lume nouă”, s-au adeverit mult mai repede decât era 
de așteptat... În fine, probabil că și eu, asemenea lui 
Cioran, „mă îndoiesc de propriile îndoieli”, dar las 
deschisă poarta unui viitor mai bun, unei licăriri de 
speranță privind această lume, unei sclipiri de lumină 
în întunericul de smoală... Doamne ajută și-un an mai 
bun în 2022! Cu prețuire, vouă, tuturor, La Mulți Ani! 
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 ALBA-NEAGRA 

  
Se spune că în vreme ce 

războinicii  îndoliaţi de la Troia 
pregăteau rugul uriaş, de unde urma 
să se risipească-n văzduhuri trupul 
nebiruitului Ahil Peleianul, săgetat 
veninos pe câmpul de luptă, mama sa, 
preafrumoasa nereidă Thetis l-a rugat  
pe Poseidon, fostul ei pretendent, să 
scoată din apele somnolente ale mării 
Euxine, o dalbă insulă a odihnei bine-
meritate, unde să fie depus, întru 
veşnicie, trupul  salvat din  flăcări, al 
divinului său fiu. 

Şi astfel, ca prin miracol, adică, 
s-a ridicat din apele întunecate-ale 
Pontului insula marmoree a gloriei 
eterne, Alba Leuce Achillea, pe care 
ruşii-au rebotezat-o parşiv, Ostrovul 
Şerpilor, ca să se ştie, metaforic 
măcar, cui aparţine, pragmatic 
vorbind,  palma aceea de stâncă 
semănată de zei, la răscruce de vân-
turi. Zadarnică trudă totuşi, din mo-
ment ce taman în epoca petroliferă, a 
înverşunatelor negocieri ruso-româno-
ukrainiene,  când s-a încercat defini-
tiva dizolvare-n ceaţă a Insulei 
pricinaşe, tocmai atunci a început şi 
resurecţia spirituală a Tărâmului 
acesta  magic, de la gurile Istrului, 
reînviat tot mai insistent şi mai 
seducător, din profunzimile orizon-
turilor abisale ale fascinantei mitologii 
greco-latine, sub aura sa de mic teri-
toriu al eternităţii eroice, înnobilat, mai 
ales, de prestigiul covârşitor al eroului 
homeric, depus cândva, pe aici, cu 
înlăcrimată  evlavie,  într-un templu din 
marmura cea mai curată, dar şi din 
aurul troian cel mai pur. În vreme ce 
legendele proliferau nestingherit  prin 
insulele arhipelagului grec, reamintind 
tuturor miracolul de la dalba Leuce, 
unde pe jumătate nemuritorul Ahil 
Peleianul fusese reînviat într-adevăr 
de Zeiţă, fiind căsătorit apoi, de Nep-
tun, cu duhul reîntrupat al preafrumoa-
sei Elena –  dar mereu pregătit să-şi 
apere cu sabia şi cu fulgerele olimpi-
ene, bogatul său lăcaş de Glorie 
nepieritoare, ridicat boreal, în 
legănarea cuminte a Pontului.  După 
cum scris a rămas că argonauţii lui 
Iason, navigând spre Colchida, au 
văzut de pe mare, atât strălucirile au-
rorale ale aurului, cât şi fulgerele care-
l  vegheau din tării, hotârând totuşi 
să-şi continue drumul, fără: davai cias 
/ davai palton, întru necontenita lor 
pomenire de bine. 

Tot astfel într-un fragment din Eu-
ripide, se evocă momentul când 
nereida Thetis îi spune lui Peleu, tatăl 
eroului, că l-ar putea duce să-şi vadă 
fiul, „pe Stâncile Albe, din Pontul 

Euxin”. Pe când Dionisie Periegetul 
scria şi el că „prin văile deşarte-ale in-
sulei Leukos, mai rătăceşte încă su-
fletul împăcat al lui Ahile, împreună cu 
alţi eroi de sub zidurile Troiei, cărora 
Jupiter le-a acordat viaţa veşnică, în-
trucât Virtutea şi Gloria nu se vor 
pierde niciodată definitiv, în flăcările 
amnezice-ale Tartarului plutonic” 

Certum est că nicio palmă de 
pământ de sub tălpile noastre n-a 
dobândit atâta mirabilă faimă şi pres-
tigiu cultural, pe cât a adunat din praful 
bibliotecilor, micuţa insulă nelocuită, 
de la gurile Istrului, despre care 
istoricul Marcellini, în cunoştinţă de 
cauză, ne-a lăsat laconic în scris, că:  
Achilli dedicata est 

 
   * * * 

În realitatea  geografică însă, 
controversata Insulă românească a 
Şerpilor. cu dalbele sale maluri astrale, 
din gresii silicioase şi din cuarţ mar-
moreu are o suprafaţă de numai 17 
hectare şi se arată imprevizibil dintre 
spumele Pontului, la numai vreo 4 mile 
maritime de gura braţului mijlociu al 
Dunării − tot fără locuitori ca şi în vre-
murile legendare ale antichităţii. De 
aceea, nu se mai vede astăzi nici farul 
de 50 de metri, construit de grănicerii 
români şi despre care abia se mai se 
ştie că îi  mai veghea încă cea mai 
înaltă colină, pe la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, când insula aceasta, cu şerpi, 
cu tot mai aparţinea,. de fapt şi de 
drept, Regatului României şi când se 
mai zăreau prin apele nu prea adânci 
dimprejur nişte enorme blocuri 
granitice, măiastru şlefuite de 
meşteşugari pricepuţi, dar misterios 
rostogolite cumva, de pe suprafaţa 
lenticulară a carapacei granitice, 
dovedind oarecum faptul că pe-acolo 
chiar fusese ridicat cândva un vene-
rabil templu monumental, dedicat lui 
Ahile Pontarhes, protector al marina-
rilor, adică.  

