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 OCTAVIAN VOICU 
 

Născut la 28 octombrie 1940, la Viforeni, judeţul Bacău, a avut o singură profesie, de 
„rob al poeziei”. Om al cetăţii şi om al cărţii, „privighetoarea de la Viforeni” înseninează spaţiul 
cultural băcăuan cu volumele sale: Ce întemeiază privighetoarea (1973); Viaţa pe rod 
(1975); Cât eşti lumină (1979); Cartea locului (1986); Eu sunt, tu eşti, El Este! (1998); 
Pagini alese (2000); Cartea lui Copil Împărat (2002); Cartea privirii (2003), devenind astfel 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Octavian Voicu (Constantin Pușcuță) este primul care realizează inventarul obiec-
tivelor de cultură şi patrimoniu al judeţului Bacău, iar pentru întreaga activitate, în 2006, este 
declarat Cetăţean de Onoare, post mortem, al municipiului Bacău, o şcoală de Bacău îi 
poartă numele, iar activitatea lui literară şi artistică este continuată prin Asociaţia Culturală 
„Octavian Voicu”. 

În semn de omagiu, redăm una dintre ultimele lui poezii: 
„Când va fi să trec la vămi,/ Doamne, lasă-mă cu flori,/ Multe-n păr şi-n braţe multe,/ 

Şi multe la subţiori.// Vreau cu ele să corup/ Pe oculte îngere –/Să-mi asculte-o plângere/ 
Ce-mpotriva nimănui/ O aveam de mult s-o spui.// Când va fi să trec la vămi,/Doamne, lasă-
mă cu iarbă,/ Din poiana de desculţ/ Sunt un prunc, deşi am barbă.// Căci va trebui să-mi 
pun/ Aşternut pe pietre reci,/ Doamne, nu-i uşor să-ţi faci,/ Aşternut pe sub poteci.”  

(Când va fi de Octavian Voicu)    
     Dintr-un articol apărut în ziarul Deșteptarea semnat de Gheorghe Bălțătescu 
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In memoriam: evlaviosul preot-

ieromonah şi duhovnicul desăvârşit Arsenie 
Boca (n.29 sept.1910, la Vaţa de Sus-d. 28 
nov.1989, la Mănăstirea Sinaia)   

       
   Data calendaristică de 29 septem-

brie 1910 este cea a ivirii în lume a pic-
torului cu har și dar Zian, fiul de moţi ai lui 
Cristina și Joseph Boca, din satul hune-
dorean Vaţa de Sus, așezat de-a lungul 
malurilor Crişului Alb, mai în jos de Brad. 
Aşadar, doar „la o palmă de loc”, de bise-
rica, de cimitirul şi de gorunul de la 
căpătâiul mormântului odihnei veşnice a 
„Crăişorului Munţilor”: cancelistul-
revoluţionar  Avram Iancu. Mă întreb dacă 
nu doar această întâmplătoare alăturare 
a influenţat definitiv şi irevocabil destinul 
celui care avea să se numească în mo-
nahism ARSENIE BOCA! Şi în aşa de 
mare măsură încât să devină un foarte 
căutat şi mult ascultat trimis al lui Dum-
nezeu pe Pământ! Dovadă că dintru în-
ceput îşi va dedica studiile liceale şi cele 
universitare viitoarei sale meniri în viaţa 
pământeană. Aceea de preot, de călugăr 
şi de stareţ în două falnice şi eroice 
mănăstiri: cea a Martirilor Brâncoveni de 
la Sâmbăta de Sus, zidită pe brâul 
împădurit al Munţilor Făgăraş, şi cea a 
liniştitului Prislop din Ţara Haţegului. În 
cimitirul acestei din urmă mănăstiri îşi 
doarme somnul de veci, începând cu data 
de 29 noiembrie 1989, devenită, an de an, 
zi de nesfârşit pelerinaj la mormântul şi la 
chipul acelui „bărbat scânteietor cu ochi 
de un albastru infinit”. Cei care l-au cunos-
cut mai îndeaproape supranumindu-l 
când „Omul lui Iisus”, când „Sfântul 
Ardealului”, când „Sfântul de la Sâmbăta 
de Sus”.  

A fost, rând pe rând, un cuminte şi si-
litor copil-şcolar în satul 
său natal; apoi un 
destoinic şi inteligent 
elev al Liceului Naţional 
Ortodox „Avram Iancu” 
din Brad (absolvit în 
anul 1929), precum şi 
un e-minent student al 
Academiei Teologice 
„Şaguniana” din Sibiu 
(absolvită în anul 1933). 
Îndemnat de dascălii lui 
valoroşi, se va duce în 
Bucureşti pentru a 
frecventa cursurile Insti-
tutului de Arte Fru-
moase, precum şi 
pentru a audia 
prelegerile pilduitoare 
ale unor venerabili 
dascăli universitari ai 
vremii, între care Francis Rainer, de la 
Facultatea de Medicină şi Nichifor Crainic, 
de la Facultatea de Teologie. Din acei ani 
rodnici de studii şi de căutări datează şi 
două dintre cele mai izbutite creaţii plas-
tice ale sale: pictarea bisericii din satul 
Drăguşescu, din apropierea Bucureştiului, 
precum şi marea frescă din foaierul 
Ateneului Român din Bucureşti, 
cuprinzând scene care-l reprezintă pe în-
tâiul unificator de ţară, Voievodul Mihai 
Viteazul. Tot de prestigiosul său nume se 
leagă şi fericita întâmplare a aducerii în 
ţară, de pe Muntele Athos, a manu-
scriselor româneşti şi greceşti ale Filo-
caliei. Ca urmare, îl va ajuta pe 
părintele-profesor Dumitru Stăniloaie (fos-
tul lui dascăl la Academia din Sibiu), să 
încheie prima şi cea mai completă tradu-
cere a vechiului şi valorosului text teo-

logic.  
  Redau doar câteva pasaje din Lita-

nia către Duhul Sfânt a părintelui-stareţ 
Arsenie Boca: 

- Duhule Sfinte, care purcezi de la 
Tatăl şi de la Fiul, învaţă-mă să trăesc per-
manent în prezenţa lui Dumnezeu, Slavă 
Ţie Dumnezeule 

-  Duhule Sfinte, care locuieşti în 
inima Fiului, învaţă-mă să te cunosc şi să 
te iubesc, Slavă Ţie Dumnezeule Duhule 
Sfinte, Slavă Ţie; 

  -  Duhule Sfinte, care te îngrijeşti de 
Slava Tatălui, învaţă-mă să trăiesc în 
dăruire faţă de Dumnezeu şi în deplină în-
credere în El, Slavă Ţie Dumnezeule 
Duhule Sfinte, Slavă Ţie; 

- Duhule Sfinte, foc arzător de iu-
bire, învaţă-mă să trăiesc înţelept şi 
răbdător, Slavă Ţie Dumnezeule Duhule 
Sfinte, Slavă Ţie; 

- Duhule Sfânt, bunătate veşnică, 
dă-mi perseverenţa în bine până la sfârşit; 
Dascăl bun, învaţă-mă să mă port corect 
cu oamenii; Prieten drag al sufletelor, 
învaţă-mă să nu judec pe nimeni şi să nu-
mi amintesc răul făcut mie; Ajută-mă să-
mi văd greşelile; Duhule Sfinte, care 
cunoşti viitorul meu, încredinţez ocrotirii 
Tale familia mea, prietenii şi pe toţi oa-
menii, Slavă Ţie.  
  

O sfântă priceasnă  
creștin-patriotică...  

 
...asemeni unei prea-sfinte şi 

ispăşitoare rugăciuni! Auzită nu mai ştiu 
nici unde şi nici când. Oricum, se pare că-
i gândită, spusă şi scrisă de un anonim şi 
cuminte autor. Fi-va el un ţăran sau o 
ţărancă româncă; fi-va un dascăl sau un 
preot de la ţară; fi-va un păstor de cârduri 
de vite sau un cioban de turme de oi; fi-
va un plugar sau un pădurar; fi-va un om 
bătrân sau un om tânăr; un bărbat sau o 
femeie!  N-am a şti cui să-i mulţămesc 
pentru această patriotică, dulce şi 
Dumnezeiască visare în versuri!: 
„Doamne, Prea Sfinte Doamne, care-ai 
creat Pământul / Şi Muntele şi Marea, şi 
Soarele şi Vântul / Acum când nu ştiu încă 

ce zile-mi mai rămân / 
Dă-mi, Doamne, iar 
mândria că m-am 
născut  ROMÂN! / Nu-ţi 
cer nici bogăţie, nici glo-
rie, nici avere, / 
Pământuri, acareturi 
sau slavă şi putere. / Un 
singur lucru, Doamne, 
îmi este de ajuns: / Să 
am fericirea să mor cu 
fruntea sus! / De ce-ai 
lăsat Tu, Doamne, 
acest popor blajin / Ce 
te-a slăvit de-a pururi cu 
cuget de creştin / Ce ţi-
a’nchinat biserici în 
fiecare sat / S’ajungă 
azi să umble cu capul 
aplecat? / Când astăzi 
totul se vinde şi 

cumpără pe bani, /  Când Ţara e condusă 
de hoţi şi şarlatani, / Ascultă, Doamne 
Sfinte şi ultima mea rugă: / Fă, Doamne-
n Ţara asta să fiu stăpân, nu slugă! / Dă-
mi, Doamne, iar tăria să lupt cu toţi 
duşmanii / Ce cred că sunt puternici 
fiindcă au furat toţi banii. / Când conştiinţa 
tace în Ţara Românească, /  Dă Doamne, 
ca poporul din somn să se trezească!”  

Ei, ce zici, tu, cititorule!? Te rog să ţii 
minte şi să iei aminte la înţelepciunile şi 
îndemnurile din această cântare de 
temute vremi şi vremuri! Cuvinte pline de 
Dor şi de multă Jele; de deznădejdi şi 
întristări, de supărare, încredere şi 
îmbărbătare! Şi povesteşte-o şi altora ca 
tine, români adevăraţi!  Şi dă-o mai de-
parte, să „călătorească” pe aripile vântului 
în toată România Mare, în Sfintele 
Sărbători ale  Crăciunului ce stă  să vină.  

 SFÂNTUL  ARDEALULUI
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Motto 
                                                                                        

”Toate-s bune, una-i rea, 
      Nu-s parale la curea” 

                                                                                        
Vorbă de (nă)duh 

 
 Breaking news:   foaie verde de 

pelin / să ne veselim puțin;  circulă printre 
români vestea cum că, preocupată să 
găsească rezolvări rapide la inflația 
galopantă pe care o traversăm, Banca 
Națională intenționează să schimbe actu-
ala textură  a banilor,  urmând ca noile 
bancnote ce ar urma să  fie puse în 
circulație să fie tipărite pe folii de cauciuc, 
asta pentru a putea întinde de ele atât cât 
ne e nevoie. Binecuvântarea Guvernului se 
pare că a fost dată, așa că s-ar putea ca 
de Moș Crăciun să avem parte de darul ce 
ni se pregătește. O, ce bucurie!, s-ar fi auzit 
corurile de voci care așteaptă minunea cu 
speranța că și pe ulițele și în casele  noas-
tre va fi, iarăși, spor și armonie, cât și mare 
veselie.  

Să redevenim, totuși, sobri. Până 
una-alta, se cuvine să nu ne îmbătăm cu 
apă rece ne-ncepută de izvor, spre a nu 
avea parte și de pleazna gripei pandemice  
care ne pândește la cotitură. Un recent co-
municat al INS (Institutul Național de 
Statistică) ne spune că inflația continuă să 
se păstreze, pe  medie,  în limitele ultimelor  
luni de zile, adică la aproape 16 la sută, iar 
tendințele de evoluție spre scădere ar 
putea fi vizibile abia de anul viitor. Așa  să 
fie!  Dă, Doamne! Până una-alta, cred că 
ar trebui să fim circumspecți față de acest 
număr de prestidigitație aritmetică având 
între recuzite jobenul miraculos din care-și 
iau zborul porumbei albi și pamblici col-
orate. Fiindcă  acest ”pe medie” ascunde 
în dedesubturile sale sinuozități pe care se 
construiesc  adevărurile de fiecare zi și pe 
care le resimțim fiecare dintre noi cu efecte 
tot mai dureroase. La buzunar, deopotrivă 
la stomac. Și, cum orice cuvânt – scris sau 
rostit – trebuie susținut de argumente,  e 
cazul să ne explicăm.  Coșul zilnic la ali-
mente al românului se îngreunează, pe zi 
ce trece, cu poveri tot mai mari, așa încât 
planificarea familială la necesitățile ali-
mentare de bază este dată peste cap, cu 
efecte directe de melancolie galopantă la  
buzunar și de migrene  agasante și intrata-
bile.  Trimițându-ne, volens-nolens, la  
vechiul precept ante-decembrist: 
alimentația rațională, însoțită de îndemnul 
”mestecând încet și mult, îți protejezi atât 
stomacul, cât și punga!”. Slalomând astfel 
printre prețurile care pur și simplu au luat-
o razna, ca într-o cursă maraton cu finiș 
nedefinit, și fără etape  intermediare pentru 
a nu-și pierde nimic din ritmurile 
escaladărilor. Anostă și insipidă, dar extrem 
de vorace, o listă de cumpărături la ali-
mentele de bază, din orice zi bifată de cal-
endar,  reprezintă un document autentic al 
procesului de strângere a curelei  de la 
pantaloni și de lărgire a băierilor pungii 
fiecăruia dintre noi. S-o parcurgem 
împreună:  litrul de ulei – 14 lei (de la 6 lei 
înainte de declanșarea inflației), adică o 
creștere de 180 la sută; kilogramul de 
zahăr – în medie, 6 lei (de la sub 3 lei), preț  
majorat cu sută la sută; fasolea uscată – 
de la 10 lei kilogramul, la 19 – 20 de lei  în 
hipermarketuri;  untul – creștere medie de 
80 la sută (de la 8 la 14 – 15 lei pachetul);  
laptele de consum – prețuri majorate de la 
4  la 6 lei litrul; laptele bătut și iaurturile – 
majorări cuprinse între 80 și 100 la sută; 
pâinea – cu costuri dospite până aproape 

de dublul lor; apa minerală  - carbogazată 
cu jumătate din ofertele anterioare.  La rân-
dul lor, nici comercianții din piețele 
băcăuane (iar practicile sunt identice  în în-
treaga țară) nu au lăsat să le scape ”bătaia 
peștelui”,  întremându-și prețurile în ton cu 
vremea, de regulă cu dublarea lor la 
legume, verdețuri,  fructe, mălai, lapte și 
produse derivate ș.c.l., ori păstrându-le, dar 
reducând  cantitatea la jumătate. (Pentru  
conformitatea celor spuse, un caz mai 
”pitoresc” de adaptare la actualele practici: 
în loc de 10 frunze de potbal pentru sar-
male, cu costul de 1 leu, cât conținea un 
snop, numărul acestora s-a redus la 
jumătate, ceea ce înseamnă o dublare a 
prețului). Regula generală de conduită a 
piețarilor fiind ”cui nu-i place, să nu 
cumpere”.  Aceeași rețetă aplicându-se și 
în cazul altor produse, precum dovleacul, 
varza murată, rădăcinoasele etc. Și-atunci, 
cum să nu te întrebi:  cum de ies din con-
deiele statisticienilor / politicienilor cei 16 la 
sută de inflație? Că până la  adevărurile din  
farfurii e-o cale-atât de lungă!? De zeci și 
sute de procente. La care se adaugă sal-
turile spectaculoase ale prețurilor și cos-
turilor de la carburanți, gaze naturale și 
energie electrică, cu efecte dezastruoase 
asupra facturilor noastre. Un eventual 
răspuns, în ton de scenetă persiflant-
comică cred că l-ar putea da doar un ma-
gician-măscărici de la circul ambulant de 
Sfânta Marie, nicicum de către diriguitorii 
noștri, care devin  cu fiecare zi ce trece mai  
scamatori și  păcălici decât proverbialii  eroi 
naționali Păcală și Tândală. Să nu ne 
mirăm, însă, de pamblicile scoase din 
joben, fiindcă și acestea fac parte din re-
cuzita spectacolului guvernării. Și încă 
ceva: nu e nimic nou sub soare. Năravurile 
de a a fi duși cu preșul sunt vechi de când 
lumea românească și fac parte din recuzita 
oricărei guvernări, după cum ne spunea în 
urmă cu aproape un veac  și inegalabilul 
comediant Constantin Tănase: De la Nistru 
pân-la Tisa / tot românul plânsu-mi-sa / că 
sunt vremuri anormale / şi că nu-s parale, 
/ dar de la Tisa pân-la Nistru, / dacă ai 
ajuns ministru, / ai scăpat de angarale: / 
sunt parale!... Dar și de la Calafat la Iaşi / 
Dacă ajungi deputat / Ai scăpat de angar-
ale, / Sunt parale.. 

Sigur, variațiile și scenariile la 
această temă pot fi  infinite. Până când, 
însă, lucrurile se vor fi limpezit, iar aritmet-
ica inflaționistă își va fi devoalat toate 
fațetele sale necunoscute  și derutante, și 
numai dacă minunile vor fi să se întâmple, 
cred că cel mai înțelept lucru  care ne stă 
la îndemână ar fi să  luăm seama la ce va 
să  ne spună dialogul dintre doi  români 
cam sastisiți de aste vremuri: cum o mai 

duci,  Ioane, îl întreabă Vasile  pe amicul 
său, acesta răspunzându-i: mulțumesc 
Celui de Sus, astăzi mai bine decât 
mâine...  

Iar „mâine”, cine să știe ce surprize-
surprize ne mai poate servi numita 
aritmetică a inflației!  

JOBENUL  
CU PORUMBEI  

ȘI PAMBLICI 
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Răsfoind zilele trecute o mai veche 
carte, prima, de fapt (Orizontul lecturii, 
1983), prin care îmi vesteam intrarea în arena 
literară, adunând „eseuri de sociologia litera-
turii”, am constatat că încercam (acolo și 
atunci) să răspund unor astfel de întrebări, 
frământând – dintotdeauna – frontul scri-
itoricesc. Între timp, știe toată lumea, s-au pe-
trecut prefaceri radicale. 

Dealtminteri, constatarea că 
omenirea „a căzut în mâinile mass-media”, 
lansată cândva ca sumbră profeţie, a devenit 
un bătătorit adevăr obştesc. „Masa 
planetară”, despre care amintea E. Morin 
(1962), e o evidentă realitate; prin 
convergenţa pieţelor şi „eroziunea 
electronică” a planetei asistăm la instalarea 
unui perfid totalitarism media, căpătând ac-
cente nebănuite în epoca iconismului, im-
punând o unică civilizaţie prin invazia culturii 
media: o cultură de rang mediu şi extensie 
planetară (prin transconsumerism). Teletro-
pismul epocii, stimulând neoanalfabetismul 
TV, face din cultura media un eficient agent al 
globalizării; altfel spus, mass-media nu sunt 
doar un vehicul cultural, ci propun o nouă 
cultură, subjugată de ideologia divertismen-
tului, eclipsând „destinul magistral al cărții”, 
cum ne reamintea acad. Ioan-Aurel Pop. Un 
destin început în amurgul Evului Mediu, odată 
cu Guttenberg, tezaurizând înțelepciunea 
lumii. Și riscând să se încheie în Evul Media, 
asaltat de propagandiști „progresiști”, de-
cretând cartea, în numele culturii cancelate, 
cum doresc globaliștii de azi, „un obiect ve-
tust”. 

Dar noi purtăm o dublă ereditate, 
codul cultural fiind echivalentul sociologic al 
codului genetic. Cum trăim într-o societate „de 
informaţie”, „branşată” la mass-media, evident 
că tele-existenţa întreţine această seducţie, 
aplatizând exigenţele. Neotelevi-ziunea (cf. U. 
Eco) se manifestă pulsional, cvasi-hipnotic, 
prelungeşte o relaţie afectivă, subminează 
pu-terea decizională şi cultivă, pe fundalul 
infantilizării, o atenţie lipsită de critică. Să nu 
uităm apoi de acea participare imaginară (prin 
proiectare şi identificare) şi, desigur, de per-
suasiunea publicitară, inducând opinia că feri-
cirea ar fi la îndemâna fiecăruia în universul 
consumist. Seducţia mediatică ne aruncă, 
aşadar, prin efectele escapiste, într-o servitute 
voluntară. Civilizația digitală impune conecti-
vitatea, trăim în videosferă, cultura de piață e 
înrobită divertismentului. Cultura de net 
îngăduie supraexpunerea, vălmășagul opini-
ilor, aura mediatică. Foiesc teleintelectualii, 
Homo zappiens e ocupat, teletropismul 
infantilizează publicul. Giovanni Sartori ne 
avertiza: a apărut omul video-format; el e doar 
„văzător”, nu se mai vrea un animal simbolic. 
Nu mai vorbim de maladia corectitudinii 
politice, tâmpind mințile virgine. Paradoxal, lo-
goreea, incontinența verbală sufocă tocmai 
comunicarea. Nu ne prea înțelegem. Am intrat 
în era in-comunicării? S-ar impune, oare, o 
dietă digitală?  

Paradoxal, odată cu reculul lecturii, 
grafomania dă în clocot, diluviul editorial e 
copleșitor. Oricine, tipărindu-se, îndrugă vrute 
și nevrute. Trăim într-o lume populată de 
poetaștri, răscolită de orgolii, cu infatuări și 
răfuieli. Critica este vital necesară, nu încape 
îndoială. Problema e cum „funcționează”. Ev-
ident, nu mai are impactul consacrant de 

altădată, dar asigură încă „putere” în lumea 
literară. Rostul ei ar fi descurajarea 
mediocrităților. Dar cine ar putea cuprinde azi 
fluxul editorial, rostind un ferm „În lături!”? 
Rețeaua rizomică ruinează ierarhia, 
cronicăreala a devenit marketing literar. Au-
torlâcul e în floare, năvălesc „hoardele de 
tătari culturali”, constata N. Manolescu, toți 
râvnesc, cu gândul la pensioară, la statutul de 
scriitor. Cu gloriola aferentă, câtă mai e. Și se 
bat pentru a-l obține, de la cronici tarifate pen-
tru „întâmpinări” prietenoase la agresiuni și 
înjurături. Viața literară a devenit un iarmaroc: 
foială, târguială, descurcăreală. Critica de în-
tâmpinare, în oceanul de indiferență al neciti-
torilor, nu mai îndrumă; doar constată; și o 
face deseori interesat, cu partizanate care bat 
la ochi în toparea producției de carte. Sunt 
găști cimentate, sunt succese fabricate și scri-
itori gonflați la bursa valorilor. De unde și febra 
/ graba canonizărilor... 

Încât ne zbatem în plasa unui ciudat 
paradox. Odată cu dezinteresul publicului, dă 
în floare boala autorlâcului. Asistăm la un 
adevărat diluviu, nimeni nu mai poate avea 
pretenția că ar controla fluxul editorial, oferta 
e copleșitoare (valul traducerilor, îndeosebi) 
și prețurile interdictive. Deși statutul scriitorului 
a declinat, numărul celor doritori să devină 
membri ai Uniunii Scriitorilor („scriitor cu car-
net”) e în creștere. Funcționează edituri de 
apartament, se practică tiraje confidențiale, 
sunt grupuri de presiune și, bineînțeles, se 
înmulțesc cronicile amicale. Drept consecință, 
ierarhiile severe, cartografiind un relief acci-
dentat sunt înlocuite cu orizontalitatea 
rețelelor, înstăpânind ceața axiologică. 

Poate că cel mai grav simptom în 
acest peisaj crizist ar fi tocmai prăbușirea 
credibilității. Câmpul cultural și, cu deosebire, 
mediul literar e tensionat de scandaluri și 
jocuri de culise, de irelevanța unor premii și 
de neîncredere în jurizări, de grupuri de pre-
siune, falsificând bursa de valori. Avem o 
piață subdezvoltată, cu autori industrioși, în 
delir localist și abundență editorială, cu di-
fuzare precară și vizibil recul al lecturii. Plus 
incapacitatea frontului critic de a cuprinde 
producția editorială, filtrând supraoferta, 
întreținând, prin delegitimare – pe fundalul 
dezinteresului cultural – ierarhii frauduloase, 
divorțând, în repetate cazuri, de axiosferă. 
Dar rămânem optimiști. Noi, ca „trestii gândi-
toare”, cum zicea Pascal, nu ne putem 
despărți de carte. Nu putem accepta „golirea 
minților”, infantilizând și imbecilizând umani-
tatea. Și ne mângâiem cu un frumos distih 
arghezian: „Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris, / Încet gândită, gingaș cumpănită”... 

Din perspectivă comunicațională 
judecând, destinatarul (receptorul) nu poate 
lipsi din această enigmatică ecuație. Socio-
logic vorbind, cauza finală a oricărei literaturi 
nu este scriitura, ci destinația (ecoul social). 
R. Escarpit (v. Sociologie de la littérature) 
ne reamintea că „orice scriitor, în momentul 
în care scrie, are prezent în conștiință un pu-
blic”. E drept, publicul / publicurile este / sunt 
un incoerent ansamblu socio-cultural. Se 
naște un dialog incontrolabil. Ne adresăm 
cuiva, nu știm cui; dar scriem cu fața spre 
prezumtivul cititor. Fiindcă procesul, firesc, se 
consumă în doi timpi: a scrie și a citi. Și orice 
lectură este un act interpretativ. Lumea însăși 
este o carte de citit și de descifrat. 
Conchizând, să-l pomenim și pe bătrânul și 
hulitul Gherea: „dacă o mișcare literară fără 
literați e un nonsens, o mișcare literară fără 
cititori e imposibilă”. Să nădăjduim că „tribul” 
cititorilor, risipit în jungla societății de consum, 
își va păstra năravul, în pofida ofertelor 
media, în avalanșă. O lume fără cărți 
(imaginată de un Fr. Truffaut) e coșmarescă, 
iar perspectiva unei societăți „fără lectură” – 
imposibilă, de neconceput. Lectura, fie ea 
„procopsitoare” sau „desfătătoare”, rămâne, 
vorba cronicarului, „cea mai de folos omului 
zăbavă”... 

  DE CE SCRIEM? PENTRU CINE SCRIEM? 
(O incursiune sociologică într-un peisaj crizist) 
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        Ca și oamenii, unele monumente 
arhitecturale își au perioada lor de glo-
rie, importanța socială și mai ales rolul 
lor în viața unei comunități și apoi, fie 
din condiții naturale, fie din neglijență 
sau rea voință dispar, pur și simplu. 
Așa s-a întâmplat și cu un monument  
religios, O bijuterie arhitectonică 
pierdută, BISERICA ARMENEASCĂ 
DIN BACĂU, monument arhitectural 
care, din neglijența unora, a fost șters 
de pe panoplia acestei localități.  

Mihai Ceucă, încercând să 
păstreze măcar în memoria urmașilor 
a acestei  bijuterii, ne propune o 
carte/album, excepțională, din toate 
punctele ( documentar, tipografic etc.).   

Editura Ararat din București 
tipărește, în anul de grație 2021, acest 
volum susținut financiar de Uniunea  
Armenilor din România. Sfințită în anul 
1858, Biserica armenească din 
Bacău a devenit una dintre construcțiile 
de referință din urbea acelor vremuri. 
Biserica se impunea ca dimensiuni și 
arhitectură printre celelalte zidiri din 
Bacău, dar în urma cutremurelor de-
vastatoare dei 1940 și 1977 a fost grav 
avariată, astfel încât autoritățile vre-
murilor au decis demolarea ei, iar pe 
locul bisericii dar și a cimitirului au ridi-
cat blocuri, ștergându-se din memoria 
locuitorilor  băcăuani acest simbol de 
credință, dar și de existență spirituală, 
pe acele locuri a unei bijuterii arhitec-
tonice. 

Pentru a marca locul unde au 
ființat biserica și cimitirul armenesc, 
Primăria Municipiului Bacău și Uniunea 
Armenilor din România, sucursala 
Bacău, primind în dar de la orașul 
Hrazdan din Republica Armenia, o 
cruce de piatră, Hacikar, au fixat-o 
chiar pe acele locuri. Această lucrare 
de artă a fost realizată de sculptorul 
armean Arșak Baghdasarian și 
inaugurată la 9 octombrie 2020 când 
s-a dar spre folosință terenul din Strada 
Șoimului pentru amplasarea acestui 
monument.   

Adrian Jicu în Prevorovirea 
din deschiderea acestui volum, 

consideră acest monument, drept o  
baricadă împotriva uitării.  

Biserica armenească a apărut 
pe acele locuri ca o necesitate pentru 
familiile de armeni care s-au stabilit în 
acest oraș, la început într-un număr 
mic, dar cu timpul tot mai numeros, 
coborând din Roman și Botoșani, atrași 
de potențialul comercial al așezării, sta-
bilindu-se în zona centrală, pe strada 
Ioniță Sandu Sturza, devenită în scurt 
timp drept Strada Armenească. Între 
1850 și până spre 1900 armenii din 
această urbe nu beneficiau de un ci-
mitir propriu și erau nevoiți să-și ducă 
morții la cimitirul din Roman, 
transportați de cărăușii ceangăi din 
zonă, cei care făcând cumpărături de 
la negustorii armeni, mai în glumă, mai 
în serios, spuneau: Lasă mai ieftin, 
jupâne, că te-oi duce și eu mai ieftin la 
Roman.  

Ceea ce face Mihai Ceucă prin 
această carte, ne spune, Adrian Jicu, 
nu-i altceva decât o recuperare 

simbolică, o salvare postumă, 
prin reconstruirea existenței zbu-
ciumate a bisericii  armenești din 
Bacău. Demersul vine ca o pre-
lungire firească a preocupărilor 
autorului pentru cercetarea și 
promovarea patrimoniului mate-
rial și imaterial al locului, dome-
niu în care a dat deja câteva 
contribuții solide. Acest monu-
ment arhitectural de cult, de o 
importanță deosebită dar și de o 
frumusețe cu totul specială și-a 
găsit omul potrivit să o re-
lanseze, fie și doar în plan ima-
terial, în memoria oamenilor. 

 Despre viața armenilor din 
Bacău, Paul Grigoriu a publicat 
volumul Anatomia unei străzi. 
Galerie de chipuri (memorii), 
1992, editura Odeon, volum în 
care prezintă efervescența de 
pe strada armenească 
băcăuană, cu întâmplări fericite 
sau mai puțin fericite, cu 
preocupări diverse în perioada 
de glorie, cu portrete de 

personalități armene, dar  această Bi-
juterie pierdută nu-și găsise nașul de a 
o arăta lumii, în toată splendoarea ei. 
Mihai Ceuca, devotat acestui lăcaș de 
cult, în urma cercetării arhivelor, redă 
posterității un adevărat album de artă. 
Cele aproape 50 de cărți și documente 
cercetate  dovedesc faptul că autorul a 
cuprins aproape tot ce se putea 
cuprinde pentru întocmirea, cât mai 
precisă, a acestei cărți care,  pe drept 
cuvânt, ar putea fi considerată drept un 
al doilea certificat de naștere al Bisericii 
armenești din Bacău. În ultimul timp, 
viața culturală dar și cea economică a 
sucursalei armenilor din Bacău se 
dezvoltă tot tai mult, devenind un 
adevărat reper în viața orașului. Sunt 
evidențiate aici și portrete ale unor per-
sonaje de reală importanță, personaje 
devenite personalități, care fac cinste 
atât armenilor cât și românilor,prin 
contribuția la viața economică și 
științifică.  Punerea în valoare a acestui 
monument arhitectural se înscrie în  
activitatea de recuperare a ctitoriilor 
dispărute, care altfel ar fi definitiv 
pierdute. 

 Despre un destin
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În atmosfera toridă a verilor 
bucureştene care îndemnau la ple-
carea în vilegiatură, Eugen Lovi-
nescu se retrăgea în casa 
părintească de la Fălticeni unde 
găsea condiţii prielnice scrisului. O 
curte umbrită de pomi fructiferi, un 
chioşc unde Anton Holban, nepotul, 
îşi făcea lecturile de vacanţă, o casă 
care la timpul ei trebuie să fi fost 
impunătoare. Şi desigur, biroul, piesa 
de mobilier care ţinea legătura cu 
celălalt, din Bucureşti, asigurând 
conexiunea criticului la tot ceea ce 
însemna viaţa culturală românească. 
La această masă din lemn masiv şi-
a scris toată opera beletristică, trăind 
bucuria creatorului de lumi şi de viz-
iuni artistice; din cele 60 de cărţi edi-
tate, reprezentând lucrări ştiinţifice, 
beletristice ori traduceri din literatura 
latină şi elină, 25 au fost scrise la 
Fălticeni. Tot de aici, apărat de ma-
sivitatea munţilor cu spinări brune, a 
ţinut vie activitatea revistei 
„Sburătorul” care nu trebuia să 
înceteze în sezonul estival. 
Corespondenţa cu Liviu Rebreanu, 
redactor şi director de revistă pe tim-
pul verii, îi permitea lui Lovinescu să 
facă planuri, regândind structura re-
vistei şi, de la distanţă, să îi asigure 
conţinutul variat, exercitând un con-
trol atent şi responsabil, neabando-
nat nici în momentele de respiro ale 
vacanţei. 

Prin acest spaţiu „mirabil”, 
care a germinat cultură românească 
suficientă pentru întrega zonă a 
Moldovei de Nord, ne plimbă un 
mare admirator al lui Lovinescu: 
criticul literar Eugen Simion, care în 
1969 făcea o excursie de docu-
mentare la Fălticeni, adunând date 
pentru teza de doctorat (1).  El reface 
un itinerar simbolic al culturii române 
concentrate în acest topos semnifica-
tiv al literaturii. Mergând pe urmele lui 
Eugen Lovinescu, trece inevitabil prin 
locurile descrise de Mihail 
Sadoveanu în „Nada florilor” şi „Dum-
brava minunată”; se întâlneşte cu is-
toricul şi genealogistul Ştefan 
Gorovei, nepotul folcloristului Artur 
Gorovei; studiază cu atenţie poze de 
familie, care-i redau pe Anton Holban 
şi Vasile Lovinescu, nepoţii criticului, 
aflaţi la vârstă fragedă, în faţa unui 
impresionant tablou de familie în care 
şi criticul literar ocupă un loc anume, 
retras într-o margine, alături de 
tânăra soţie. O familie care a trasat 
urme adânci în cultura şi literatura 
română: criticul literar E. Lovinescu, 
simbologul Vasile Lovinescu şi proza-
torul Anton Holban. A venit după ei 
Horia Lovinescu, dramaturgul care a 

stat la conducerea teatrului „Nottara” 
din Bucureşti. Trei generaţii de int-
electuali care, traversând epocile, au 
sporit şi ele prestigiul unui loc. 

Orăşelul copilăriei şi 
vacanţelor lui Lovinescu şi 
Sadoveanu devenit, prin romanele 
sadoveniene, metaspaţiu al 
copilăriei, i se arată criticului literar 
Eugen Simion sub un aspect mai 
degrabă vetust, doborât de povara 
timpului şi pustiit de ceea ce îi ani-
mase odinioară spiritul: „Dimineaţa, 
însoţit de profesorul Aurel George 
Stino, de simbologul Vasile Lovi-
nescu, nepotul criticului, şi de tânărul 
Ştefan Gorovei… vizitez oraşul în 
zonele lui literare. Primul drum îl 
facem la casa lui Lovinescu, pe 
strada Sucevei, în paralel cu strada 
mare a oraşului, unde se află 
primăria şi celelalte instituţii publice. 
Intru în curtea rărită de pomi şi încon-
jur o casă, altădată impunătoare, azi 
rău ţinută, aproape dărăpănată. (…) 
Nu departe de casa lui Lovinescu se 
află, pe strada Republicii, casa în 
care a locuit Nicu Gane şi folcloristul 
Artur Gorovei. (…) Pe uliţa 
Rădăşenilor se mai păstrează casa 
în care a locuit multă vreme Mihail 
Sadoveanu.  