Mai ales că prin 1823, un căpitan 
eleno-rus, pe nume Kiritzkov a des-
coperit chiar ruinele din marmură  de 
Paros, ale ceea ce mai rămăses din 
templul magnific ale reîntrupatului 
Ahile Pontarhes, protectorul marina-
rilor  – sau, mai degrabă, Ivan Pon-

tarhovici Ahilevski,  după cum va fi fost 
el raportat, pe la Nauka Akademia. 

 Era vorba, după câte se auziseră 
prin cercurile academice europene, 
despre un edificiu pătrat, cu fiecare 
latură măsurând 30 de metri, conform 
unor volatile schiţe-n creion, pe ge-
nunchi, care demonstrau ad-hoc şi 
fără tăgadă tocmai faptul că existase 
aievea pe-acolo un măreţ edificiu 

sacru, strălucitor întocmit şi sublim 
decorat.  

Din păcate, după marele jaf din 
1944, în misterioasa Insulă Ponticăr, 
cedată apoi, sub arbitraj sovietic, 
Ucrainei frăţeşti, nu au mai putut putut 
ajunge niciodată  arheologii români, 
care, mai înainte de începerea 
cercetărilor, riscau să piară călcaţi pe 
sub maluri, de către insidioasele sub-
marine ruseşti, care, cică, mişunau pe-
acolo, mai dihai, decât reptilele 
legendare, vopsite şi ele, probabil, în 
roşu aprins, de către vreun învârtejit 
desant de tavarişi calmâci, purtaţi la-
întâmplare, de năvalnicul lor entuzi-
asm revoluţionar mongol. 

Mai ales că  pe la ONU şi Bru-
xelles, delegaţiile sovietice îşi 
reîncepuseră deja obişnuitele lor jocuri 
panslavice de-a: „Uite Ostrova! / 
Unde-i Ostrova?/ Davai, davai, că iar 
n-ai gâcit!”  

O mai veche scamatorie pentru  
Alba-neagra, adică, dar iniţiată acum 
la nivelul cel mai înalt, fiind viclean 
condimentată şi cu ceva Păcălici sau 
Popa-prostu – străvezii avertismente 
aluzive, pentru Ukraina acesta 
procletă, care nu mai vrea, Nema!, să 
recunoască faptul că a primit insula 
doar în gaj, adică, doar până la noi or-
dine precise.  Astfel încât iute mobilizat 
prin guralivele sale perdele de fum 
circumstanţiale, Marele Drug s-a 
hotărât să-şi repatrieze nu numai con-
troversatul  său Ostrov cu şerpi,  ci şi 
întreaga Ucraină,  cu ucrainieni cu tot, 
pentru a reuni, în sfârşit, Crimeea 
frăţească,  cu Tiraspolul tavariş, fără 
să conteze prea mult când şi în ce or-
dine se vor întâmpla toate şarlataniile 
acestea sau dacă armiia, odată 
pornită, nu se va opri ca din întâm-
plare, tocmai pe la Căcâina pe unde 
mai fuseseră ei de vreo două, trei ori: 
când cu oastea, când  cu ciuma sau 
chiar cu Tolstoi şi Puşkin, la modul cel 
mai fericit,  dar, mult mai des cu veloci-
raptorul soldat  rus, Ivan, rămas şi în 
folclorul moldovenesc prin statornica 
sa  colindă  de pace şi prietenie: Paşol 
na turbinka, ciorti!  

De aceea, prin anii nouăzeci, 
când pe la Bucureşti, mai toată lumea 
se-întreba ce-ar putea oare să repre-

zinte pata aceea neagră, de pe fruntea 
lui Gorbaciov, un hâtru moldovan 
rătăcit prin Tiraspol a spus  oarecum 
vizionar, că pata aceea neagră 
reprezintă, de fapt, harta Republicii 
Moldova, cu Transnistria şi cu Insula 
Şerpilor, cu tot, pe care  nici măcar 
parşivii traducători ai lui Creangă, în 
limba moldovienească nu vor putea să 
i le scoată vreodată din cap. 
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Insula Șerpilor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAGATELE PIPĂRĂȚELE 

Că-i câr, că-i mâr 
 
Când încerci să-i afli motivul, 
Parcă ar juca la polo: 
Câr încoace, mâr încolo 
O sucește respectivul. 
 
Idee obsesivă 
 
Are drept obsesie 
Să facă impresie 
Și o face-n plastă, 
Doar că... foarte proastă. 

Culorile semaforului 
 
Când se-ndrăgosti lulea, 
Semaforul înverzea. 
Când se îmbătase criță, 
Stop: schlagbaum la portiță. 
 
Discrepanță 
 
Își dau ghes pe apucate 
Și spun vorbe mari și late, 
Însă, când să execute, 
Toți sunt muți și toate-s mute. 

Cedare 
 
Au fost câteva momente 
Când punea-n mișcare capul, 
Dar, cum n-ávea argumente, 
Trebuí să-nghită hapul. 
 