Nici un semn nu indică faptul 
că aici a trăit un mare scriitor. Casa, 
văzută de afară, arată mizerabil. Li-
vada, aceeaşi, mi se spune, lasă o 
impresie mai bună. (…) De aici, de 
pe deal, se văd spinările brune, de 
urşi, ale munţilor, iar jos apa 
Şomuzului, mică şi dezolantă. Nici 
vorbă de sălbăticia şi grandoarea 
sugerate de descripţiile prozatorului. 
Priveliştea, în ansamblu, e însă 
remarcabilă. Vegetaţia dă o impresie 
de puritate, cerul e limpede şi înalt, 
relieful e variat, fără asperităţi, ochiul 
se odihneşte pe colinele înconjurate 
discret de tufişuri. Sunt introdus, mai 
adânc, în inima topografiei sadove-
niene. Dumbrava minunată e acum 
simţitor rărită…”(2).   

În 1993 Eugen Simion reia 
traseul simbolic, participând la cere-
monia depunerii urnei funerare a lui 
E. Lovinescu în cripta familiei. Criticul 
se reîntorcea acasă, după o jumătate 
de secol de la trecerea sa în veşnicie, 
în spaţiul care-i asigurase bucuria 
neasemuită a scrisului şi îl ajutase să 
vadă, cu obiectivitatea distanţei ge-
ografice ce-l separa de capitală, ca-
racterul mărunt al încrâncenărilor 
partizane în care se implicase 
odinioară.  

Cu ocazia comemorării, bi-
blioteca orăşenească primea numele 
criticului literar interbelic. Prezent la 
evenimentele derulate în cadrul 
acestei emoţionante reîntoarceri a 
spiritului lovinescian în spaţiul-ma-
trice, Academicianul Eugen Simion a 
notat într-un caiet de impresii pus la 
dispoziţia vizitatorilor: „S-a atribuit, 
azi, 16 iulie 1993, numele „Eugen 
Lovinescu” bibliotecii din Fălticeni. O 
decizie inspirată. Sunt emoţionat că 
fălticenenii îl redescoperă pe acest 

mare critic, creatorul, arhitectul lite-
raturii române moderne”.  

Vizitând din nou Fălticenii, cu 
imaginea modernă adusă de un pri-
mar destoinic de după 1990, impre-
sia călătorului este mult modificată. 
Eugen Simion constată restaurarea 
caselor memoriale:  „Casa în care 
s-a născut E. Lovinescu este, oricum, 
în picioare, renovată, cu o grădină 
îngrijită ce dă într-o parte spre calea 
Sucevei, cu alta coboară spre apa 
Şomuzului” (…). Casa lui 
Sadoveanu, renovată, este un 
muzeu în toată legea. De pe uliţa 
Rădăşenilor la casa propriu-zisă, 
prevăzută cu un cerdac frumos şi 
comod (loc pentru meditaţie, siestă şi 
cafea) se deschide o alee străjuită de 
arbori puternici şi solemni…”. Intere-
sul arătat de primarul ales în mod 
democratic este de a conserva „o 
bună parte din vechile clădiri”, dar şi 
de a păstra spiritul locului care a 
dăruit culturii române suficienţi oa-
meni de seamă. Iar popasul îndelung 
al vizitatorului are loc chiar la Casa 
oamenilor de seamă, pe terasa cu 
deschidere spre panorama descrisă 
de Sadoveanu în cărţile sale: „acolo 
de unde se vede Şomuzul, Nada flo-
rilor, Dumbrava Minunată şi alte 
topos-uri din ţara imaginară a lui 
Sadoveanu. Impresie formidabilă. Li-
teratura a creat, negreşit, aceste co-
line şi acest labirint de ape calme. 
Natura imită uneori arta sau ne pare 
nouă, spirite mistificate de artă, că se 
întâmplă acest fapt nefiresc. Oricum, 
prezenţa zimbrului se simte pretutin-
deni. Şi-a asumat o geografie reală 
şi, iată, geografia începe să-i 
semene”.   
   Excursul prin „geografia” 
sadoveniană este pretextul de a intra 
în cealaltă geografie, cea lovi-
nesciană, în care supremaţia 
aparţine cărţii: „Muzeul are câteva 
manuscrise de Lovinescu (Memorii I, 
Bălăuca etc.) şi, dacă este adevărat, 
chiar biroul la care scria, vara, 
criticul”. Aici domneşte liniştea, 
tulburată în răstimpuri de toaca şi 
clopotele mânăstirii din apropiere. 
Lumea cărţii se reculege, în spaţiul 
sacru al veşniciei. Pe axa Fălticeni-
Bucureşti-Europa, odihnind în locul 
unde spiritul nu poate fi tulburat de 
nicio omenească slăbiciune, E. Lovi-
nescu domină şi astăzi, cu prestigiul 
personalităţii sale, imaginea unui 
veac şi a unei lumi a căror pulsaţie 
este de o uimitoare vitalitate. I-a dat 
contur distinct Eugen Simion, 
urmaşul şi luminosul exeget al 
„Scepticului mântuit”.  
                                           

—————————— 
 

 1.Eugen Simion, Scepticul mântuit, 
Editura Minerva, 1971. 

 2. Eugen Simion, Fragmente critice. 
Scriitura taciturnă şi scriitura publică, 
capitolul O vizită la Fălticeni, p. 298. 

3.Eugen Simion, op. cit., p. 299. 
4.Şerban Cioculescu, coordonator 

ştiinţific al tezei de doctorat; citat de pe co-
perta a IV-a a cărţii „Scepticul mântuit”, Ed. 
Grai şi Suflet, Cultura Naţională, 1996 

 
Eugen Simion la Fălticeni, pe urmele lui E. Lovinescu
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Cititorii de literatură 

filozofică au posibilitatea și 
plăcerea să lectureze o 
nouă carte editată de 
Gabriel Liiceanu la editura 
Humanitas, intitulată semni-
ficativ Ce gândește Dum-
nezeu.Titlul nu trebuie să 
ne impresioneze deoarece 
Einstein mărturisea că vrea 
să intre în mintea lui Dum-
nezeu pentru a înțelege 
cum gândește și ordonează 
Universul. Alți savanți as-
trofizicieni au publicat cărți 
în care de asemeni cer-
cetează existența sau nu a 
Creatorului naturii. La noi 
ecoul acestor realizări in-
telectuale performante se 
regăsește în gândirea 
filozofică a distinsului filozof 
Liiceanu. El este preocupat 
în ultimii ani de fenomenul 
religios în ansamblu și în-
deosebi abordează crești-
nismul fiindcă românii sunt 
prin tradiție creștini. Într-o 
carte anterioară s-a ocupat 
de personajul biblic Isus iar 
acum  l-a abordat pe însuși 
Dumnezeu. Este evident că 
el dorește să lămurească 
unele probleme privind 
viața românilor sub 
influența apăsătoare a ob-
scurantismului. În prima 
parte a volumului face 
referire la originea religiei 
ca o creație a imaginației 
ființei umane. În cultura 
orală strămoșii noștri au in-
terpretat fenomenele natu-
rale și sociale în manieră 
fabulatorie. Mitologia este 
primul stadiu al religiei. În 
paleolitic oamenii se 
temeau cumplit de 
fenomene naturale dure și 
au simțit nevoia să le 
atribuie unor zei. La aceștia 
s-au închinat permanent 
până a apărut cultura 
scrisă. De cinci mii de ani 
au plăsmuit noii zei care se 
comportă întocmai ca 
stăpânii primelor regate. 
Apare instituția ecleziastică 
ce este condusă de un cler 
specializat. Vechii idoli sunt 
abandonați. Apar scrieri, 
dogme, ritualuri specifice 
noului stadiu de evoluție a 
culturii. Biserica, templul, 

pagoda sunt creații ale 
minții și priceperii construc-
torilor din fiecare epocă. În 
trecutul îndepărtat igno-
ranța și frica mulțimii au dat 
putere noilor stăpâni 
religioși care împreună cu 
regii au condus popoarele, 
instituind sclavagismul, in-
oculând mulțimii idei de 
supunere și adorație față de 
potentații vremii care sunt 
înzestrați cu har și privilegii 
de către Dumnezeu. E 
adevărat că nu existau încă 
științe iar teologii pretindeau 
că pot explica orice 
fenomen, întreaga realitate. 
Nici un gânditor modern nu 
poate admite asemenea 
basme drept explicații vala-
bile pentru ceea ce se 
întâmplă în natură și soci-
etate. Să precizez că filozo-
ful român  are înaintași 
prestigioși care au dezbătut 
problematica religioasă fără 
teamă de ridicol. El 
amintește de Kant, Voltaire, 
Kautsky, Nitzche, Freud, 
Hegel, care au analizat 
raporturile dintre religie și 
societate, f iecare cu 
viziunea sa. Dar românul 
Emil Cioran a emis judecăți 
extrem de severe la adresa 
divinității. Este evident că 
Liiceanu recunoaște va-
loarea morală a unor 
personaje religioase din 
creștinism dar refuză să 
admită că acestea pot ex-
plica rațional cauzele eveni-
mentelor istorice și a 
catastrofelor. Exprimă in-
dignarea față de nepăsarea 
multor contemporani în ra-
port cu marile descoperiri 
științifice, că se complac în 
repetarea automată a unor 
prejudecăți, superstiții, ceea 
ce denotă inerție mentală, 
lașitate, conformism ipocrit. 
De aici și credința unora în 
forțe oculte,obscure care ar 
dirija soarta noastră astăzi. 
Din moment ce aduce argu-
mente solide în favoarea 
lipsei divinității întregul 
eșafodaj îngeresc se 
evaporă. El îl persiflează 
discret pe amicul Andrei 
Pleșu care a scris un tratat 
despre îngeri, ținând și 
cursuri la facultate despre 
niște ficțiuni. Iată cum  filo-
zofia se transformă din 
slujnica teologiei în demola-
toarea ei! În partea a doua 
a cărții reia problematica 
destinului tratată cândva 
într-o carte separată cu 
Pleșu. În concluzie demer-
sul fondat pe o docu-
mentare exhaustivă, 
scrierea cu farmec al 
fiecărui text fac lectura 
savuroasă și instructivă. 
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Cartea „Când muzele mai purtau 

corset” a lui Gheorghe Iorga, recent 
lansată la Bac-Fest și editată la Junimea 
Iași, este o carte de idee, de idee în estet-
ica literară.  În Cuvânt înainte, profesorul 
critic literar, eseist, traducător din și în 
limba persană argumentează această 
„facere” în detaliu, ideea unui studiu 
privind istoria literară a poeziei franceze în 
intervalul 1885-1905, decenii consistente 
liric, dar fără o posteritate recunoscută: 
„Am scris această carte ca să-mi satisfac, 
în primul rând, o curiozitate istorico-
literară.” 

Parcursul a fost dificil, după cum 
mărturisește autorul, bibliografia fiind una 
vastă, cu surse „amicale”,  textele fiind 
trimise de un prieten din Paris și copiate 
direct în calculator, de aceea sunt citate în 
franceză, pentru a nu perturba sensurile 
prin traducere și a res-pecta originalul. 

Autorii sunt mai puțin cunoscuți citi-
torilor români  și  i-a fost destul de dificil 
parcurgerea atâtor texte și articole, 
folosind ca principală sursă ziare și reviste 
din epoca studiată. Relevantă lista auto-
rilor implicați în acest studiu, autorul 
vorbind despre  40 de scriitori de la  Jean 
Moreas și Paul Verlaine la cei  puțin 
cunoscuți ca Raul Gineste,  Stuart Merrill, 
Gabriel Vicaire  ș.a. 

Studiul se referă, așadar, la poezia 
franceză și acumulează preocupările 
criticului pentru o  parte a istoriei literare 
franceze, la sfârșitul veacului al XIX-lea și 
începutul secolului XX.  Startul lucrării și 
al lucrului a fost dat autorului de recitirea 
cărții lui Marcel Raymond, „De la Baude-
laire la suprarealism” și după Cuvântul 
înainte al autorului găsim extrase rele-
vante din acest volum. 

„Când muzele mai purtau corset” 
are trei părți:  

Partea I – despre José-Maria de 
Heredia, aflăm că la anul 1894 a devenit 
membru titular al Academiei franceze, 
volumul său „Les Trophées” fiind admirat 
în exces, „atingând ridicolul și frivolitatea- 
cine  risca îndrăznind să critice  „Les 
Trophées“...?  Ghe. Iorga consideră că 
„această cvasiunanimitate în aprecierea 
necondiționată a „Trofeelor” a fost o rușine 
a gustului estetic în epocă”. 

Despre volumul „Antoniu și Cleopa-
tra” al aceluiași  autor,  critica devine  
usturătoare pur și simplu: „e capodopera 
unei metode poetice pe cât de false, pe 
atât de perimate, „Un abuz de epitete”, 
greutatea „cvasiodioasă a frazei, versuri 
cu aspect de magazine de accesorii ”… 

Studiul este amplu și se referă la 
binefacerile și lacunele parnasienilor, de la 
acea vreme, de Heredia fiind un reprezen-
tant vizibil și adulat al curentului. Dar, din 
păcate,  „Parnasienii nu au fost scriitori 
formați la școala, de regulă, clasică. Au 
fost romantici rânduiți și temperați, când 
de timidate, când de lipsa vervei. Con-
strângeri materiale, ca rima, îi făceau să 
uite nu numai gândirea și sentimentul, 
generatoarele poemului, ci și ritualul, su-
fletul esențial al verbului”.  

Sunt multe considerente critice 
demne de celebritate în acest capitol ( 
parte) și chiar dacă autorii despre care se 
face vorbire nu ne sunt cunoscuți din lec-
turi, chipul lor și opera devin familiare toc-
mai detaliilor analizate de Ghe. Iorga. 
Umor, sarcasm, opinii invers proporționale 

faimei unora, ironie uneori tăioasă.  
Cam așa: 
„Am, uneori, impresia, certitudinea 

că istoria literară este un imens 
naufragiu…” 

„Parnasul se mulțumește să dea ro-
mantismului câteva „frâne”  exterioare, la 
fel de jenante, pe cât de puțin logice și in-
signifiante.” 

Despre unii poeți: 
„Raul Gineste a fost celebru mai 

ales în rândul amatorilor de curiozități pro-
zodice.” 

„Les jeux rustiques et divins ( Henri 
de Régnier) a provocat un entuziasm de 
nedescris (…) Departe de lucruri, folosind 
un limbaj fără precizie, fără nerv, fără forță, 
își dă, cu ușurință, aere de… filozof. (…) 

 La Henri de Régnier sentimentul e 
vag aproape imposibil de numit, iar visul e 
penibil.  

În schimb, găsim un eseu strălucit 
despre Mallarmé  și ale sale „Divagations”. 
La vremea lui, acest volum a fost perceput 
ca un ansamblu de „fantezii”, note și 
„poeme” aparținând, mai degrabă,  criticii 
„morale”, aproape ca tot ce venea  de la 
autorul „După-amiezii unui faun” – ne 
spune Gheorghe Iorga, adăugând că 
Mallarmé își sfida contemporanii prin 
scrierile sale iar criticii îl considerau un 
simplu parnasian, practicând jocul de cu-
vinte cu mai multă artă decât confrații lui. 
Trist, pentru cel care  a schimbat poezia 
lumii în multe privințe.  De fapt, în Partea 
a treia (În loc de postfață) a volumului, 
găsim titlul „Despre nou în poezie. Nimic 
despre Mallarmé”. Cum nimic despre  Mal-

larmé când deja s-a spus tot ce era impor-
tant pentru corectarea istoriei literare 
franceze din acele decenii decisive. Dar 
asta ține de imprevizibilul gândirii profe-
sorului Gheorghe Iorga care ne surprinde 
mereu cu idei și interpretări demne de  
înrămare în critica literară contemporană. 
Nu sunt înrămate? Nu sunt premiate de 
Academie? Nu sunt. Dar noi, cititorii, le 
savurăm și știm (iată, și din acest volum; 
că istoria literară – nu numai cea franceză- 
este un naufragiu.  

Volumul poate părea dificil dacă nu 
știi nimic din limba franceză – eu am 10 
ani de limbă franceză - și nu mi-au fost de 
ajuns să înțeleg finețea traducerii și 
interpretării pe care a aplicat-o profesorul 
Gheorghe Iorga, munca asiduă, de lungă 
durată și rezultatul acestui studiu. Vorbitorii 
de limbă franceză, dar și iubitorii de 
literatură franceză, profesorii de limbă 
franceză, filologii, ar trebui! Ar trebui să 
citească și să comenteze acest lung prilej 
de erată la istoria literaturii, către poeții 
care au influențat întreaga literatură 
europeană. Și, de ce nu, cartea ar fi și un 
prilej de continuare, de polemică, de dez-
batere, căci, comme d' habitude, pro-
fesseur, „criticii și comentatorii au treabă 
multă”! 

............................ 
*Gheorghe Iorga – Când muzele 

mai purtau corset – Junimea, 2022 

 
Comme d'habitude, professeur !*
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Citită într-o singură noapte, Antologia 

româno-spaniolă „Poeme peregrine”/ Po-
emas peregrinas” (Editura KULT, Drobeta-
Turnu Severin, 2022) este alcătuită de 
scriitoarea Carmen Bulzan, profesor uni-
versitar doctor, căreia îi aparține și 
transpunerea în limba lui Cervantes. 

Câte zece poezii din opera fiecărui 
autor dau măsura talentului acestora. 

Unii poeți au predilecție pentru versul 
alb, prin care chiar orice român poate de-
veni poet, după zicerea „Bardului de la 
Mircești.” 

În civilie, poeții incluși în prezenta an-
tologie sunt profesori, preoți, ziariști 
îmbogățind limbajul poetic cu cel profe-
sional. 

Temele și motivele poetice sunt cele 
de când lumea: 

-menirea poetului și a poeziei în soci-
etatea contemporană; 

-atitudinea semenilor față de artiști în 
timpul vieții acestora și după trecerea lor 
în eternitate; 

-dialogul arghezian, rilkenian cu divini-
tatea; 

-iubirea dintre bărbat și femeie, cele-
lalte așa-zise „iubiri” fiind, de fapt, niște 
anomalii; 

-dragostea față de patrie și de limba 
română;  

-condamnarea societății și a regimului 
de atunci, că nici cu cel de azi nu mi-e 
rușine;  

-singurătatea alergătorului de cursă 
lungă și multitudinea sentimentelor care îl 
încearcă: bucurii, tristeți, visuri, îndoieli, 
reușite și eșecuri, idealuri... 