Lupul la parastasul iezilor 
 
După un discurs socratic 
I se bat lupii la gură. 
Ar pofti și-o udătură, 
D'aia stă ca pe jăratic. 
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Aparență  

 
Dacă stai și te uiți la 

televizor, fie că ai sau nu 
altceva mai bun de făcut nu 
contează, tu stai pur și simplu 
și te uiți și asculți, tot te uiți și 
tot asculți, vezi și auzi per-
soane despre care îți vine să 
crezi că sunt personalități 
după cum vorbesc, dar fiindcă 
poartă atârnându-le din urechi 
firele unor aparate îți zici că 
sunt doctori care iau pulsul 
realității, al acestei realități 
febrile, și te aștepți să-i admi-
nistreze din clipă în clipă un 
medicament care să-i scadă 
temperatura, s-o aducă la 
starea de dinainte, sunt 
convingători purtătorii de ste-
toscoape și de vorbe la televi-
zor, acuși-acuși vor vindeca 
realitatea, sunt persuasivi și 
hotărâți vorbitorii, boala 
realității va fi răpusă negreșit, 
e numai o chestiune de timp și 
totul va reveni la normal, stai 
și te uiți și asculți și devii tot 
mai convins că doctorii care își 
întretaie părerile pe ecran sunt 
convinși la rândul lor de ceea 
ce spun, iau în continuare pul-
sul realității cu același elan cu 
care au început, dar realitatea 
nu este deloc docilă, nu vrea 
să coopereze, este un pacient 
îndărătnic această realitate, ni-
meni nu spune asta dar se 
subînțelege că încăpățânarea, 
însăși încăpățânarea ei te face 
să-ți pierzi vremea, dacă rea-
litatea, în principiu, ar fi mai 
înțelegătoare ai fi tu însuți pre-
ocupat de altceva, nu te-ai 
zgâi la televizor într-o 
așteptare surdă, sperând nu 
știu ce de nu știu unde, poate 
ai citi o carte ori ai asculta 
muzică sau le-ai face pe 
amândouă deodată, dar nu te 
lasă realitatea asta atât de 
fierbinte de parcă ar avea 
gripă, și stai și aștepți hipnoti-
zat, cuvintele și imaginile care 
vin din televizor trec pe lângă 
tine fără să te atingă, nici nu 
mai știi dacă te-au atins 
vreodată, stai și te uiți și ți se 
pare că auzi și vezi realitatea 
vindecându-se, e doar o 
părere însă, una asemenea 
aparenței că toți din ecran ar fi 
medici, cum chiar ție începe să 
ți se pară că ai fi, doar fiindcă 
îți atârnă de o parte și de 
cealaltă a gâtului firele de la 
căștile telefonului, și asta 
numai și numai pentru că e 
pandemie, din cauza ei totul ni 
se pare a fi altceva, ea e capul 
răutăților bătu-ar vina s-o bată 
de pandemie... 

  
Pardesiu  

 
Ce mai face don Parde-

siu, întreabă ori de câte ori se 
întâlnesc la vreo bere, cum se 
întâmplă și de data asta chiar 
lângă fabrică, la bufetul din 

colț, ce mai face don Pardesiu, 
reia pensionarul către pri-
etenul său care încă lucrează, 
mă plictisesc acasă, și așa 
stau prea mult cu nevastă-
mea, glumește el când vine 
vorba despre pensionare, că 
de tânăr nu mai e nici el tânăr, 
dacă e să fim corecți trebuie 
să spunem că lucrurile stau 
exact invers, adică amicul 
rămas în câmpul muncii e mai 
vârstnic, cu o lună de zile e 
născut înaintea prietenului 
său, dar se cheamă că e mai-
mare, asta însă nu-i împiedică 
să fie ca frații, într-atât de bine 
se înțeleg și s-au înțeles întot-
deauna de parcă chiar ar fi 
frați, prea departe de adevăr 
nici nu suntem deoarece se 
cunosc de la grădiniță și, iată, 
au trecut aproape șase decenii 
de când își acompaniază fără 
semne de plictiseală clipele de 
relaxare, nici nu s-ar putea al-
tfel, obișnuința e a doua natură 
zice când unul, când celălalt, 
ca un fel de scuză că nu trece 
o săptămână lăsată de la 
Dumnezeu fără să se 
întâlnească, nici măcar pan-
demia cu spaima nebună de 
virus, care ne-a cam bulversat 
pe toți, lor nu le-a stricat obi-
ceiul, băutura e un simplu 
moft, lor le e drag să se 
spovedească și să se amuze, 
despre don Pardesiu, spre ex-
emplu, aduc vorba cu veselie, 
fiecare știind că în realitate 
este vorba despre nea Fane 
de la întreținere iar porecla, 
v-ați dat seama că don Parde-
siu e de fapt o poreclă, vine de 
la sănătosul obicei al acestuia 
de a-și lăsa în cuierul de la in-
trare pardesiul creând impre-
sia că stăpânul lui e mereu 
pe-aproape, când, de fapt, să 
spunem adevărul fără nicio 
jenă, le cam chiulește, toată 
lumea crede că e cel mai 
conștiincios întrucât deseori își 
lasă pardesiul cum am arătat, 
chiar și peste noapte și-l lasă, 
ba câteodată și în weekend, e 
p-aci, e p-aci, acuș tre's-apară, 
zice câte un mucalit celor ce 
insistă să afle pe unde-i nea 
Fane, că nu chiar toată lumea 
îi știe năravul, sunt suficienți 
naivi să creadă în moivul 
pardesiului, deși nu o dată s-a 
întâmplat ca posesorul aces-
tuia să apară a doua zi afișând 
aerul conștiinciozității în-
truchipate, hai, repetă pen-
sionarul întrebarea, spune-mi 
ce mai face don Pardesiu, e la 
fel de năzbâtios, nu, el nu mai 
poate face nicio năzbâtie de-
acum, cum așa, uite așa, 
săptămâna trecută l-au 
îmbrăcat în pardesiu de brad, 
aoleu, ce zici, vrei să spui că a 
plecat, da, ne-a părăsit, am 
omis să-ți spun, da' nici tu nu 
m-ai întrebat, și eu ce mă fac, 
am lăsat în fișet la el, spre 
păstrare, niște scule când m-
am pensionat, nicio problemă, 
te ajut eu să le recuperezi, pe 
bune, pe bune, hai chiar acum 
să le luăm, hai, și în fața dula-
pului cu pricina, înalt ca parde-
siul unui voinic, prietenul 
scoate un inel cu felurite chei, 
încearcă una, două, trei, nu 
disperă, perseverența e mama 
succesului, că până la urmă 
au norocul să dea ușile la o 
parte, nu mai contează că din 
spatele lor se pornește o 
avalanșă de sticle goale...
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Amintirile casei 
 

Deunăzi am revăzut  
casa poetului George Bacovia 

 

Este un fel de expoziție 
modernă, de un alb imaculat și 
transformat într-o vitrină. Aveam 
aproape 18 ani, în 1960, când am 
pătruns pentru prima oară în casa 
poetului, plină de cărți, tablouri și 
mobilă. (3 tablouri erau portrete 
făcute de pictori cunoscuți.) Unde 
este, oare, masa la care se bea 
cafeaua în doi, făcută la Paris din 
lemn negru de bambus, patul din 
camera din față? A rămas masa din 
sufragerie, comoda, câteva 
tablouri, un raft adus din 
cămăruțele din spate.  

Camera în care scria 
maestrul a rămas văduvă de mul-
tele obiecte mărunte de care se 
folosea el, baia a fost desființată... 
Pe vremuri lucrurile parcă trăiau în 
bună vecinătate, se înfrățeau 
creând o atmosferă specifică 
poeziei sale. 

După spusele doamnei 
Agata Bacovia, poetul era vizitat de 
mulți oameni de cultură, poeți de 
marcă, chiar și în perioada când 
era interzis. 

L-am văzut, deseori, pe po-
etul Romulus Vulpescu. Era 
prezent la majoritatea aniversărilor 
unde vorbea cu patos de poezia 
„nemăsurată” a poetului .  Mi-
amintesc că l-am întâlnit ultima 
dată, foarte bolnav, adus de soția 
sa, Ileana Vulpescu. S-a așezat 
greu la masa prezidiului și, pentru 
prima oară, n-a vorbit. Se uita la noi 
și zâmbea, parcă zicând: „Îl las pe 
prietenul meu pe mâini bune, iu-
bitoare.” La sfârșit, doamna 
Vulpescu l-a luat de umeri și l-a 
condus la mașină. Peste câteva 
luni a decedat. 

Altă dată a venit, ca un vul-
can, Vadim Tudor și, după o scurtă 
conversație cu doamna Agata, a in-

trat în cămăruța unde a locuit 
maestrul. A rămas câteva minute în 
ușă, privind parcă vrăjit, obiectele 
altă dată vii. La întoarcere, cineva 

l-a rugat să spună câteva cuvinte. 
I-am văzut, pentru prima oară, fața 
împietrită. A murmurat: „În sufletul 
lui Bacovia nu se vorbește, se 
trăiește.” A plecat repede, precum 
a venit, zicând, din curte, un „Bună 
ziua!” ca un tunet. 

Îmi aduc aminte că cenaclul 
care poartă numele poetului Ba-
covia a luat naștere în 1960, la 
inițiativa domanei Agata, care l-a și 
condus, ca și a poetului profesor 
Tudor Opriș. Am fost la inaugurare 
10 persoane. Mai târziu, după 
1965, conducerea a fost preluată 
de publicistul George Păun, mare 
iubitor de Bacovia, doamna Agata 
rămânând președinte de onoare. 

Mutându-se în sala Casei de 
Cultură „N. Bălcescu”, cenaclul era 
frecventat de 60-70 persoane la 
fiecare ședință, mai mult de 10 din-
tre ei fiind membri al Uniunii Scriito-
rilor din România. 

Acum câțiva ani, adă-
postindu-mă de o ploaie de vară 
sub coloanele din Piața 
Romană, dintr-un grup de tineri 
veseli, cineva aspus: „Uf! Parcă 
este o atmosferă bacoviană...” 
Și m-am gândit: Poetul George 
Bacovia, lângă care am avut 
cinstea să petrec destule clipe 
frumoase, se poate odihni liniștit 
acolo unde se află. 

 A trăit și, prin opera sa, a 
creat o atmosferă poetică care va 
dăinui multă vreme. Poate peste 
ani un alt tânăr va exclama: „E o 
atmosferă bacoviană”... 
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Eveniment  
cultural 

           Reconciliere? 
 

Să-i zicem așa deocamdată. Doman revenind 
recent în sala ”Ars Nova” a Centrului Cultural Pitești. 
Ca să vorbească despre starea prezentă a presei 
culturale românești. Ca fost conducător al revistei 
”Argeș”, aflat la prezidiu, firesc, lângă succesoru-i 
Leonid Dragomir. În sală, printre cei câțiva ascultători 
mai curajoși, interesați de subiect, și antecesorul in-
vitatului, la funcția respectivă, Jean Dumitrașcu... 