-moartea ca aspirație și presentiment; 
-bucuria creației ca izvor divin; 
-istoria, natura, școala, educația ș.a. 
Autorii sunt oameni serioși, umorul 

sau sentimentul ludic lipsind din creația lor 
într-o „țară tristă”, cum spunea poetul 
toamnelor insalubre. 

S-a ivit, după prima lectură, „Pro-
blema spinoasă a nopților” (Geo Du-
mitrescu) următoare, necesară redactării 
acestei lecturi empatice. 

Universitara Car-
men Bulzan, (Carmen 
Peregrina, ca poetă), cu 
o bogată experiență 
didactică, dovedește pro-
fesionalism și pragma-
tism. Fișa de autor 
prezintă portretul poe-
tului antologat, un scurt 
citat dintr-o referință 
critică, un succint C.V. 
strict necesar și poeziile 
semnificative. 

Nu ne propunem să 
comentăm fiecare autor 
în parte, din motive lesne 
de înțeles; despre unii 
autori am scris deja re-
cenzii, eseuri, cronici în cele trei volume 
de „Lecturi empatice” (vol. I, Editura Sfera, 
Bârlad, 2015; vol. II, „Lecturi empatice 
basarabene”, aceeași editură, 2019 și vol. 
III, „Dăinuirea prin cuvânt” (lecturi empa-
tice), „PapiruSMedia”, Roman, 2020) în-
sumând 1108 pagini de critică literară. 

Prin selecția făcută, autorii și-au 
înveșmântat poeziile în haine de duminică. 

Avem de-a face cu poezii de idei și 
mai puțin de sentimente, poezii ale 

esențelor, cu intarsii mitologice din Grecia 
antică sau din fascinanta Românie. 

Unele poezii par de dicționar sau din 
dicționar, înțelesul lor rămânând la lati-
tudinea (sau longitudinea) cititorului. 

Ne-am obișnuit, de la Maiorescu 
citire, ca poezia, asemeni unei femei fru-
moase, să poarte podoabe (stilistice), 
multe creații fiind de-a dreptul sărace: 
„Prima condițiune dar,, o condițiune 
materială sau mehanică, pentru ca să ex-
iste o poezie în genere, fie epică, fie lirică, 
fie dramatică, este ca să deștepte prin cu-
vintele ei imagini sensibile în fantazia au-
ditoriului.” (Titu Maiorescu – „O cercetare 
critică asupra poeziei române de la 1867” 
în „Critice”, vol. I, E.P.L., București, 1967, 
p.12) 

Unii autori au primit premii și distincții, 
atât în țară cât și în străinătate, de la 
instituții de prestigiu, cu certificate de 
noblețe semnate de scriitori de renume 
mondial, ceea ce e bine pentru români și 
pentru România lui Eminescu, a lui 
Brâncuși și a lui Enescu, nu cea a 
maneliștilor. 

Poeta Carmen Bulzan (Peregrina) 
ne dă „Măsura iubirii” („La medita del 
amor”) amintindu-ne de Magda Isanos: 

„Doamne, fă-mă ca Dalila vicleană 
Când o da geană prin geană, 
Să-i aflu taina și să-l robesc 
Visului meu pământesc.” 
 
 Iar Carmen Bulzan: 
 
„Cum să-l seduc, cum să-l vrăjesc, 
Fără să-l supun, nici să-l silesc” 
 
Cheia înțelegerii se află în distihul 

final: „Dacă învățătura ce Ți-o cer e o 
cuadratură,/ atunci, Doamne, doar Tu ești 
a iubirii măsură.” (p.114) 

Ca dovadă că filonul romantic încă n-
a secat, multe creații sunt construite pe 
antiteze: lumină - întuneric, eu - noneu, 
efemer-etern, zi-noapte... 

„Călătorul albastru” Viorel Dinescu 
dedică un „Imn soarelui”după care, făcând 
„Radiografia personajului”, caută „Buruieni 
de leac” pentru „Francesca da Rimini” și 
Paolo Malatesta spre a dăinui peste 
veacuri prin iubire: 

„Cum ne strigau pe nume toți copacii! 
O, Paolo, prin veacuri n-am uitat 
Sărutul tău de moarte-nfiorat, 
Cum ne strigau pe nume toți copacii!” 
Poetul Spiridon Popescu trece  „cum 

îl taie capul” pe orice culoare a poeziei. 
Prieten cu bunul Dumnezeu, Îl roagă de la 
inimă la inimă: 

„Doamne, dacă-mi ești pri-
eten,  
Cum Te lauzi la toți Sfinții, 
Dă-i în scris poruncă morții 
Să-mi ia calul, nu părinții. 
......................................... 
Dă-i în scris poruncă morții 
Când și-o ascuți pumnalul, 
Să-l înfigă-n mine, Doamne, 
Și să-mi lase-n viață calul.” 

Și poezia desigur. 
Citim și recitim din an-

tologia prezentă, și vă sfătuim 
și pe dumneavoastră s-o 
faceți, poezii de Veronica 
Balaj, Constantin Barbu, 
Simion Bogdănescu, Cătălin 
Bordeianu, Carmen Bulzan, 
Leo Butnaru, Ion Dea-

conescu, Viorel Dinescu, Alexandru 
Drăghici, Mihai Firică, Dumitru Găleșanu, 
Maria Grădinaru, Nicolae Jinga, Ioan St. 
Lazăr, Nicolae Neagu, Sever Negrescu 
Negrești, Spiridon Popescu, Vasile D. 
Suciu, Robert Șerban și Clara Georgeta 
Tîrcă. 

Le urăm poemelor lor, asemeni au-
toarei Carmen Bulzan, „Mergeți cu bine, 
poeme peregrine!” („Poema peregrine, 
buen camino!”).                                  

Carmen Bulzan  
Douăzeci de poeți pentru o antologie
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De fapt, una dintre cele mai mari 

plăceri ale lumii descrise în roman, indife-
rent că sunt acasă ori plecați în călătorii, 
este să comunice, să stea la povești. Spre 
exemplu, la prăvălia „unchiului Aziz”, pe o 
bancă pentru ei așezată acolo, în curte, la 
umbră, stau în cea mai mare parte a tim-
pului unii dintre cei mai reprezentativi 
bătrâni ai comunității, care fac schimb de 
povești, de informații și cărora li se alătură 
temporar și clienții. Dar și Yusuf, peste tot 
pe unde se află, ascultă vrăjit cuvintele 
oricui este dornic să împărtășească 
întâmplări pe care le-a trăit sau le-a auzit, 
la rândul său, de la alții. Iar seara, după o 
zi de muncă, este fascinat de poveștile lui 
Khalil. De asemenea, când sunt în 
expediție prin ținuturile sălbatice, indiferent 
ce ar fi trăit peste zi, „Seara, după ce-și 
așezau tabăra și ridicau o împrejmuire de 
crengi contra animalelor, oamenii stăteau 
la povești”. Numai că mnyapara îl 
avertizează pe băiat „să nu li se alăture, 
spunându-i că unchiul lui era împotrivă. 
«O să te învețe numai rele»”. 

Prin urmare, plăcerea de a asculta 
și de a afla îl însoțește pe băiat și în timpul 
șederii acasă la negustorul Hamid, care 
este credincios și, de aceea, se contrazice 
cu prietenul lui Kalasinga, un necredincios, 
în opinia lui, cu privire, spre exemplu, la 
unicitatea unor simboluri, cum este Raiu-
lui: „Dumnezeu a făcut șapte ceruri (...) 
Raiul e în al șaptelea cer, împărțit la rândul 
lui în șapte niveluri. Cel mai înalt este Jen-
ner al Adn, Grădina Edenului”. Replica lui 
Kalasinga, în contextul general al roman-
ului,  nu este deloc întâmplătoare, iar iro-
nia este doar o aparență: „Avem grădini 
din astea în India cu șapte, opt niveluri și 
așa mai departe”... În lungile lor discuții, în 
care personajelor le place, în egală 
măsură, să vorbească, să-și etaleze 
cunoștințele, înțelepciunea, inteligența, 
dar și să asculte, ca să-ți sporească 
informațiile despre aproape orice. Spre ex-
emplu, la un moment dat, cu privire la 
alcătuirea pământului, la locurile necunos-
cute unde trăiesc „sălbaticii”, Yusuf află cu 
uimire, de la Hussein, un prieten al lui 
Hamid, gazda lui, că „munții de pe partea 
cealaltă a lacului sunt marginea lumii pe 
care o cunoaștem. Dincolo de ei, aerul are 
culoarea ciumei și a molimei, iar creaturile 
care trăiesc acolo îi sunt cunoscute numai 
lui Dumnezeu. Ținuturile de la răsărit și de 
la miazănoapte le cunoaștem, tocmai 
până în China, la răsărit, și până la zidurile 
lui Gog și Magog, la miazănoapte. Dar la 
apus este ținutul întunericului, țara djinnilor 
și a monștrilor. Dumnezeu l-a trimis pe 
celălalt Yusuf ca profet în ținutul djinnilor 
și sălbaticilor. Poate c-o să te trimită și pe 
tine la ei”. Cuvintele lui sunt sugestive pen-
tru evoluția personajului.  

Informațiile pe care le primește, ast-
fel, Yusuf de la mai vârstnicii decât el in-
terlocutori îi deschid continuu orizonturile 
cu privire la lumea largă, de care sunt 
preocupați cu toții. De pildă, tot în viziunea 
lui Hussein (care, în explicațiile pe care le 
dă și, totodată, și le dă, amestecând 
noțiuni religioase și credințe străvechi cu 
propria imaginație), „Nu se știe cât de 
mare e tărâmul acela sălbatic (...) Dar am 
auzit că e cât cinci sute de zile de mers pe 
jos. În acel ținut e Fântâna vieții, păzită de 
vârcolaci și șerpi mari cât o insulă”.  

Dincolo însă de asemenea discuții 
și, adeseori, dispute ocazionale, 
trecătoare, între prieteni, pericolul cel mai 
mare al momentului, pe care îl receptează 
cu teamă toți, cu atât mai mult cu cât tinde 

să  devină permanent, sunt europenii, care 
au venit în lumea lor, în viața lor și caută 
să li le schimbe, considerând că îi 
civilizează, cu toate că ei vor să trăiască, 
în linii mari, așa cum au trăit și înaintașii 
lor. Deși le este greu să recunoască, per-
sonajele simt colonialismul ca invincibil și  
Hussein dă glas acestei neliniști a 
majorității: „Mi-e teamă pentru ceea ce ne 
așteaptă (...) Sunt vremuri tumultuoase. 
Europenii ăștia sunt foarte hotărâți, și, în 
timp ce luptă să obțină roadele 
pământului, o să ne zdrobească pe toți. 
Numai un prost s-ar gândi c-au venit aici 
ca să facă ceva bun”. 

Textul romanului devine astfel, în 
multe părți, un rechizitoriu la adresa colo-
nialismului european, fiindcă, din perspec-
tiva africanilor civilizați și informați, 
europenii sunt cei mai mari dușmanii ai 
lumii lor („În ochii lor suntem niște animale 
și nu-i putem împiedica să creadă prostia 
asta”). Mai grav însă este că tot ceea ce 
se petrece în Africa nu este o noutate: „Știi 
de ce-s atât de puternici? Pentru că de 
veacuri își iau vigoarea din lumea 
întreagă”. Scepticismul unora, cu privire la 
intențiile europenilor legate de Africa, este, 
deci, justificat. De aceea, „O să pierdem 
totul, inclusiv felul în care ne ducem traiul”, 
consideră Hussein și merge și mai departe 
cu previziunile alarmante: „Iar tinerii ăștia 
o să piardă încă și mai mult.  Într-o bună 
zi, o să-i facă să scuipe pe tot ce știm noi 
și-o să-i pună să recite legile lor și gândi-
rea lor despre lume, de parcă ar fi cuvântul 
sfânt. Când o să scrie despre noi, ce-o să 
spună? Că luam sclavi”... 

Același mesaj împotriva invadato-
rilor, oricare ar fi, îl transmite și Chatu, 
căpetenia ultimilor sălbatici cu care 
încearcă „unchiul Aziz” să facă schimb de 
mărfuri, însă tentativa de apropiere este 
un fiasco: „Noi nu v-am chemat aici și nu 
avem de ce să vă primim. (...) venind 
printre noi, ne aduceți numai rele și 
năpaste. Ați venit aici să ne faceți rău. Am 
suferit de pe urma altora ca voi, care au 
venit înaintea voastră și nu avem de gând 
să mai suferim”.   

Dar nu doar coloniștii nemți și en-
glezi sunt luați în discuție de personaje, 
fiindcă africanii au aflat, pe cale orală, de 
cele mai multe ori, și despre existența altor 
neamuri și, inevitabil, despre cusururile lor. 
De pildă, „un bărbat din Mombasa” 
povestește că a aflat de la un unchi al lui 
despre „țara neamului Rusi”, unde cel din 
urmă ar fi petrecut cincisprezece ani, în 
slujba unui ofițer german, devenit ulterior 
diplomat. Unchiul a relatat apoi despre 
faptele excepționale pe care le-a întâlnit 
acolo: „Rușii nu erau civilizați, nu ca nemții 
(...) Într-o zi, intraseră într-un orășel, unde-
i găsiseră pe toți locuitorii – bărbați, femei 
și copii – beți turtă. Sikufanieni maskhara 
[„Nu te păcălesc”, în swahili în original – n. 
trad.], erau ca și morți! Sălbăticia lor îl făcu 
pe unchi să creadă că se afla în țara lui 
Gog și Magog, ale cărei granițe mărginesc 
tărâmul islamului.”  

În mod firesc, părerile sunt tot-
deauna împărțite, așa că Hamid, cu duhul 
credinței și al blândeții, încearcă să tem-
pereze revolta aproape continuă a pri-
etenului său, inclusiv cea cu privire la 
colonialism sau la alte neamuri: „De ce 
vezi totul în negru? (...) Ce-i așa de mi-
nunat în felul în care trăim acum? Nu 
avem pe cap destule ca să nu ne mai 
trebuiască și previziunile astea 
înfricoșătore? Oricum, totul e în mâna lui 
Dumnezeu. Poate că lucrurile o să se 
schimbe, dar soarele tot o să urce pe cer 
de la răsărit și-o să coboare la apus.” În 
dialogurile dintre Hussein și Hamid, ascul-
tate cu mare atenție de tânărul oaspete, 
Hussein face referire și la Aziz, iar Yusuf 
are prilejul, accidental, să afle că vorbele 
lui Khalil cu privire la prezența lui în casa 

„unchiului” sunt adevărate: „Știi ce-am 
auzit despre tovarășul tău? (...) Că dacă 
partenerii lui de afaceri nu pot plăti, le ia 
fiii și fiicele ca rehani. Asta-i ca în vremurile 
sclaviei. Nu așa se poartă un om cinstit”.  

Tot o pledoarie pentru păstrarea 
autenticității vieții pe pământul african face 
și Kalasinga: „Poate că nu suntem bogați, 
dar trăim după lege și ne respectăm unii 
pe alții”. 

 
* 

Între timp, Yusuf mai crescuse și 
ajunsese la vârsta de șaisprezece ani. Au 
trecut deja trei ani de când a plecat de 
acasă „în excursie” cu „unchiul Aziz” și 
este deja considerat bărbat, suficient, deci, 
de matur pentru a i se încredința, de 
exemplu, gânduri, aspirații... Așa i se 
întâmplă când Hamid, unul dintre oamenii 
de încredere ai „unchiului”, la care fusese 
lăsat în grijă – dar căruia negustorul 
(seyyid, pentru foarte mulți) îi lasă în grijă 
și (mai important pentru amândoi) o parte 
din cele mai de preț mărfuri –, îi vorbește, 
într-o zi, când tânărul îl surprinde în ma-

gazia unde păstrează comorile negustoru-
lui, despre dorințele lui pe care le simte 
atât de firești: „De ce ar fi un păcat să le 
faci o viață mai bună nevestei și copiilor 
tăi? (...) Ce-i atât de rău în asta? (...) Tot 
ce vreau e să clădesc o căsuță pentru fa-
milia mea, să găsesc un soț și neveste 
bune pentru copiii mei și să mă pot duce 
la moschee printre oameni civilizați. Dacă 
nu cer prea mult, mi-ar plăcea și să stau 
seara cu prietenii și vecinii și să beau un 
ceai în timp ce sporovăim... Asta-i tot! (...) 
Sunt un simplu prăvăliaș care încearcă să 
se descurce cât de cât”. 

 Timpul petrecut în casa lui Hamid 
este, prin toate aceste posibilități de a 
învăța, o treaptă importantă pentru for-
marea lui Yusuf, fiindcă atmosfera de fa-
milie în care trăiește îi completează o 
parte din ceea ce nu a mai apucat să 
deprindă acasă, de la părinți, și nici în 
casa „unchiu-lui”, unde aproape singura 
sursă de cunoaștere, în primul rând în ale 
vieții, este Khalil, el însuși cu suficiente 
carențe în această privință. Khalil con-
tribuise mult, dar nu suficient la învățătura 
de carte a lui Yusuf, îl ajutase atâta cât 
considerase necesar pentru munca lui în 
prăvălie. Numai că Hamid se arată stupe-
fiat aflând de limitele cunoștințelor celui 
lăsat, ca și marfa, în grija lui, mai ales că 
el consideră aproape un păcat o aseme-
nea situație: „Dacă nu poți să citești cu-
vântul Lui, ori să-I urmezi legea, nu ești 
mai breaz decât amărâții ăștia care 
venerează pietre și copaci. Ești doar puțin 
mai breaz decât un animal”. Starea 
aceasta a lui Yusuf, descoperită de gazda 
la care l-a lăsat „unchiul Aziz”,  este și prilej 
pentru narator să facă referire la metehne 
ale școlii (nu doar de acolo și de atunci 
însă...). Rememorând, prin flashback, mo-
mente legate de evoluția personajului în 
perimetrul învățăturii, naratorul rezumă 
etapele  pe care le-a parcurs: „... nu termi-
nase Coranul când fusese trimis să 
muncească pentru unchiul Aziz. Mama lui 
îl învățase alfabetul și să citească primele 
trei sure simple. La șapte ani, fusese trimis 
la învățătorul din orașul în care abia se 

mutaseră, ca să primească instruire 
religioasă. Lecțiile mergeau încet. 
Învățătorul nu se grăbea să-i vadă pe copii 
încheindu-și studiile. Odată ce un elev 
reușea să citească întregul Coran, de la 
un capăt la celălalt, dascălul pierdea o 
taxă lunară. În mod normal, un copil lua 
lecții timp de cinci ani, ceea ce era 
echitabil atât pentru învățător, cât și pentru 
elevi. Aceștia din urmă făceau diverse 
corvezi pentru învățător, îi dereticau prin 
casă, aduceau lemne de foc, mergeau la 
cumpărături. Băieții chiuleau ori de câte ori 
puteau și adesea erau pedepsiți cu bătaia. 
Fetele erau plesnite doar peste palmă și 
erau învățate să se poate cuviincios. 
«Respectă-te, și ceilalți o să te respecte. 
E valabil pentru noi toți, dar mai ales pen-
tru femei. Asta înseamnă onoarea», le 
spunea învățătorul”.  