 Ei bine, Doman a punctat, nu exhaustiv (că 
n-avea cum) situația de moment în domeniu. 
Speech-ul său a făcut apel, comparativ, și la trecut, 
nu doar la ce e acum. Încercând să arate cât mai 
convingător cum stau lucrurile azi. Mai cu seamă în 
astă perioadă pandemică nefastă. Inevitabil, 
discuțiile s-au legat cumva și de sus-amintita revistă, 
de care Augustin s-a despărțit cu de la sine voință 
anul trecut. Din pricina unor neînțelegeri neim-
putabile lui. Așa că revenirea sa în capitala de județ 
mi s-a părut un fapt pozitiv, pe care l-am salutat nu 
doar formal. Dragomir i-a făcut invitația de a publica 
iarăși în paginile pe care le gira al`dată ca șef. 
Rămânând de văzut dacă s-o-ntâmpla. În context, 
fiind anunțate și câteva îmbunătățiri binevenite în ac-
tivitatea editorială a princi-
palei gazete literare din județ 
(oare?)...  Aș mai scrie de-
spre Dumitru Augustin 
Doman (domiciliat în orașul 
regal, veche vatră istorică a 
țării) că e prozator, ziarist, 
critic literar activ de niște 
decenii bune. Nu de mult 
tipărind chiar o cărticică jur-
nal cu diverse gânduri și 
notații iscate mai an de 
fenomenul ăsta dureros primit ”în dar” de la Wuhan. 
Ferice de el că are-o livadă cu vișini și coțofene în 
care poate sta să privească spre cer. Și-un birou de 
lucru la cazanu` cu vestitoare licori parfumate îmbi-
etor, stimulator profund creator... 
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 Lumea a serbat-o 

în vara acestui an, cuvenit, 
pe Martha Argerich. 
Strălucită pianistă argen-
tiniano-elvețiană de neam 
catalan. Cu ascendențe 
materne evreiești prove-
nite din Rusia. S-a născut 
acum opt decenii în 
Buenos Aires. Dovedindu-
se repede un talent pre-
coce și ieșind la scenă, pe 
la opt ani, cu partituri con-
certistice de Mozart și 
Beethoven.  

A studiat, în Europa, 
cu Friedrich Gulda, Arturo 
Benedetti Michelangeli, 
Stefan Askenaze, Maria 
Curcio, Nikita Magaloff, 
Abbey Simon. Ba chiar cu 
Madeleine Lipatti (văduva 
compatriotului nostru cele-
bru). A câștigat concursuri 
de pian renumite, i-a fost 
recunoscut talentul și a 
cucerit lumea. Cântând în 
mari orașe, tot mai 
răsunător. Adesea, cu 
parteneri pe măsură, pre-
cum Daniel Barenboim, de 
exemplu. Ceea ce i-a con-
solidat cariera și sporit 
faima, aducându-i notori-
etatea de azi. Interpretările 
sale sunt expresia unor 
trăiri interioare ardente.  

A unei contopiri ide-
ale între sensibilitate și 

temperament. Ce respiră 
autenticitate și frumusețe. 
Tehnica ei pe clape, parcă 
transcendentală, vădită 
bunăoară în concertul al 
treilea de Rachmaninov, o 
apropie de Vladimir 
Horowitz, întemeiat. 

 Trebuie spus că 
distinsa doamnă vorbește 
spaniolă, portugheză, itali-
ană, franceză, engleză, 
germană. Militează con-
tinuu pentru principii și va-
lori profesionale de 
necontestat.  

Gestul ei de a-l 
susține pe Ivo Pogorelić, 
de pildă, este elocvent 
pentru continua activitate 
de promovare a talentelor 
tinere dar promițătoare. 
Niciun concurs de inter-
pretare muzicală res-
pectabil nu poate ființa fără 
aderarea la principiile de 
organizare și jurizare insti-
tuite, pe bună dreptate, de 
Fundația ”Alink-Argerich”.  

Păcat că publicul 
bucureștean n-a putut s-o 
reîntâlnească în cadrul re-

centei ediții a Festivalului 
”Enescu”.  

Ar fi fost pentru el, 
poate, încă un magic mo-
ment. Fiindcă prin venele 
ei curge MUZICA, neîn-
doielnic...                                                                      
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Ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de Crăciun şi 
Anul Nou, de pe 20 decembrie – Ignatul (când se taie 
porcul de Crăciun), până pe 31 decembrie (Anul Nou sau 
Revelion), reprezintă pentru români o perioadă în care 
sunt practicate multe obiceiuri şi tradiţii populare, atât în 
spaţiul rural, dar şi în cel urban. 

Din tradiţiile cele mai importante şi cele mai fru-
moase este colindatul.  

Obiceiul popular al colindelor se practică pe întreg 
teritoriul României, însă cu caracter specific în fiecare din 
zonele etno-folclorice. În seara de Ajun şi în zilele de 
Crăciun şi Anul Nou, colindele sunt purtate din casă în 
casă de cetele de colindători pentru a vesti sărbătoarea 
şi pentru a ura de bine gazdelor sau celor ce deschid uşa. 

Colindatul în Ajun se face seara şi, în general, 
cetele sunt formate din copii cu vârsta între 6 şi 15 de ani, 
majoritatea băieţi. În prima zi de Crăciun, încă de 

dimineaţă, cete de flăcăi (tineri necăsătoriţi) se adună în 
vatra satului şi pornesc să colinde la casele din sat. 
Gazdele răsplătesc colindătorii cu colăcei, nuci, mere, şi 
bani, toate acestea simbolizând prosperitatea, bogăţia, 
prospeţimea şi trăinicia. 

Textele colindelor, fie populare, fie culte, sunt put-
ernic influenţate de conceptele bisericeşti şi de vechile 
practici pre-creştine. În general, colindele sunt texte ritu-
alice, preluate ca obiceiuri populare, care povestesc de-
spre naşterea Mântuitorului, despre venirea celor trei 
magi şi apariţia stelei pe cer, cea care a vestit naşterea 
lui Iisus. 

Creştinismul a asimilat practicile păgâne, arhaice, 
din perioada solstiţiului de iarnă, prin Crăciun şi An Nou. 
Popoarele indo-europene celebrau moartea şi renaşterea 
ulterioară a Zeului-Soare şi marcarea începutului unui 
nou ciclu solar.  

 
Obiceiurile populare mai păstrează încă rămăşiţe 

ale cultului păgân al soarelui, prin roţile de foc cărora li 
se dă drumul pe costişa dealului în noaptea de Crăciun 
sau colacii de Crăciun în forma soarelui.