Prin toate aceste experiențe care 
vin în viața lui ori despre care află de la 
alții, Yusuf își dezvoltă în special mintea. 
Dar, dacă, la plecarea de acasă, el doar 
era un copil ca oricare altul, pe măsură ce 
crește, lumea începe tot mai mult să se 
minuneze mai ales de frumusețea lui 
fizică, pentru că îl face să fie admirat și 
chiar dorit nu numai de femei, ci și de 
bărbați, ceea ce devine, de la caz la caz, 
pentru el, atât un avantaj, cât și sursa unor 
potențiale pericole. De exemplu, mnya-
para, unul dintre conducătorii expediției, o 
brută altfel, îi demonstrează, prin compor-
tament și limbaj, admirația și chiar atracția 
pe care le simte față de el, iar hamalii îi 
confirmă și îi explică, la rându-le, ati-
tudinea lui Simba Mwene: „Îi place de tine, 
dar cui nu i-ar plăcea de un băiat așa de 
frumos? Pe maică-ta trebuie s-o fi lăsat 
grea vreun înger”. Cuvintele lor, definind 
excepționala înfățișare a eroului, amintesc 
de versurile poetului nostru Tudor Arghezi 
din „Fătălăul”: „O fi fost mă-ta vioară, / 
Trestie sau căprioară / Și-o fi prins în pân-
tec plod / De strigoi de voievod”... Dar 
frumusețea lui Yusuf, de care nu face caz, 
poate pentru că nici nu este conștient de 
ea, de-a lungul expediției, îl face să fie 
râvnit de multe ori chiar și de sălbaticii cu 
care „unchiul” face schimb de mărfuri. Unii 
dintre aceștia îl consideră cauza nenoro-
cirilor care se abat asupra lor și doresc să 
fie sacrificat, alții, în schimb, hamali sau 
sălbatici, dimpotrivă, văd în el explicația 
salvării – pentru el și pentru ei, în egală 
măsură – din vreo primejdie sau alta. 

Lui Yusuf, cuvintele spuse de Khalil 
la venirea în casa negustorului, a lui 
seyyid, îi declanșează maturizarea și 
devin laitmotivul gândurilor sale: „În primul 
rând, nu e unchiul tău”. Maturizându-se, 
conștientizează tragismul propriei 
existențe, dar și al existenței celorlalți și se 
interiorizează tot mai mult: „«În primul 
rând, nu e unchiul tău.» Se gândi la Khalil 
și zâmbi, cu toate că-și plângea de milă. 
Așa avea să devină dacă-și păstra spiritul 
intact. Precum Khalil. Nervos și combativ, 
constrâns din toate părțile și dependent. 
Rătăcit în mijlocul pustietății. Amintindu-și 
de nesfârșitele lui glume cu clienții și de 
veselia lui imposibilă, înțelese că nu 
făceau decât să mascheze niște răni as-
cunse. Precum Kalasinga, la o mie de mile 
de casă. Precum ei toți, captivi într-un loc 
puturos sau altul, măcinați de dor și alinați 
de închipuiri ale plenitudinii pierdute”. De 
fapt, conștienți sau nu, eroii cărții caută 
peste tot paradisul pierdut, chiar dacă 
imaginea lui e vagă: „Pe munte, lumina e 
verde (...) Ca o lumină pe care am visat-o 
vreodată. Și aerul e de o curățenie 
desăvârșită, ca și cum ar fi fost spălat. 
Dimineața, când soarele atinge vârful 
înzăpezit, ai senzația veșniciei, clipa 
aceea pare că n-o să se schimbe 
niciodată. Iar la sfârșitul după-amiezii, 
lângă apă, glasul ți se înalță sus de tot, în 
cer.”                                     (Va continua) 

  Abdulrazak Gurnah: În căutarea libertatății – „Paradis”  
 (Partea a IV-a)
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          Îmi spun: siliţi să creeze în condiţiile de 
astăzi, nu este exclus ca măcar unii dintre scriitori 
să descopere tehnici narative sau limbaje poetice 
care să camufleze ceea ce este interzis de 
cenzură, reuşind astfel să publice opere care, dacă  
ar fi utilizat mijloacele stilistice curente, n-ar fi putut 
apărea.”  

(Mircea Eliade, Jurnal, II, 1993, p. 68) 
 

În poezia lui Mircea Ciobanu, 
aerul (pe care grecul Anaximenes îl con-
sidera drept „principiu al unităţii lumii” – Al. 
Tănase, O istorie a culturii în 
capodopere, II, 1988, p. 336) – începând 
cu volumul de debut din 1966, de la E.P.L., 
Imnuri pentru nesomnul cuvintelor, şi 
terminând cu Anul tăcerii din 1997, de la 
Editura Vitruviu, deci postum – realizează 
patru ipostaze: vântul originar şi vântul lus-
tral, vântul glacial şi vântul violent.  
          Cea mai reprezentativă ipostază a 
aerului din poezia lui M. Ciobanu este vân-
tul violent, el cumulând figurile vântul 
ecvestru şi Vărsătorul de plumb, vântul 
Ahab şi Tăvălugul.  

Priviţi, după „trezirea spiritului din 
somnul mitologic”, de Thales şi de Heraclit, 
de Parmenide, de Zenon şi de Empedocle 
drept o „rămăşiţă primitivă sau mito-
poetică” (Al. Tănase, [...], 1988, p. 333), 
zeii – adică zidarii, o spunea M. Ciobanu 
(discipolul lui Heraclit din Efes, zis Obscu-
rul, dialecticianul pentru care „«Coborâm 
şi nu coborâm în aceleaşi ape curgătoare, 
suntem şi nu suntem.»”, adică momentul 
„existenţei se asociază cu cel al devenirii 
într-o unitate dialectică indisolubilă” – Al. 
Tănase, [...], 1988, p. 377) adresându-i-se 
celui din urmă eleat, Melissos din Samos, 
pentru care „«Veşnic era ceea ce era şi 
veşnic va fi.»” (Filosofia greacă până la 
Platon, I, 1979, p. 301) – s-au exprimat o 
singură dată, definitiv: „Verbele facerii zeii 
le-au spus.” („Melissos”) Pe când strigătul 
fiinţei şi strigătul zeilor reprezintă „prima re-
alitate verbală şi totodată prima realitate 
cosmogonică” (Gaston Bachelard, Aerul 
şi visele. Eseu despre imaginaţia 
mişcării, 1999, p. 235), actul creaţiei 
secătuieşte spunerea zeilor, originară, ea 
acţionând în „libere vânturi”, deci în limba-
jele esenţei scăpate în vortexul 
multiplicităţii, al mişcării şi al devenirii, în 
negaţii ale imobilităţii şi ale imuabilităţii 
eleate: „Ce-auzi, Melissos, în larg de pe 
întinsele / punţi ale navelor tale / nu este 
larmă de glasuri. / Verbele facerii zeii le-au 
spus – / multe şi zeii-au avut, dar le-au 
spus; / nu le-a rămas nici măcar o silabă 
fierbinte pe cuget / – şi-n gurile lor, ca-n 
prăpăstii, / libere vânturi / cară cenuşă de 
stele şi zgură, / sămânţă pietroasă de frig. 
// Până la noi ce răzbate prin vămi ar fi 
ţipătul / doar al străvechilor scripeţi; / 
foşnetul roţii dinţate lucrând în folosul / 
stăpânelor ei, tot mai naltelor, / uruitoarelor 
roţi, ele însele roabe / osiei fără prihană  şi 
pururea clarei rotiri. / Cei ce le-au pus în 
mişcare, / cei ce-au suflat peste roţi şi le-
au pus în mişcare / dorm în neştire, Melis-
sos.” („Melissos”). Facerea fiind patricidă, 
produsul (casa zeilor şi casa pietrarului din 
„Melissos”, a meşterului, a calfelor şi a 
ucenicilor) exersează privilegiile cons-
trucţiei care acţionează doar prin sine, 
dezvăluind vectorii imanentei perfecţionări. 
Omul (copilul şi umbra: „El a vrut s-o 
desprindă cu mâna / de la pământ, / ea-l 
va prinde urlând între degetul mare şi 
degetul / arătător – ea-l va duce la gură.”) 
nu poate fi decât contemplatorul frapat de 

lucrarea divină, orgolios, însă neputincios. 
Imitaţia – „pronaosul / albei basilici Galata”, 
chiar sacră prin intenţie („Îngeri zidarii erau, 
/ îngeri ca îngerii după făptură, / oameni în-
tregi şi zidari după soiul / casei pe care-o-
ntocmeau.”) – nu rivalizează cu edificiul 
hristico-simbolic („Ce crezi, Melissos? 
Pietrarul cioplise cu dalta-n / chenarul cu 
frunze de-acant / treizeci şi trei de zidari.”), 
cei 33 de zidari fiind anii lui Isus reclădind 
lumea prin jertfire, angrenajul credinţei 
hrănindu-se din sângele dăruit: „Casa 
învăţase oricum să lucreze de sine. // (...) 
// Ea s-a-mpărţit în odăi; / tinda cu zece 
pilaştri spre largul, boltitul scriptorium / ea 
şi-a croit, dintr-o latură-ntr-alta; / ea şi-a îm-
pânzit cu măsură tavanele; / grinzile ea şi 
le-a întins; / ea şi-a-ncercat căpriorii, pe 
rând, şi-nvelişul de ţigle / singură ea şi l-a 
tras, înţeleaptă, ştiind dinainte / scrisă câtă 
povară i-a fost să îndure; / ea şi-a născut, 
cu un zvâcnet, plăpândele arce. Melissos, 
/ bolţilor ea le-a înfipt / cheia de piatră în 
creştet; absidelor / ea le-a deschis, din 
adâncuri, auzul. // Vreme de-o noapte, cu 
agerii meşteri / fără scăpare-ncurcaţi în 
desimea / schelelor celor de jos, / vreme 
de-noapte-a crescut, cu priceperea / tu-
turor celor ce cresc din sămânţă şi apă. // 
Cât despre ei, / despre cei ce-o-nvăţaseră-
n zori să lucreze, / bunul pietrar între tur-
nuri a scris / pe un sul pregătit să 
se-nchidă: Lăsaţi-i să doarmă.” („Melis-
sos”). Vântul „spală / de molimă tăioasele 
privelişti” („În numele descreşterii”), „alte 
întinderi / spală de bolile secetei” („Tu, în 
răspântia mare”), devine sloi 
(„sfărâmăturile / sloiului clar care este 
văzduhul” – „De profundis”) sau ocean 
(„Ocean e, Doamne, aerul de sus” – „Aer”), 
el, vântul lustral, sugerându-ne clepsidra, 
„o trecere a superiorului în inferior, adică a 
cerescului în terestru” (Dicţionar de sim-
boluri, 2009, p. 255), şi invers. Nu poetul 
M. Ciobanu se botezase, în Poeme 
(1994), „oaspete în viscolul mare”, unul tra-
versând o istorie vrăjmaşă? Hibernalul 
oripilează, veacul glacial plagiind natura 
glaciară, istoria şi iarna devenind aversul 
şi reversul realităţii de care Puterea ar da 
seamă: „Ai vrea s-adormi – dar nu adormi; 
te scuturi / de-un tremur fără şir, încât şi 
carnea / mai trează decât cugetul aşteaptă 
/ să vină zorii. Vai de cuget, soră, / dar mult 
mai vai de trup. Un ochi se-nchide / sătul 
de beznă; celălalt rămâne / să stea deschis 
şi să măsoare vre-
mea – / dar vremea 
nu mai e, ci numai 
partea / de frig 
ceresc şi umbră 
care intră-n / albas-
trul, din ferestre,-al 
d i m i n e ţ i i . ” 
(„Oaspete în vis-
colul mare”)  
          Eul creator 
ripostează la atro-
cea ostilitate a 
autocraţiei („Ştiu că 
e frig şi că am fost, / 
sub Ahab, vinovat de trufie. / De mânia lui, 
ah, n-am cântat, / de tristeţea lui n-am scris 
o vorbă.” – „Vântul Ahab”), fiindcă perspec-
tiva congelării spiritului colectivităţii îl 
timorează, din moment ce glacialul 
omologhează sepulcralul de pe toate 
palierele sale de manifestare în câmpul 
Puterii, unde roiesc agenţii supravegherii, 
ai manipulărilor severe, ai interdicţiilor bru-
tale, de care arta este gâtuită: „Frigul în-
cepe să numere sloiuri; / de numărul lor mă 
ascund. / Numerele mari ale frigului aud 
cum trosnesc, / la temeliile lumii se-
ncheagă / numerele cele mai mici. // Vino 
cu mine spre pajişti, cât timp / podul nu se 
ridică – s-a şi ridicat. / Am rămas amândoi 
pe un mal de funingine albă, / amândoi 
printre arbori şi frigul adună / chiar şi din 
palmele tale dovezi. // Aburi se-nalţă / 
odată cu viaţa din lucruri, / cadavre de lu-
cruri / ne-mprejmuie. // Încă se-nalţă din 
umerii noştri / aburi şi aburi: eşti viu, / dar 
părerea de fluviu / la nord se aude oprindu-

se: o mare mulţime / de osii scrâşnind, / o 
mare mulţime de roţi şi de piedici, / o foarte 
mare mulţime de roţi îngheţate / de-a drep-
tul pe fundul izvoarelor.” („Aburi”) 

Simbolizând instabilitatea şi vacui-
tatea contemporaneităţii, ostilitatea şi 
ablepsia, vântul violent prezidează elabo-
rarea poemelor, el incitând eul, intensi-
ficând dinamismul rostirii. Afirmarea 
ripostei se legitimează iar („Prin mijlocirea 
mâniei, lumea este creată ca o provocare.” 
– Bachelard, [...], 1999, p. 235), acum ver-
bul hrănindu-se din dictatura contextului 
amăgitor, a cărui forţă vine din credulitatea 
exersând vocaţia de-a trăi călărită de 
himere socio-politice: „Cum noaptea bân-
tuie vântul / scrii despre vânt. Într-o casă / 
cu mult mai săracă decât numele ei / scrii 
despre vânt, despre faima lui vuitoare. // 
Nu mă voi plânge. Eu despre apă şi pâine, 
/ eu despre carne şi vin, / niciun cuvânt. 
Foamea, ah, ca şi vorba nebunului, / 
foamea însăşi / ce poate să-nsemne? 
Scriu despre ea: / «Este lucru puţin şi ce 
poate să-nsemne». // Cât despre vânt, l-
am ales. / Faima lui a crescut – / şi ca ieri 
nu era decât susur subţire şi blând / şi ca 
ieri petrecea într-o coamă de mânz, într-o 
iederă / da, într-o coamă de mânz, într-o 
iederă.” („Cronica vântului”)  

Pentru „cel ce se teme de vânt” 
(„Noaptea. Fragmentele mari”, III), care îşi 
face zbor din cădere, şi invers, ambele 
purtând semnul voluptăţii lirice, al atracţiei 
tanatice valorizate pozitiv („Cade-n gol, şi-
n cădere / ceruri negre, la rând, le străbate 
urlând; / dintr-al şaptelea cer, unde cel care 
cade / începe să zboare, / zboară şi el 
fericit, şi acolo rămâne, / ca-n pântecul 
maicii.” – „Noaptea. Fragmentele mari”, X), 
nu într-o odaie se poziţionează scriptoriul, 
ci tot în miezul stihiilor, ceea ce înseamnă 
că „elementele vieţii obiective simbolizează 
cu elementele vieţii intime” (Bachelard, 
Apa şi visele. Eseu despre imaginaţia 
materiei, 1995, p.188): „Cum gâfâie vântul 
de seară-n auzul bătrânilor, Doamne, / 
cum mişună el printre case şi vitele-n 
staule / cad ca lovite-ntre coarne cu maiul 
/ (....) / Nici nu visezi, nici nu pieri; / smulsă 
de-un val de sub caldele maluri, / pluta 
rotindu-se-n loc şi cu faţa la stele eşti tu.” 
(„Noaptea. Fragmentele mari”, I)  

Eul producător – al celui ce scrie 
„«Omul şi cursele lui ucigaşe» / (...) / Omul 
şi carcera lui, şi cătuşele lui... / Omul şi 

roţile lui zdrobitoare...” („Noaptea. Frag-
mentele mari”, VI) – se află la cheremul sti-
hiilor, însă tot el le dirijează, trebuie înţeles, 
pentru că prezenţa lor în spaţiul poemelor 
se decide printr-o opţiune auctorială, justă, 
cu siguranţă. 