Obiceiuri și tradiţii româneşti de Crăciun şi Anul Nou

 
Plugușorul este un obicei pe care toți românii îl 

practică pentru a sărbători Anul Nou. Chiar dacă 
plugușorul este în primul rând un obicei agrar și doar apoi 
o colindă, acesta are rădăcini adânci în spiritualitatea 
autohtonă. În cadrul colindei se întâlnesc și elemente 
teatrale în timp ce principalul subiect este toată munca 
depusă pentru obținerea pâinii cea de toate zilele. Alături 
de Sorcovă, Plugușorul este una dintre cele mai impor-
tante colinde pe care românii le practică de sărbătorile de 
iarnă. 

Precum îi spune și numele, plugul, împodobit cu 
hârtie colorată, flori, panglici este o prezență constantă 
în cadrul colindei. De asemenea, acesta este chiar și mai 
mult, o prezență simbolică pe când urătorii merg să co-
linde oficialitățile. 

În seara Ajunului de An Nou Plugușorul se recită 
din casă în casă până când razele soarelui îi dezmiardă 

dimineața pe micii colindători. Conform tradiției, acesta 
era practicat doar de copii sau adolescenți. Totuși, con-
form tradiției populare, în trecut plugușorul era practicat 
doar de bărbații în puterea vârstei. 

În unele județe precum Botoșani sau Galați se 
obișnuia ca și femeile să facă parte din ceată și să 
meargă la colindat. Totuși, cetele erau relativ mici, de doar 
2-3 inși. În schimb, erau și cete mai mari care obișnuiau 
să-și aleagă un vătaf. Pe când recitarea textului începea, 
aceasta era însoțită de sunetul clopoțeilor, al buhaiului, 
dar și de pocnituri de bice. În unele regiuni obiceiul de 
Plugușor este mult mai complex, fiind încorporate și 
unele instrumente muzicale precum fluierul, toba, cobza, 
vioara sau cimpoiul. De asemenea, nelipsite erau pocni-
torile sau pușcoacele, care aveau menirea de a amplifica 
atmosfera zgomotoasă specifică obiceiului. 

Unii cercetători sunt de părere ca acest obicei avea 
loc la începutul primăverii, așa cum Anul Nou se 
sărbătorea mai demult. După ce data de Anul Nou a fost 
stabilită pe 1 ianuarie, se crede că obiceiul a migrat și el. 
După colindat, gazdele ofereau colindătorilor colaci, fructe 

sau chiar cârnați. 
Dacă în unele zone se practică Plugul cel Mare, 

tras de boi sau purtat de copii, în Muntenia, Moldova și 
Dobrogea acesta a fost înlocuit cu buhaiul.

PLUGUȘORUL

În plina iarnă, în apartamentul unei 
familii care a cerut decuplarea de la cen-
trala care furniza energie termică și 
electrică, un reporter întreabă: 

-Ce faceți dacă vă este frig? 
-Ne strângem în jurul lumânării. 
-Dar dacă este foarte frig? 
-Ne apropiem și mai mult de ea. 
-Dar dacă este ger, cu temperatura 

sub minus 20 de grade Celsius? 
-În acest caz, aprindem lumânarea… 
 

**** 
Neamțul se trezește dimineața și 

trântește 4 ouă în tigaie, după care pleacă 
la muncă. 

Francezul se trezește dimineața și 
trântește 3 ouă în tigaie, după care pleacă 
la muncă. 

Românul se trezește dimineața, 
trântește 2 ouă pe bicicletă și pleacă la 
muncă. 

**** 
Mămico ce ţi-ai dori să îţi aducă Moş 

Crăciun? 
-Să am un băieţel cuminte. 
-Uraaa! Asta înseamnă că o să am un 

frăţior!

 
Ţiganul pleacă la război, lăsând 

acasă nevasta şi cei trei copii. După 2 ani 
se întoarce de pe front şi se duce acasă 
cu sufletul la gură, ştiind că oraşul lor fu-
sese bombardat. Îşi găseşte nevasta, o 
îmbrăţişează, apoi îşi vede copiii şi-i 
îmbrăţişează şi le spune: 
 – Dragii tatei, din 2 aţi mai rămas doar 5!

****

****
 

Vine Moş Crăciun la copiii din Somalia… 
– Copiii moşului, aţi fost cuminţi? 
– Daaaaa, Moş Crăciun. 
– Şi, copiii mosului, i-aţi ascultat pe 
părinţi? 
– Daaaa, Moş Crăciun. 
– Dar de mâncat aţi mâncat? 
– Păi ştiţi, la noi în Somalia… e cam difi-
cil, e foamete… 
– Cine nu mănâncă nu primeşte cadouri!

Discuție între 2 tipe: 
- Ce i-ai cerut anul ăsta lui Moș 

Crăciun? 
- 50 de euro, ca tuturor. 

*** 
Moș Crăciun în seara de Ajun, către 

un copil: 
- Ai fost cuminte anul acesta? 
- Tata, moșul mă amenință! Sună 

avocatul! 
**** 

 - Ce cadou vrei să-i faci soţiei tale 
de Moş Nicolae? 

-Toată dragostea mea! 
-Dar asta-i curată risipă! De 

Crăciun ce o să-i mai dai?

glume

Povestea lui Moș Crăciun 
 
Cel mai iubit și cel mai așteptat per-

sonaj în perioada sărbătorilor de iarnă, 
Mos Crăciun, are marea datorie de a in-
deplini dorințele tuturor copiilor cuminți. 
Dar care este istoria acestui moș atat de 
îndrăgit în întreaga lume? Unde și cum a 
apărut? Versiunile sunt variate și diferă de 
la o zonă la alta. 

Una dintre poveștile legate de Moș 
Crăciun spune că, demult demult, în vre-
muri neștiute, trăia la marginea unui oraș 
un bătrân care tot timpul anului făcea 
jucării pe care le vindea mai apoi în Ajunul 
Crăciunului. Într-o seară, în timp ce se în-
torcea acasă după o zi în care stătuse să 
vândă jucării, privirea i-a fost atrasă de 
ceea ce a văzut prin fereastra unei case 
sărăcăcioase. Aici, erau trei copilași 
sărmani, triști pentru că ei nu primiseră nici 
o jucărie. Copiii vorbeau între ei cu glas 

tare și spuneau că și-ar dori să aibă măcar 
un soldățel de plumb cu care să se joace 
toți trei, fără să se certe. Impresionat de 
ceea ce vedea, bătrânul s-a întristat și el 
pentru că nu mai avea nici o jucărie cu el 
ca să-i ajute pe micuți. Dar uitându-se mai 
cu atenție în sac, a observat pe fundul 
acestuia chiar un mic soldățel de plumb pe 
care l-a dăruit celor trei frați. Bucuria a fost 
mare. Moșul a plecat și el fericit spre casă 
pentru ca a reușit să aducă zâmbetul pe 
fețele unor copii sărmani. În drumul său 
spre casă, a întâlnit o căprioară rânită și a 
ajutat-o și pe aceasta să se pună pe pi-
cioare. În semn de recunoștință, căprioara 
i-a spus moșului că îi va îndeplini orice 
dorință pentru bunătatea sa. Moșul a avut 
o singură dorință, să poată să dăruiască 
câte o jucărie fiecărui copil din lume, dar 
în special acelora care erau prea săraci 
pentru a putea primi daruri. Căprioara i-a 
îndeplinit dorința. Hainele moșului s-au 
transformat în hainele roșii atât de bine 

cunoscute iar în fața lui a apărut o sanie 
trasă de reni. Moșul s-a urcat în sanie și a 
trecut într-un tărâm plin de case frumos 
colorate și luminate, unde trăiau spiridușii. 
Aici, moșul s-a apucat de făcut jucării, aju-
tat de sprintenii spiriduși. Tot anul 
munceau pentru a face jucării iar în Ajunul 
Crăciunului moșul zbura cu sania trasă de 
reni în întreaga lume pentru a aduce 

cadouri copiilor. 
Așa credea lumea mai demult, că 

Moș Crăciun moare în fiecare iarnă și se 
naște iar și iar. Și că odată cu el chiar și 
soarele moare și reînvie, sub forma unui 
copilaș. Astfel, în fiecare an, în seara de 
Crăciun, Moșul e bătrân tare, iar la miezul 
nopții el moare câteva clipe și renaște prin 
pruncul Iisus Hristos. În același timp, toată 
lumea reîntinerește, se umple de viață și 
de bogăție: de aceea Moș Crăciun aduce 
daruri cu el. 

 Așadar, legenda respectă ritualul 
învierii cosmogonice: universul se naște 
odată cu cel care săvârșește un astfel de 
ritual, în acest caz Moș Crăciun, care 
„moare în fiecare iarnă și se naște iar și 
iar”. După Mircea Eliade, „la fiecare An 
Nou reîncepe creația, iar mitul cosmogonic 
este considerat modelul exemplar al 
oricărei creații. Mitul cosmogonic se con-
stituie ca imago mundi, pentru al cărui 
adevăr însăși existența stă mărturie.” 

sursa: www.dcnews.ro 
(Pagină întocmită de I.P.)

-Salut, ce faci? 
-Mă uit la un film. 
-Ce film? 
-Rechinul ucigaș. 
-Și despre ce e vorba? 
-Despre un cal care voia să 

ajungă scriitor 
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Pustnic îngenuncheat într-un fulg 
 
De șase ori câte șase 
am dat ocol universului 
căutând un loc primitor și cald  
pe pământul încovoiat  
de aspra iarnă dintre oameni. 
 
De șase ori câte șase  
în neant am strigat:  
Doamne, topește ghețarii  
acestei nopți albe de decembrie,  

dăruiește auz și văz unei inimi 
înlăuntrul ei ca pe o flacără vie 
să mă primească. 
 
Mama și-a întins ca o cruce  
brațele spre cer  
și a încercat să mă nască –  
stingher rătăcitor 
la curțile zăpezilor  
care nu mi s-au topit  
din cale niciodată. 
 
De șase ori câte șase strig 
în acest decembrie dur  
plin de surzi și muribunzi 
și frigu-l îndur călătorind –  
pustnic îngenuncheat într-un fulg  
rostogolind un măr putred  
într-o caleașcă de aur 
fără să văd lumina 
în lumea de iască. 
 
Coconul de zăpadă  
 
Iată-mă-s de-o vârstă cu iarna, 
cu seceta, cu lacrima, 

cu grădinile lui Bacovia 
în care deseori alerg de mână  
cu adolescența mea 
rămasă fată bătrână 
la poarta sărutului 
în căutarea prea slăvitei  
fericiri de-o clipă. 
 
Doar el îmi știe ploile,  
neîmplinirile, neiubirile, 
păcatele cu care adorm legânând  
aceleași pânze în care păianjenii țes  
cele mai fantastice povești  
care mă țin până a doua zi în viață 
în timp ce strâng în dinți  
jumătatea de secol adunată. 
 
Hai, viață, lasă-te naibii trăită măcar puțin 
și ieși din coconul de zăpadă 
ca un marfar bucuros  
          că și-a găsit calea ferată, 
poate voi îndrăzni să suflu  
                        cu toată puterea  
în lumânările aprinse pe tortul 
care-mi amintește că sunt de-o vârstă  
                          cu umbra 

celei ce n-a avut curajul să crească  
în lumina lumii niciodată 
și vei zâmbi și tu măcar o dată! 
 