În vol. Versuri (1982) există două 
poezii „Cronica vântului”. A doua 
resuscitează agresivitatea exteriorului 
asupra interiorului, vântul medievalizându-
se, transformându-se într-un sangvinar 
cavaler şarjând contra celui mai drept din-
tre noi: „Marele pinten, pe străzi, / trece de-
a lungul, cu sclipăt. / Apele tari care dau 
peste noi îi acoperă / sunetul clar. / Pin-
tenul intră în coastă şi nu se aude. / Cel ce 
tresare, străpunsul în coastă, nici el nu 
aude. / Nici eu nu-l aud cum mă clatin pe 
sub / asurzitoarele tone. // Văd o gură 
deschisă, în schimb; / văd un pinten cum 
iese din rana / celui mai drept; văd cum 
frunza sporeşte noianul / iar dezlegatelor 
ape.” („Cronica vântului”)  

Vărsătorului de plumb, lui Sa-
turn adică, zeu agrar, al timpului nefast, i 
se aduceau sacrificii, arcadienii, cretanii, 
sarzii, sabinii, ligurii practicând jertfa şi prin 
strangulare, şi prin înec (Gilbert Durand, 
Structurile antropologice ale imaginaru-
lui, 1977, p. 383).  

M. Ciobanu se recunoaşte bolnav 
de trecere, strivit de Cronos („bolnav m-
aplec / sub cerul orei de pământ”, „Trei 
cântece”, I), deci eul enunţat – complicele 
enunţătorului – se declară infestat de-o 
romantică boală („tânăr eram şi bolnav de 
ispita veciei” – „De profundis”). Nu debu-
tantul din 1966 îşi numea un poem 
„Moartea lui Făt-Frumos”? Nu M. Ciobanu, 
cel din Viaţa lumii (1989), îşi intitula o 
poezie „Faust către Margareta”, ca mai 
târziu – în antologia Patimile (1991) – să 
o reboteze „Făt-Frumos cel Bătrân”?  

Simbolic văzut, marele scrib este 
cariul, cel producător de semne „pentru 
vremea dulgherilor”, a sicrierilor, pădurea 
– lumea sau „cele ce sunt” (unul dintre vo-
lume, tipărit în 1974 la Editura Eminescu, 
astfel se numea!...) – nefiind decât un 
„ornic înalt cu bătaia pieirii-n lăuntru”, aici 
(sub policarul lui Cronos) dospindu-se 
„pâinile morţii”, secerişul neîncetând, vor-
texul clipelor neobosind, cariul şi vântul 
nedisociindu-se („Marele scrib”), existenţa 
şi devenirea fiind moneda, aversul şi rever-
sul topindu-se unul în altul: „Numai cuvinte 
de hulă citeşti despre noapte – / şi, totuşi, 
spun fiii lui Ietro, / făptură a nopţii ai fost / 
încă din pântecul maicii.” („Noaptea. Frag-
mentele mari”, X) 

Scriind cu negură, vântul 
(Vărsătorul de plumb) produce panică. 
Fiinţa angoasată se repliază în interioare 
aparent protectoare. Vărsătorului de 
plumb, masca lui Thanatos şi a istoriei 
inchizitoriale, îi funcţionează capcanele, 
teroarea vremii şi teroarea vremurilor fiind 
de neseparat, cu ele salvându-se chiar 
vocea poetului, care sporeşte pe cât îşi 
ascultă teama şi mânia, solitudinea şi 
fragilitatea: „Mut, Vărsătorul de plumb / 
trece de ieri pe sub ziduri. / Scrie cu 
negură, scrie, / umblă pe uliţi şi scrie. // 
Talpa lui grea o aud. / Trece pe uliţi – să-
nchidem / uşile toate, să tragem / storul, să 
punem zăvoare. // Uşile toate se închid. / 
Intră în casă, femeie – / mut, Vărsătorul de 
plumb / scrie cu degetul semne; // degetul 
mare s-a ros, / scrie acum cu inelarul, / i-
au mai rămas încă trei, / ce va mai scrie cu 
ele? // Nu întreba despre vânt, / nici despre 
cel care-n urma / vântului vine călcând / 
spornicii spini ai grădinii.” („Vărsătorul de 
plumb”) 

Aidoma altora, Ştefan Aug. Doinaş 
ori Dorin Tudoran, de exemplu, M. Ciobanu 
– construindu-şi actul replierii în istorie (o 
formă de rezistenţă prin cultură) – îşi 
luminează axa temporală a discursului, re-
cunoscându-se creator în timpul altui 
Ahab, al „celui mai curajos dintre noi, a 
tânărului, demnului şi neînfricatului nostru 
conducător, Nicolae Ceauşescu” (Adrian 
Păunescu, Sub semnul întrebării, II, 
1979, p. 750), primul venind din Samaria 
Israelului, fiind cel de-al şaptelea rege, 
domnind între 873-852, î.Hr., unul care „«a 
săvârşit fapte rele înaintea ochilor Domnu-
lui mai mult decât toţi cei ce au fost înain-
tea lui»” (Paul Clavier, în Dicţionar de 
cultură generală, 2001, p. 688).  

Plasându-ne semnul egalităţii 
între vânt şi Ahab („Vântul Ahab se 
numea”), se operează un transfer semantic 
de la determinat (vântul) la determinant 
(Ahab), apoi de la cel din urmă (Ahab) la 
cel dintâi (vântul). Prezentul (vântul) şi tre-
cutul (Ahab) se imbrică, emerg reciproc. 
Adresându-i-se destinatarului intern prin 
vocativul domnule, eul poetic, oferind in-
dicii (Ahab, cetatea şi cărţile vechi), 
provoacă destinatarul extern să decon-
spire identitatea „dansatoarei cu pulpe de-
aramă”, care nu poate fi decât poezia, 
cetatea fiind sistemul de aşteptări colmatat 
oficial, iar Ahab – obtuzul, egolatrul, sangv-
inarul autocrat de ieri, de astăzi şi de 
mâine, de aici şi de aiurea.  
                        (Continuare în pagina. 8)

„MIRCEA CIOBANU: «POETICA VÂNTULUI»”
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pagina 8 revistă de cultură

Poetul, fiul „Maicii Lot a stâlpului de sare” 
(„Oraşul aflat”), se plasează dincolo de 
ziduri, asumându-şi disidenţa şi vendeta 
Puterii ferine, tăcerea şi pandaliile cititoru-
lui, căruia nu-i face bezele, ceea ce nu ne 
miră: „Am fost poet în vremea lui Ahab. / 
Vântul trecea pe deasupra, / îmbătrânind 
tot mai puţine cuvinte spuneam. / Stam 
între dune, scriam pe nisip / doar pentru 
vânt, pentru limba şi rariţa lui / neştiutoare 
de semne. // Vântul Ahab se numea. / 
Stam între dune, la poarta cetăţii. / Ziua-n 
amiaza cea mare / pe ziduri dansa o fe-
meie – / eşarfa-ntre pulpele ei / flutura, flu-
tura ca un şarpe plăpând. // Ce 
s-a-ntâmplat mai apoi, / domnule, nu mai 
ţin minte. / Somnul m-a-nvins chiar acolo 
sub ziduri, / nu mai ţin minte nimic. // Ştiu 
că e frig şi c-am fost, / sub Ahab, vinovat 
de trufie. / De mânia lui, ah, n-am cântat, / 
de tristeţea lui n-am scris o vorbă. // Dom-
nule, cum se numea / dansatoarea cu 
pulpe de aramă / dacă vântul Ahab se 
numea? / Dacă pe ziduri femeia înteţea 
răsuflarea / mulţimii? Ce scrie în cărţile 
vechi?” („Vântul Ahab”) 

M. Ciobanu – reaprinzând lampa 
în Patmos („Şi s-au închinat balaurului, 
fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au 
închinat fiarei zicând: Cine este asemenea 
fiarei şi cine poate să lupte cu ea? Şi i s-a 
dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i 
s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci 
şi două de luni. // Şi şi-a deschis gura spre 
hula lui Dumnezeu, ca să hulească nu-
mele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc 
în cer. // Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii 
şi să biruiască şi i s-a dat ei stăpânire 
peste toată seminţia şi poporul şi limba şi 
neamul.” – Biblia sau Sfânta Scriptură, 
1988, p. 1404), adresându-se celor ce au 
pricepere să priceapă – revelează sata-
nica figură a istoriei, cea întruchipată în 
demenţa „vântului-fiară”, căruia îi plătim 
„vama de sânge” (şi prezentul, şi viitorul): 
„Ghearele lui stacojii, / blana lui albă, / 
privirile lui umezite de-o mare mâhnire / iar 
le-am văzut. // El era şi nu altul, / el pe de-
a-ntregul, / singur ieşea din oraş, / tocmai 
lăsase în urmă / ultima casă. În ultima 
casă stam eu / la fereastra de sus. // Se 
făcuse amiază, / pieriseră marile stoluri, / 
furtuna trecuse şi ea; la răspântii, / vârte-
juri de pulbere neagră / intrau înapoi în 
pământ. / Luaţi aminte, popoare! / Cum 
l-am văzut în amiază / aşa l-am visat. / Şi 

e numai un prunc. // Abia a-învăţat să 
păşească, / abia i s-a spus că sub numele 
lui / o să scriem cu sânge / numele fiilor 
noştri. // Ascultaţi, voi, jivine! / Cum a ple-
cat tot aşa se va-ntoarce, / şuierul lui de 
pe-acum se aude în snopul de trestii. / Din 
fluiere scunde, din fluiere-adânci, / el alege 
vocala / cea mai de preţ a cuvântului hulă 
/ şi spune cu ea, de trei ori, / rugăciunea 
domnească.” („Amiaza neagră. Naiul”) 
        Poetul M. Ciobanu – exprimându-se 
în „limba ţinutului (…) părăsit şi de zei, şi 
de oameni” – produce „sunete greu de-
nţeles, o vorbire vicleană” („Lama de 
scris”), adică o scriitură amfibologică, una 
refractară la lectură, punând comentatorul 
la grea încercare, dacă acesta s-ar mai to-
lera, temporar, în ipostaza de captiv al 
univocităţii operei literare: „Resursele de 
ambiguitate ale acestor poeme fiind 
inepuizabile, nu are sens să acordăm o 
însemnătate prea mare unei anume 
interpretări în detrimentul alteia sau să 
sondăm mai adânc decât se cuvine, când 
ştim că, oricum, va exista acolo o zonă 
mâloasă, de-a pururi enigmatică.” (Eugen 
Negrici, Introducere în poezia 
contemporană, 1985, p. 172)  
Câtă vreme indirect îşi combate limbajul 
propriu, abscons, eul creator îşi combate 
istoria, el fiind vânatul, vânătorul fiind vân-
tul („dar vântul pe urmele / tale nu-şi face 
tot astfel de lucru?” – „Lama de scris”). 
Dacă ieri se numea „vântul Ahab”, azi se 
numeşte „Tăvălugul”. Singura lege 
respectată se cheamă „legea netezirii, a 
ştergerii”, pentru că scopul existenţei 
„Tăvălugului” se ordonează în anihilarea 
valorilor majore, cele indocile socio-politic: 
„«Şteargă-se tot de pe cugetul pietrei!»”  
Expunându-se mâniei „Tăvălugului”, poe-
tul – aidoma Celui ce striga în pustie, des-
chizând Calea şi vestindu-L – 
conştientizează natura belicoasă a proce-
sului producerii hipersemnului, pe când 
epoca îl sancţionează prin terorizantul 
«Şteargă-se tot!», cuvântul sacrosant al 
Puterii totalitare, pe care „Marele scrib” (M. 
Ciobanu, după Adrian Popescu, Steaua, 
nr. 6, 2020) a respins-o, dispreţuindu-i şi 
tezele, şi aşteptările, şi capcanele: „Iese 
din mare, ca frigul pe gurile ocnei? Ne-
aduce / duhorile purpurei negre de Pont? 
/ Vântul de sare e numele lui în amiază. / 
Vântul de purpură neagră e numele lui în 
amurg. // «Şteargă-se tot de pe cugetul 

pietrei!» / Astfel striga / încă pe când era 
prunc şi-şi spunea Auson. / Azi Tăvălugul 
şi-a spus şi pe unde petrece / doar nete-
zimea rămâne, ca liniştea-n lume / după 
porunca nătângului. / «Şteargă-se tot!» – 
şi din pricina lui / rând pe rând cad 
ecluzele, chiar din pricina lui / râul scoate 
capete reci din adânc – chiar din pricina lui 
/ peştii bătrâni îşi arată o clipă spinările / 
bune de jug şi se-ntorc înapoi între mâluri. 
Şi chiar / să nu fie nimeni pe-aproape? / 
Nimeni să nu-şi amintească nimic despre 
zgomotul / lamei de scris, care scapă din 
arcuri şi, scurt, / fără să stea la-ndoială şi 
fără-ntristare / umple scriptoriul cu sclipătul 
ei? / Vântul acesta cu toţi şi-a făcut dato-
ria? / Nu numai blândul nisip îşi arată ca-
n palmă nescrisă? // Scrii de la stânga             
la dreapta – dar nu ca şi cum / ai fugi de 
bătăile inimii tale? – / sunete greu de-
nţeles, o vorbire vicleană, / limba ţinutului 
tău părăsit şi de zei, şi de oameni. / Vântul 
a stat. Pe deasupra pădurii cad plasele 
unui / mare păianjen de toamnă. Sub 
plasele acelea / eu am avut o vedenie – 
am aşteptat-o-ndelung.” („Lama de scris”) 

Contemplând maladivele privelişti 
ale Lumii, poetul – cel ce a ajuns la 
„capătul puterilor”, făcând însemnări pe 
Cartea lui Iov, singur fiind („Cei trei prieteni 
se văd dispărând la capătul străzii.” – 
„Mâinile goale”), mai ales sărac, într-o 
lume sărăcită şi materialiceşte, şi 
spiritualiceşte („Negoţul meu a stat şi 
umblă zvonuri; / prin rafturi vântul fluieră 
şi praful / se-adună prin ungherele cămării; 
/ bătrâni desculţi prin târg îmi dau târcoale, 
/ răsar ca din pământ şi cântă-n limba / 
proorocilor, gângavă, că la iarnă / vor fi 
mai multe umbre decât lucruri” – „Faust 
către Margareta”), înşurubat în drama nea-
mului său („Femeia consolatoare / te-
nvaţă să blestemi şi caută solzul de aur în 
sita / prin care strecoară cenuşile casei.” 
– „Mâinile goale”), vândut de cei ce ar fi 
trebuit să îl venereze („Cărţile câte le-ai 
scris s-au rotit / pe deasupra capului tău / 
cu aripile flăcări, ţipând / şi-au zburat mai 
departe, // câinele latră sub streaşina / altui 
stăpân.” – „Mâinile goale”) – admite că nu 
poate fi decât materia unui experiment din 
laboratoarele Satanei, ale dictaturii, de 
vreme ce doar condiţia iovică îi este 
potrivită: „Fie ca tine, am spus, / împrăştie 
tu cu suflarea / nărilor tale / pulberea dru-
mului, neagră, / spintecă tu / văzduhul cu 

coarnele. // Eu nu mai spun un cuvânt. / 
Fac pasul alături, / ca-n vremuri bune; / 
scot pălăria, / pun, dacă vrei, şi-un ge-
nunchi în pământ; // ia şi cămaşa aceasta 
pe care / până mai ieri o numiseră piele – 
// nu mai e piele de mult, / e o pânză de in 
oarecare / mâncată de răni.” („Replica”) 

Pe cât agresivitatea eului se 
fanează, pe atât se instaurează starea lui 
de amorţeală şi de retractilitate, urmată 
fiind ea de cântecul otrăvitor al sirenelor 
tăcerii, de care spiritul creator – zilnic 
simţind muşcătura Puterii combinând 
ofensiva cu defensiva, liberalizarea cu ob-
turarea – nu este nici vinovat, nici mândru: 
„Gheara intră în teacă. / Cel ce-a vorbit nu 
mai spune / niciun cuvânt. / Limba se-
aşază răpusă deasupra caninilor.” 
(„Final”), întrucât poetul s-a numărat 
printre puţinii privilegiaţi ai facerii poeticului 
subversiv: „El  a transcris proorociile apei, 
/ mesajele grindinii. / Cititorii în zborul bât-
lanilor / lui i-au dictat un poem despre 
moartea Cezarului. // Noi de la el am aflat 
de venirea lăcustei. / Fără el nu vom şti 
dacă astăzi va fi întuneric.” („Noaptea. 
Fragmentele mici”, III) 

Scriind pe nisip (acest simbol al 
vremelniciei existenţei, al netrăiniciei 
faptelor, al instabilităţii socio-politice, 
nelăsând deoparte sfera semnificaţiilor 
pozitive, de „căutare  a tihnei, a siguranţei, 
a regenerării”, [re]amintind de „acel regres-
sus ad uterum despre care vorbesc 
psihanaliştii” – în Dicţionar de simboluri, 
2009, p. 621), copleşit fiind de sentimentul 
ineficienţei baricadelor, al futilităţii creaţiei 
ocolit combative (rezistenţă prin cultură), 
M. Ciobanu clamează triumful vântului 
răşluitor, altă efigie a veacului năruit în to-
talitarism, poetul şi prozatorul, eseistul şi 
editorul abandonându-se valorificării poz-
itive a distructivului ubicuu, aşa că mâna 
care scrie înfige ultimul punct în „cronica 
vântului”, punctul fiind deopotrivă şi înfrân-
gere, şi biruinţă: „Acum e tăcere. / Cel ce-
a vorbit nu mai spune / niciun cuvânt. / Fiţi 
fericiţi. El se-apleacă şi scrie / cu degetul 
său pe nisip. / Şase zile la rând / scrie fără-
ncetare. A şaptea, / vine un vânt din afara 
oraşului – / tocmai când jură nici foc să nu 
facă, / nici să se apere, / vine un vânt din 
afara oraşului, / chiar din căldura gheenei, 
de-acolo. / Fiţi fericiţi, / vântul acesta e 
bun. / Cu marea lui bunătate el şterge / şi-
acoperă totul.” („Final”) 

                     „MIRCEA CIOBANU: «POETICA VÂNTULUI»”(Continuare din pag.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La recenta manifestare prilejuită de 

aniversarea a douăzeci de ani de la 
înfiinţarea Filialei Bacău a Uniunii Scriito-
rilor, organizatorii au supus dezbaterii o 
problemă etern şi pretutindeni valabilă: un 
răspuns la întrebarea „De ce scriu? Pentru 
cine scriu?“. 

Nici că se putea o mai serioasă 
temă, aflată nu numai în atenţia membrilor 
amintitei Filiale, ci şi a tuturor scriitorilor 
români de azi, mai ales în contextul în care 
prinde tot mai mult teren părerea că la noi 
se scrie mult şi se citeşte din ce în ce mai 
puţin. Rodnică şi binevenită dezbatere. 

Abia întors la Bucureşti, aproape 
din întâmplare am deschis un mai vechi 
volum (Clipele din zori, de Mihai Ghiur, 
Editura „Viaţa medicală românească“, 

1998), la finele căruia acest scriitor medic 
a simţit nevoia să mărturisească, între-
bându-se retoric şi răspunzându-şi: „... în 
definitiv ce m-a determinat să mă îndrept 
spre literatură? Dorinţa de a spune 
limpede ce am pe inimă, felul în care văd 
lumea, dragostea de semenul meu, 
năzuinţa spre o lume mai bună. Aş fi ipocrit 
să nu mărturisesc că am apucat pe acest 
drum şi din dorinţa de a ieşi în evidenţă, 
de a fi un om despre care se vorbeşte, dar 
nu mă chinuie vedetismul“. 

Volumul, ori mai bine zis placheta, 
de numai cincizeci de pagini cuprinde ver-
suri reprezentative exact în sensul (sen-
surile) din mărturisirea autorului. 

Dl. Mihai Ghiur, care nu 
întâmplător şi-a intitulat cartea aşa, lasă 
să se înţeleagă, din subtext, faptul că orele 
dintâi ale dimineţii pot fi fecunde din punct 
de vedere al creaţiei. Mai ales după o 
noapte în care nu numai visele, ci şi mo-
mentele de trezie pot conduce la teme şi 
idei, la versuri originale şi inspirate. 

Departe de lumea dezlănţuită, 
trăind în universul lui de om ajuns la 
senectute şi care vrea să lase în urma sa 
atât amintirea unei cariere în care a alinat 
durerile a zeci şi sute de bolnavi cât şi pe 
aceea a unui suflet, a unei inimi care n-au 
contenit o clipă să emoţioneze şi să vi-

breze la semnalele realităţii, dl. Mihai 
Ghiur scrie frumos, simplu şi cursiv despre 
oameni, despre natură şi în genere despre 
cam tot ce l-a impresionat şi-l 
impresionează.  

Dintr-un anumit punct de vedere 
poeziile d-sale pot fi considerate şi ca mici, 
discrete lecţii de viaţă, în care nostalgia 
trecutului şi amintirile din copilărie vin într-
o potrivită alternanţă cu meditaţiile asupra 
condiţiei omului pe pământ. 

Exigent cu sine şi cu o 
mare res-ponsabilitate faţă de 
ceea ce şi-a propus să 
încredinţeze hârtiei, scrie: „Şi 
tot ştergând cu grijă, suflând 
de-o parte zgura,/ Văzui cum 
prinde viaţă un vers de sub 
condei,/ Aşa precum un sculp-
tor îşi picură făptura/ Scoţând 
cu multă trudă imaginea din 
stei// Când ameţit de muncă 
mi-am ridicat privirea/ Din 
coala de zăpadă ce se topea-
n culori,/ Se rumenea în zare, 
semn că-şi făcea mijirea/ O 
nouă zi din noapte ce se 
sfârşea în zori.“ (Clipele din 
zori) 

Pe canavaua vieţii amintirile îşi au, 
cum bine se ştie, un mare rol. Mai ales 
pentru un creator. Mai ales pentru un poet 
care se simte chemat să le dea în-
truchipare în cuvinte.  

Comorile din vis (emoţionantă evo-

care a şezătorilor de odinioară), Dorul dus, 
apoi Dorul de mamă sunt mici radiografii 
sentimentale în oglinzile cărora cititorii se 
regăsesc, într-un fel de firească şi de 
înţeles empatie cu poetul. 

La senectute şi dincolo de uşile şi 
pereţii cabinetului în care a trudit o viaţă 
pentru sănătatea altora, dl. Mihai Ghiur se 
bucură acum de tot ce e frumos şi de ad-
mirat în natură. Într-un loc se îmbată de 

mireasma brazilor chiar 
dacă doar pentru câteva 
clipe (Din goana trenu-
lui) sau admiră nopţile şi 
clipele în care îi iese în 
cale un bătrân doinind 
cântece de dor şi de jale 
de altădată. 

O a treia direcţie 
în care dl. Mihai Ghiur 
îşi exersează pana este 
cea a animalelor, cărora 
caută să le dea o altă 
simbolistică decât cea 
cunoscută din fa-bule 
(Liliecii, Fazanul, Fabulă 
veche, Restructurare).În 
totul, cartea d-lui Mihai 
Ghiur poate fi 

considerată o mărturie convingătoare a 
unui om care a simţit şi a văzut cu sufletul 
şi a scris cu pana, dintr-un sentimentalism 
interior, necontrafăcut şi fără să fie contra-
pus liricii altora – de unde şi farmecul ver-
surilor. 

Note de lectură 
 Poetul, între nostalgie şi meditaţie
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*Emma Felicia Dimitriu, Acel 

vis neterminat, Editura Vasiliana 
98, Iași 

*Emma Felicia Dimitriu, Spini, 
Editura Vasiliana 98, Iași 

  Motto: 
„Pentru a scoate apa din stâncă  

e nevoie de un Moise și un toiag” 
(L. Blaga, Din duhul versului)

      
Filosofic vorbind, lirismul este dez-

voltarea unei mirări... Nu poți să nu te 
miri de ce orice vis rămâne neterminat, 
asemenea valului, stihiei apei, ce 
vizualizează eternul principiu feminin al 
vieții - instabil, aparent pasiv, pus în 
mișcare de forța divină a iubirii, de 
exaltările sufletului ce scapă rațiunii, 
încât în cele două volume – Spini; Acel 
vis neterminat – recent publicate, ale 
poetei româno-italiene, din Verona Juli-
etei și a lui Romeo, lirismul semnifică 
forța incontrolabilă și fatală a firii 
omenești, guvernată simultan, de haz-
ard, irațional și hedonism. În tot ceea 
ce scrie și gândește – arma letală care 
ne distruge încet, dar sigur este gândul 
-, Emma Felicia Dimitriu rămâne o 
romantică incurabilă, cu rădăcini în em-
inescianiasmul pe care nu-l trădează și 
nu-l contaminează cu varii doctrine lit-
erare (post)moderne – futurism, 
dadaism, expresionism, suprarealism 
etc. Hemografia -  adică scrierea cu 
tine însuți, (Nichita) -  o ajută pe au-
toarea recentelor volume să se ex-
prime pe sine însăși în corelație cu 
fatalitatea iubirii și cu o muză 
„furioasă”și inconsecventă: „Te-ntreb 
pe tine muza mea divină:/ De ce ești 
așa haină și-n profund?/ Căci te 
îndepărtezi ca o străină/ Și mă-mpingi 
afară din străfund.// N-aștep decât 
scânteia ta arzândă/ Să-mi înflameze 
gândurile toate./ Să scot din nesimțirea 
mea cea surdă/ Cuvinte dulci în strofe 
minunate.// (...)//  Tu muză fără margini, 
muza lui/ Intră din nou în mintea mea 
tiptil!// Și adu-mi harul viu, cel al iubirii,/ 
Din cele patru zări nestrămutate, Să-mi 
împletească sensurile firii,/ Cordonul 
simțămintelor curate.” (Muza furioasă, 
pp..76-79).  Iubirea, „nebunia cea mai 
înțeleaptă” (Shakespeare, „Romeo și 
Julieta”) naște și perpetuează instabi-
litatea, nesiguranța, frământarea vieții, 
mai ales a celei sufletești. Disconfortul 
generat de trăirile sublim-tragice ale iu-
birii sunt adevărații „spini” existențiali – 
cu toate sensurile și funcțiile mito-poe-
tice cunoscute. Iată transfigurarea 
neoromantică a poetei din Verona: 

„O lacrimă pură, o inimă frântă./ 
Un trup, o făptură, în veșnica luptă./ 
Aceeași oriunde, oricând și oricum,/ 
Adâncuri străfunde din hăuri de drum.// 
Iubiri răscolite prin anii trecuți/ Rămân 
răstignite de nou-născuți./ Iubiri ce n-
au nume, rămase-n trecut,/ S-au rupt 
dintr-o lume/ În care-am crezut” (Spini, 
p.62). Versificația tradițională din vol. 
Spini impune o anumită muzicalitate 
poeziei: melancolică, imnic-elegiacă. În 
opinia noastră, muzica specifică și 
farmecul desuet al poeziei Feliciei Dim-
itriu se nasc și din cuvânt, adică din 
noțiunea pură: „Numai tristețea/ Sau 
bucuria/ Poate să imprime/ Minții/ Acea 
mașinărie de pe vremuri/ Ce ascunde 
muzica/ Din care sufletul își ia/ Ascultă/ 

Și intonează/ Propriul hit” (Muzică. 
Versificația modernă din volumul  „Acel 
vis neterminat” modifică călătoria 
lăuntrică prin existență a Eului poetic și 
prin faptul că supratema scriiturii: viața 
este vis permite autoarei posibilitatea 
să transfi-gureze romantico-suprareal-
ist, o problematică mult mai vastă: am-
intitea, dorința, adevărul, labirintul 
existențial, soarta, singurătatea, dorul, 
nemurirea, dilema, puterea, înțelep-
ciunea, infinitul, plictisul, frumusețea, 
vanitas vanitatum, credința – „o 
lumânare/ ce stă să aprindă/ Întune-
ricul/ Din noi... ” 

Timpul – ca și în celălalt volum, 
„Spini” – este un element al poeziei. Nu 
întâmplător, primul poem din vol. Acel 
vis.... începe cu poemul Timp: „Aș 
putea să îți văd gândurile./ Ele vin de 
departe izvor/ Neoprit, curgând dintr-o/ 
Matcă ancestrală,/ Până la capăt./ 
Acolo devin timp,/ Adică TORENTE.” 
Pentru Emma Felicia Dimitriu, actul de 
creație poetică este „dezvăluire”, este 
revelație, adică un lucru ce se află în 
raport direct cu fluxul temporal, care 
este spațiul și traseul ei. Într-adevăr, 
orice orizont al experienței estetice se 
află în orizontul timpului: „Popasul 
scump al vieții/ E deșărtăciune./ Ne-o 
spune sufletul, / Mereu păstrându-și 
puritatea/ Începuturilor celeste,/  La 
care  tinde să se întoarcă.../ Pe când 
trupul, încet, încet,/ În fiecare toamnă 
și iarnă,/ Întră în pământul/ Din care a 
fost făcut.” (Acord). Coexistă simfonic 
în lirica scriitoarei din Verona, timpul 
fizic/ astronomic, timpul fiziologic/ bio-
logic, psihologic/ subiectiv, istoric/so-
cial, timpul trăirii, timpul poetic/ artei, 
timpul lecturii etc. Mai precis, lirismul 
Emmei-Felicia este sub specie tempo-
ris. Scriitura este deschisă atemporalu-
lui, care nu înseamnă „în afara 
timpului”, ci dincolo de categoriile tem-
porale concrete: trecut, prezent, viitor. 
Citindu-i volumele, lectorul va observa 
că esența Poeziei este inactuală. Și 
filosoful francez P. Ricoeur era de 
părere că doar artele/ poezia ne permit 
„să depășim decăderea timpului”. Iată 
și opinia scriioarei și pictoriței din Italia: 
„Poezia nu este/ Doar o sumă de tran-
scrieri/ Pe o jumătate/ De pagină 
velină/ Sau în întunericul virtual/ Al 
computerului de acasă./ Ea este mai  
degrabă,/ O dezvăluire a/ Ceea ce tu/ 
Nu poți exprima/ În nenumărate 
propoziții/ Prinse în fraze/ O viață 
întreagă” (Descoperire). Prezentul 
atemporal permite poetei transfigu-
rarea zborurilor, stărilor, trăirilor poetic-
celeste, din experiențele anterioare, 
dionisiace, de extaz, interogație, mi-
rare: „Înalță inima ta/ către cer/ Și așa 
va pluti/ Și sufletul tău/ printre ceruri 
înalte... (Zbor). Prin poezie, problema-
tica vieții se înalță deaspra efemerului. 
Poemul conține în el, infinitul: „Când 
privesc/ Ochii tăi,/ Mă pierd/ În infinitul 
lor,/ Ca într-o imensă/ Galaxie, mereu 
alta/ În care/ Suntem doar tu și eu...(In-
finit). Interesant, chiar original, în vol. 
Acel vis neterminat mi se pare estet-
ica nedesăvârșitului sau a fragmentaru-
lui, care stârnesc, potențează fantezia 
cititorului și o lasă liberă, pentru a com-
pleta și a  desăvârși poemele. Acest 
„non finito” obligă lectorul că continue 
scriitura: „Mai mare ticălos/ Ca mine/ 
Este gândul/ Ce mă preamărește/ 
Neîncetat... (Revelație). „Completarea”/ 
„timpul completării”, nu filologică, ci po-
etic-onirică potențează „nedesă-
vârșirea”, încât orice poem devine un 
fragment, un „non finito”, care-și va găsi  
„completarea” în întregul volum. Rolul 
cititorului: să-i termine „acel vis” inex-
primabil al poetei Emma Felicia 
Dimitriu. Oricum, viața este un vis al 
(ne)ființei.

Valurile lirismului sau actul de creație 
poetică este dezvăluire atemporală *
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Angela Dina Moţăţăianu, 
Timpul pisicii 

 
Angela Dina-Moţăţăianu scrie cu talent 

proze fantastice: romane şi nuvele/ proze 
scurte.  Voi comenta în continuare cartea Tim-
pul pisicii (Ed. Biscara, 2020). Volumul 
cuprinde nouă texte, pe care le putem consi-
dera capitolele unui roman fantastic, întrucât 
personajul Geraldine apare în fiecare dintre 
acestea. În primul şi ultimul text apar și Nicole, 
Arthur, Sterie, Agripina şi Lixandra, personaje 
prezente şi în romanele Seneca şi Efectul 
Zian, așadar, putem vorbi despre o trilogie 
fantastică în opera scriitoarei. 

 Dar, să revenim la Timpul pisicii. 
Întâmplările din această carte aparţin imagi-
narului verosimil. Cu cât evenimentele 
poveștirilor sunt mai aproape de realitate, cu 
atât mai mult izbucnirile fantasticului sunt mai 
surprinzătoare, fascinante, chiar şocante.  

Să urmărim momentele imaginarului din 
această carte. La sfârşitul fiecărui text apare 
o pisică ciclam, care anunță cumva lunecarea 
într-un alt univers jalonat de evenimente fan-
tastice. De aici vine titlul cărţii. Se pare că 
numai Geraldine vede pisica. Să fie real? Să 
fie reverie? 

Geraldine observă pe un stâlp un mic afiş 
– „Se caută partener pentru reabilitarea unui 
fost adăpost pentru pisici” – şi se prezintă la 
acest sediu (pe Strada Franceză, în Centrul 
Vechi al capitalei) pentru lămuriri. Acesta este 
momentul când un periplu prin București, așa 
cum pare în coordonatele reale ale cărții, 
devine prilej de incursiuni în viața unor 
necunoscuți, în planul imaginar spre care 
Geraldine este condusă în salturi de pisica ci-
clam. Așa facem cunoștință cu personajul 
Angy, o senioară ce se confruntă cu perspec-
tiva dramatică a expluzării la azil de către pro-
priul fiu, care se opreşte la un 
mic atelier-foto „Captura 
Tinereţii” şi face o poză. 
Trecând prin dreptul unei oglinzi 
dintr-o vitrină, constată cu sur-
prindere că un chip tânăr îi 
zâmbeşte. Privind fotografia, 
descoperă acelaşi chip tânăr, 
ea, dar cu câteva decenii în 
urmă, efectul incursiunii sale în 
acel atelier-foto. Se-ntoarce 
să-l caute, dar nu-l mai găseşte, 
acesta dispăruse. Angy ia viața 
de la capăt, împlinindu-și 
dragostea pentru muzică.  

În alt capitol, intitulat Cre-
puscul, Geraldine este martora 
nevăzută a unui episod în care 
sculptorul Martello, aflat în declin în lumea 
artei, se autodenunță, sugerând unui detectiv 
chemat la domiciliu că omora femei, apoi le 
mula corpul în răşină şi pregătea astfel matriţe 
pentru turnarea unor statui în bronz.  

Ca încununare supremă a operei sale, 
sculptorul vrea să se arunce şi el în baia de 
bronz, dar este împiedicat de detectivul Chelu 
Daniel, ce rămâne să dezlege misterul 
mărturisirii sculptorului. Era o minciună sau 
doar o strategemă de-a acestuia pentru a nu 
cădea definitiv în anonimat? 

Geraldine, trezindu-se din călătoria 
imaginară, îl regăsește acum în altă ipostază, 
în planul real, pe detectivul Chelu Daniel. Îşi 
continuă călătoria și ajunge la o biserică unde, 
pe lumânărar i se pare că vede pisica ciclam 
ce-i declanșează un nou episod de trecere în 
alt plan existențial.  În capitolul Remember, 
aflăm, printr-o Geraldine rătăcită, cum un elev 
de liceu desenează case contorsionate, ce 
aminteau de construcții neolitice, de sanctuare 
antice, de structuri asiatice, bizantine, gotice... 
și câte altele, până-n prezent, ceea ce o face 
pe profesoara de desen să exclame că băiatul 
reprezintă un caz de metempsihoză. Elevul 
avea să devină un renumit arhitect. La 
revenirea în țară, adolescentul de ieri are o 
viziune: ca și cum ar fi fost una din operele 
sale, casa fostei profesoare se transformă gi-
gantesc, aruncând în mister o posibilă 
revedere a acesteia cu fostul său elev. 