Așteptare 
 
Stau ghemuită  
pe prispa lumii 
ca o planetă  
care nu-și mai poate  
ține în văzduh apele bătrâne 
pământul îngreunat  
plânsul pruncilor 
rămași fără părinți 
plânsul bătrânilor 
rămași fără opinci 
în râuri de foc căutând un rost 
un semn că pe aici a trecut  
cândva Dumnezeu 
ori un Duh Sfânt. 
 
În zare doar cruci  
așteptând să se înalțe  
un Iisus  
din gloata de supuși 
în zadar urlând. 
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atunci… 
 
N-am înțeles 
pe ringul de dans 
în acea după-amiază  
 
N-am înțeles 
suflarea din inima ta, 
lacrimi pe față 
 
N-am înțeles 
cântecul tăcerii tale 
absent în inima mea 
 
N-am înțeles 
cele câteva detalii  suflate 
neglijent – privirea mea  vagă? 
 
N-am înțeles 
 
apoi... 
 
corpurile noastre în iarnă 
se sustrag în ceață, 
şi plutesc în aer 
 
ne învârtim prin dune 
spălate, lemn plutitor 
pe malul nostru, pietriș 
 
aud distanța 
înghețată pe buze, 
vorbe niciodată rostite 
 
ochii-nroşiți 
la miezul nopții de vise 

acum holograme, plutesc 
 
în nimic... 
 
călătorie în necunoscut 
 
degete bizare pe laptop 
muzică oarbă pe birou 
în camera mea liniștită,  
studiez, 
în casa mea din cărămidă 
de lângă parcul cu rațe 
plimbări… cu oameni şi câini,  
de trei ori pe zi 
în strada de lângă lacuri 
presărată cu lămpi electrice 
de pe vremuri; 
umbrele oamenilor… 
sunt prinsă de pagini scrise 
transformate în albine poetice 
în orașul meu obosit, 
cu încuietori grele 
tot somn fluid și vise-ncordate 
pagini din tomuri grele - 
ceasul cu apă bate amiaza 
bate miezul nopţii 
chaticleer strigă lumină 
pe vârful muntelui meu, 
muzele se aleargă 
să-mi ducă lumina - 
mă simt prinsă în haos 
nisipul: ecou pietricele, 
pietricele: ecou pietre,  
pietre: ecou bolovani 
evaluări: ecou 
caii voluminoşi ai istoriei - 
sub candelabrul spart 
scormonesc înăuntrul furtunii mele 
aud muzica goală ce nu o pot reda 
contemplu oglinzi nebuloase 
aleg o temă bizară 
sunt încurcată în noduri  
călătoresc prin volume 
gata să încep o altceva 
masa de scris?  
sunt pe o potecă de stâncă 
derapaj...alunecare...uitare! 
un carusel, pot să-mi amintesc 
sau macar să-nțeleg? 
atunci: sar, alerg, cad!
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Fiori de parfum matinal 
 
dimineața bătea radioasă în geam 
sfera din noi răsărea 
într-o explozie de suflet 
parfumul de dragoste proaspătă 
se împletea cu cel al aromei cafelei 
uitată într-un opt îndrăzneț 
trezind amintiri și speranțe 
sufletul tău lăsat în așternut  
mă îmbrăca în alint de mătase albastră 
o nouă zi zâmbind escalada munții 
 
Trup și suflet 
 
întins peste gând  
trupul cu irizări violacee  
așteaptă șoapta sărutului 
setea de tine arde ca nisipul  
de pe țărmul văduvit  
de pașii târzii  
luna răsare din mare  
pasională peste valurile însetate  
de trupurile noastre 
 
Azi m-am logodit 
 
Azi m-am logodit 
cu o frântură de lumină 
cu o șoaptă rătăcitoare 
pe tâmple cu un albastru 
înfiorat de un cântec 
cu un destin săltăreț și obraznic 
cu mâna ta pe coapse 
și sărutul tău pe umeri 
logodna vieții cu viața 

Frumosul din zori 
 
sferă „alfa" într-un buchet de dragoste 
uitat în ceașca de cafea 
în șoapta aceea caldă 
a trezirii la viață 
când visul a pășit pe poarta zilei 
ca un bărbat  
fericit de o adevărată femeie 
 
Ora de iarnă 
 
e timpul orei ce se schimbă, 
o noapte lungă-i astă noapte... 
 
în brațele tale-am trăit  
noaptea cea mai scurtă, 
30 - 31 martie 2019...  
o clipă a fost 
și atâta iubire... 
 
oceanul n-o cuprindea, 
nici cerul întreg 
săruturile fulgerau orele agonizante, 
în furtuni ce decapitau neliniștile tale 
 
îți odihneai tihna în mine, 
îmi răsfiram surâsul, 
să vrei să mi-l săruți 
 
ne-am iubit douăzeci și cinci de ore 
din douăzeci și patru, 
ne-am câștigat dreptul la fericire pe viață... 
 
Blestem 
 
Aș vrea să mă blestem puțin c-un înger, 
Un plus de înger păzitor în viața mea, 
Cuvintele-mi să ți se pară-un fulger 
Sau tunet greu și blând, de s-ar putea... 
 
Aș vrea să mă blestem puțin cu cerul, 
Sublimul din senin să-mi fie așternut, 
Ca să-mi șoptești în suflet adevărul, 
Furtuni de dor te vor învălui tăcut... 
 
Aș vrea să te blestem numai cu mine, 
Cu clipele în care-n taină mă trăiești, 
Iar amintirile de jar, de soare pline 
Să te blesteme doar să mă iubești! 
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