Continuându-și drumul pe Calea Victoriei, 
Geraldinei i se pare că pisica ciclam stă pe 
treapta de sus a Cazinoului Vernescu din 
Bucureşti, locul unde se petrece povestea cu 

fantome din Efectul prince-nez. Ziaristul Dragu 
vrea să scrie pentru ziarul Geamlâc despre 
Cazinoul Vernescu. Ela, o tânără restaura-
toare care lucra la cazinou, îi spune că acolo 
bântuie fantomele celor care s-au sinucis, 
pierzând totul la ruletă sau la jocul de cărţi. Ca 
într-un film de epocă, Ela și Dragu văd, pe 
rând, cu ajutorul unor ochelari-minune, cum 
nălucile fac ravagii, încercând să tempereze 
jucătorii prea înfierbântaţi, căci li se arătau 
numai lipsiţilor de şansă, aflaţi pe marginea 
prăpastiei. Dragu asistă la miezul nopţii la un 
joc cu miza în ani, cei care pierdeau în-
tinereau, cel care câştiga îmbătrînea. 
Câştigătorul, devenit o mumie, era chiar 
Dragu, care-l substituise pe unul dintre 
jucători, dispărând definitiv în filmul din sub-
solul cazinoului. 

După ce revine la realitate, Geraldine 
merge spre Piaţa Romană, pe strada Laho-
vari, unde vede un afiş care-i atrage atenţia şi 
care este atins cu coada de pisica ciclam, 
semn că va intra într-o altă buclă de timp. 

Așa aflăm cum dansatorul Alin (Dansând 
cu destinul), ispășind o pedeapsă necuvenită, 
ca victimă a unei înscenări, este eliberat tem-
porar din închisoare și merge la teatru, sub 
supraveghere. Când trece prin coridorul cu 
oglinzi, constată cu surprindere că este 
îmbrăcat într-un costum din mătase neagră şi 
încălţat cu balerini. Alin dansează pe scenă 
pentru ultima oară şi este ovaţionat, înainte 
de-a reveni la închisoare. Surprinzător, însă, 
în urma lui rămâne afișul văzut de Geraldine, 
care-i anunțase premonitoriu prezența pe 
scenă. Angela Dina-Moţăţăianu imaginează, 
în alt capitol, prin intermediul viziunilor 
Geraldinei, lansarea cărţii Peştera lui Platon 
(întâmplător sau nu, am scris o carte cu acest 
titlu). Într-o atmosferă de pseudo-literați, au-
torul cărții este umilit de publicul nefast. Însă, 
în final, scriitorul este răzbunat, căci asistența 

potrivnică este absorbită în 
mod halucinant de coperta 
cărții sale (Peştera lui Platon). 

Există fantastic, aflat tot 
prin ochii Geraldinei, şi în 
capitolul Adieu, mes amis. 
Pictorul Domingo Felipe 
închiriază un spaţiu într-un 
magazin şi constată, a doua 
zi, că manechinele din ceară, 
ce întruchipau un aranjament 
suprarealist, fuseseră în-
locuite cu altele oribile, din 
plastic, fapt care-i provoacă 
un acces de furie ce-i 
schimbă rapid soarta. Apoi, 
chiar lui i se petrec 
transformări fizice: trupul i se 

lungeşte, se usucă, fruntea i se ascetizează, 
mustăţile răsucite îi dau aspectul unei pisici. 
Devine un altul, aşa cum atestă noua sa 
semnătură pe un tablou privind naşterea 
Omului nou: Dali, l′anarchiste. În ultimul capi-
tol, Geraldine ajunge la Clippy Cat Club, con-
statând că, de fapt, în asta se transformase 
fostul adăpost de pisici pe care dorise să-l ia 
în custodie... în acea dimineață! Aici urma să 
fie lansată noua carte a sa, Timpul pisicii, 
care conținea, în mod miraculos, toate 
episoadele trăite în scurta ei plimbare prin 
București. Secvențe temporale diferite, din 
spații paralele, aveau să recompună epic în 
Timpul pisicii întâlnirea Geraldinei cu cele 
șapte arte. 

*** 
Romanul Timpul pisicii, în care se 

regăsesc personaje din romanele Seneca şi 
Efectul Zian, întregește o trilogie fantastică în 
opera Angelei Dina-Moţăţăianu. 

Autoarea, absolventă de Filologie, scrie 
într-o frumoasă şi curată limbă română.  Ro-
manul porneşte dintr-un imaginar verosimil şi 
sfârşeşte în fantastic. Sunt inventate biografii 
veridice pentru toate personajele.  Romanul 
este original. Filosoful francez Gaston 
Bachelard afirmă că există două funcții impor-
tante ale minţii: funcţia realului – care ne ajută 
să ne orientăm în lumea obiectivă şi funcţia 
imaginarului, necesară creaţiei artistice. An-
gela Dina-Moţăţăianu posedă funcţia imagi-
narului deosebit de dezvoltată. Scrisă cu 
talent, cartea se citeşte cu interes. 

 
Lucian Gruia 
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pagină realizată de DUMITRU GAVRILESCU

- 
 

născută la 4 
noiembrie, 

  Galați; 
- locuiește în 

orașul Galați;  
- anul primirii în 

USR 2010; 
 
 
 
 

 Este o poetă, prozatoare, eseistă, dra-
maturg și critic literar român. Opera sa 
cuprinde peste 170 de cărți și nenumărate 
colaborări cu publicații literare din țară și 
străinătate. 

Volume publicate (selecție): Arhipelagul 
visării, poeme, Ed. Litera, București, 1987; 
Primvara face pozne, poezii pentru copii, Ed. 
Porto Franco, Galați, 1991; Mysterion, poeme, 
Ed. Alma, Galați, 1997; Palatul lunii, 88 de 
povești poematice, Ed. Diagonal, Bacău, 
1999; Autograf pe lumină, poeme, Ed. Pax 
Aura Mundi, Galați, 2003; Singurătăți 
împreună, rondeluri în coriamb, Ed. Arionda, 
Galați, 2006; Ultima logodnă, 333 de sonete 
de iubire, Ed. Arionda, Galați, 2008; Vă scriu 
în genunchi, poeme, Ed. Sinteze, Galați, 2009; 
Râs în flăcări, fabule, parodii, rondeluri, 
catrene, epigrame, sonete, Ed. Sinteze, 
Galați, 2011; Străjer peste suflete, poeme în 
trei versuri, Ed. Sinteze, Galați, 2012; Planeta 
primăverii, poezii interactive, Ed. InfoRapArt, 
Galați, 2013; Zâmbind spre infinit, poeme em-
patice, Ed. InfoRapArt, Galați, 2014; Suflete 
de hârtie, versuri, Ed. InfoRapArt, 2015; 
Poeme bonsai, Ed. InfoRapArt, Galați, 2016; 
De când te-aștept au înflorit magnolii, 111 
sonete neînchipuite, Ed. Ștef, Iași, 2017; Un 
hohot de viață - madrigale, epigrame, hexa-
grame, poligrame, Ed. Ștef, Iași, 2017; Poeme 
în Duh de Lumină, Ed. Ștef, Iași, 2018; Zvon 
de gânduri, poezii, Ed. Ștef, Iași, 2019; De-
saga cu suflete, povești poematice, Ed. Ștef, 
Iași, 2019; Umilință și măreție, proză spirituală, 
Ed. Geneze, Galați, 1999; Vorbește-mi despre 
mine!, microroman, Ed. Arionda, Galați, 2006; 
Ultimul cel dintâi, proză, Ed. InfoRapArt, 
Galați, 2015; Memoria sufletului, roman, Ed. 
InfoRapArt, 2015. 

„Discreta, retrasă în turnul său de 
fildeș,înconjurată de cărți, visuri și speranțe, 
Cezara scrie. Este modul ei de a exista, de a 
respira, de a se confrunta cu o realitate pe 
care ea o crede cu totul și cu totul altfel. Și-a 
creat un univers cu totul aparte din care nu 
iese, decât, poate pentru a mai contempla an-
otimpurile. Timpurile nu o interesează.”  

                                        (Ion Manea) 

Ce
za

ri
na

 A
da

m
es

cu

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

data naşterii: 07.11.1950,   
Tg. Neamț, jud. Neamț; 
– locuiește în Bacău; 

– anul primirii în USR: 2007; 
volume publicate: Statui Albastre, poeme ed. 
Litera, 1987; Confesiuni despre Neant 
poeme, Editura Panteon, 1996; Carte pentru 
Copii şi Adolescenţi (Antologie) a poeţilor 
nemţeni – Ed. Timpul, 2008; Bărbierindu-l pe 
Kafka, poeme, Ed. Vinea, 2001; Atelierele lui 
Belfegor – Ed. Junimea, 2009; Anul şarpelui 
Glykon, poeme Ed. Ateneul Scriitorilor, 2015; 
Amneziile doamnei Voltaire, poeme, ed. Ju-
nimea Iași, 2020. „Teodor George Calcan, 
convins că poezia poate să elibereze, se 
revendică de la sursele lirismului, intrând în 
competiţie doar cu propriu-i program, auster 
şi entuziast. Fără a lupta cu prejudecățile și cu 
inerțiile, el este poet, indiscutabil. Unul 
adevărat.”                      (Mircea A.  Diaconu)  

T
eo

do
r 

G
eo

rg
e 

 
Ca

lc
an

 
data naşterii: 

22.11.1938, sat. 
Berbinceni, co-
muna Secuieni            

Bacău; 
– locuiește în  

Bacău; 
– anul primirii în 

USR: 2011; 
  
 
 
   Volume  publicate: Limba şi literatura 
română la bacalaureat (2001), apoi  Galeria 
personajelor literare în gimnaziu şi în liceu 
(2006); Lecturi neconvenţionale; Specta-
colul Istoriei critice manolesciene; Jurnalul 
criticului incomod; Marea critică faţă cu 
valorile literare actuale; Imposibila revanşă 
(roman) (ed. Corgal Press, 2013); Ironicul re-
flexiv, Charles Baudelaire după 150 de ani, 
edit. Rovimed; Galeria personajelor literare, 
ed. Rovimed, 2017; Serghei Esenin- din 
tenebrele morții spre gloria universală, ed. 
Rovimed, 2019; 
  „Deschid mica monografie semnată de Gri-
gore Codrescu într-o manieră mai puţin rigidă 
şi scorţoasă (cum sunt mai toate scrierile de 
acest tip) şi încă de la primele rânduri îmi dau 
seama că autorul mi-a luat-o cumva înainte, 
conturând profilul personajului său cât se 
poate de exact”          (Florentin Popescu) 

G
ri
go

re
 C

od
re

sc
u

 MIHAELA 
OANA 
SAVIN 

 
Data nașterii:  
28 noiembrie 
1969,Bacău; 
locuiește la  

Luncani,  
com Mărgineni  

primirea în USR. 
2021. 

  
      Volume publicate: Orologiul, Editura Prin-
ceps Edit, Iași, 2003; Timpul meu de 
singurătate, Editura Ateneul scriitorilor, 
Bacău, 2018; Povestea înțeleptului 
Smotănilă și a unei fetițe cuminți, Editura 
Rotipo, Iași, 2019; :Milionarul și alte poves-
tiri – proză scurtă; traduceri Dieu, que 
Schnauzer gagne!, teatru, în volumul: Viorel 
Savin, „Doamne, fă ca Schnauzer să câștige!”, 
Editura Valman, Buzău, 2010; 
    „Trebuie spus din capul locului că ne aflăm 
în fața unei prozatoare de talent. Prozele 
scurte ale Oanei Mihaela Savin au caracter 
eseistic, dublate fiind de preocuparea pentru 
explorarea unor tipuri noi de sensibilitate. 
Rigiditatea și, pe alocuri artificiosul per-
sonajelor sunt mereu suplinite prin subtilitatea 
detalierii și a surprinderii unor nuanțe care 
adesea ne scapă. Proza sa nu surprinde prin 
tematică (iubirea, moartea, în diversele ei as-
pecte), ci prin insolitul abordării. Scriitoarea 
urmărește sondarea unor păduri virgine, 
oferindu-și plăceri încercate de primii ex-
ploratori ai Amazonului.”           (Adrian Jicu) 

ION 
FLAVUS 
MAFTEI  
-data naşterii: 

14.11.1937  
satul Bogata, jud. 

Suceava; 
– locuiește în  Iaşi; 

– anul primirii în 
U.S.R.: 2011; 

   
   Volume publi-

cate: „Singurătate publică”, proză, 2004,  
ed. „Junimea”, Iași; Capăt de lume – 
(false poeme)”, 2007, ed. „Junimea”, 
Iași; Noaptea târziu – (alte false 
poeme)”,  2009 , ed. „Junimea”, Iași; 
Mâine – (numai false poeme)”, 2010, 
ed. „Junimea”, Iași; Sufletul singur…(tot 
false poeme)”, 2012, ed. ”Junimea”, 
Iași; Umbra așteptării…

(din nou false poeme)”, 2014, ed. „Ju-
nimea”, Iași; Tăcerea cuvintelor (antolo-
gie), 2017,ed.”Printis”, Iași. 
      Toate aceste ipostazieri lirice ale Ede-
nului pierdut, foarte diverse și acroşante 
din punctul de vedere al expresiei poetice, 
trimit spre tema renașterii, a regenerării, 
fie că aceasta se adună în „tinerețea vie” 
a frunzei de fag, a firului de iarbă, căutînd 
a se transmite celui ce se culcă în 
apropierea lor, sau in ziua cea nouă a unei 
noi Geneze: „Din genele nopţii/ Şi din 
prea curata rouă/ Se naşte şi urcă spre 
cer/ O mult aşteptată zi nouă”. (…)    
                                           (Ioan Holban) 

  
 data naşterii: 
14 nov. 1945, 
în com. Lun-
gani, jud.Iași  
– locuiește la  
Mănăstirea 

Voroneț; 
– anul primirii 

în U.S.R.: 
2019. 

 
 
    Volume publicate: Frumusețe și 
lumină, eseu, ed. Mușatinii, 2019; Sfânta 
Mănăstire Voroneț, eseu, ed. Mușatinii, 
2008; Mănunchi de gânduri, eseu, ed. 
Mușatinii, 2014; Bucuria călătoriilor de su-
flet – istorie, ţări, oameni, culori, cuvinte, 
ed. Mușatinii, 2017; Icoane la Editura 
Mușatinii din Suceava, 2017.

EL
EN

A
 S

IM
IO

N
O
VI

CI

 Mihai 
Hanganu 

 
S-a născut în ziua 
de 12 noiembrie 

1946, la Hânţeşti, 
Suceava; 

locuiește în  
Piatra Neamț; 
anul primirii în 
U.S.R.: 2016 

 
 
       Volume publicate: Nostalgii, poezii, ed. 
Universitas XXI, 2004; „Bucoavnele bucoli-
cei Bucovine”; „Apa regală”, poeme, ed. 
Universitas XXI 2006; „Fractalia” poeme, ed. 
Universitas XXI, 2007; „Crai Nou”; 
„Fleacuri”; „Judecata de apoi a românu-
lui”; „Desculţ prin rouă poemelor” ed. Uni-
versitas XXI, 2007; „Constelaţia destinelor”; 
„Bombe cu efect întârziat”; „Sub judecata 
timpului”; „Nemuritorii”; Taina șoaptelor, 
poeme, ed.Timpul 2013. 
      „Mihai Hanganu încă mai crede în puterea 
cuvântului intrinsec, capabil să construiască 
imagini într-un perpetuu «dulce stil clasic» al-
toit, atunci când se simte nevoia şi cu uşoare 
arcuiri moderne” (Constantin Dram) 

CORNEL 
PAIU  

 
- s-a născut la 19 
nov. 1973 com. 
Huruieşti, jud. 

Bacău; 
-locuiește în 

Roman,  
- anul primirii USR: 

2021; 
  

     Volume publicate: Paznicii pereţilor – 
răstimpuri de poezie”, Ed. „Scrisul Româ-
nesc”, Craiova, 2010. „Tabor – liturghisire”, 
poeme, Ed. „Zona Publishers”, Iaşi, 2013; 
„Paznicii pereţilor – secundus” Ed. 
„Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ, 2014; 
„Paznicii pereţilor – Summa. Harmoniae. 
Unus.” Ed. „CorgalPress”, Bacău, 2015; „Bi-
blioteca din turn”, poezii, Ed. „Scrisul Româ-
nesc”, Craiova, 2018; „Mama VICTORIA, 
Victorie!”, poezii. Ed. „PapiruS Media”, 
Roman, 2020.  

    Operând cu cîteva alegorii simple, găsim 
la acest autor o construcţie poetică 
arborescentă, de tip hermeneutic, prin cuceriri 
vizionare succesive, aplecată obsedant 
asupra miracolului fiinţial, împărţit între trup şi 
suflet, între senzitivul carnal şi esenţialul pro-
fund, între cotidian şi adevărul de „dincolo” de 
cunoaştere.”                 (Cristian Livescu)

 

OVIDIU  
GENARU  
(OVIDIU 
BIBIRE) 

  
data naşterii: 
10.11.1934 în 

Bacău 
-locuiește în  

Bacău; 
   -anul primirii în                     

U.S.R.: 1967 
 
    Volume publicate: Un șir de zile, 
poeme,1966; Nuduri, poeme, 1967; Tara lui 
π, poeme, 1969; Week-end în oraș, poeme, 
1969; Patimile după Bacovia, poeme, 1972; 
Bucolice, poeme, 1973; Elegii, poeme, 1974; 
Goana după fericire, poeme, 1974; Fideli-
tate, poeme, 1977; Madona cu lacrimi, 
poeme,1977; Iluzia cea mare, poeme, 1979; 
Cafeneaua subiectelor, poeme, 1980; 
Poeme rapide, poeme, 1983; Flori de câmp, 
poeme,1984; Am mai vorbit despre asta, 
poeme, Iași, 1986; Sperietoarea, proză,1992; 
Diverse cereri în căsătorie, poeme, 1994; 
Proces-verbal al unei crime, proză,1998; 
Orient, pardon!, poeme, 1999; La opt, gaura 
cheii și alte patimi, poeme, ed. Junimea, 
2018; I s-au jucat următoarele piese de teatru: 
La margine de paradis, Teatrul Dramatic Ba-
covia, Bacău, stagiunea 1976-1977; Vieţi 
paralele, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ 
şi Teatrul Municipal Ploieşti, stagiunea 1977-
1978 şi 1979; Exerciţii de forţă şi echilibru, 
Teatrul Dramatic Bacovia, Bacău, stagiunea 
1980-1981. 
      „Este un poet vital, ingenios, mimetic, 
metaforele lui sunt îndrăzneţe şi mobilitatea 
spiritului său e mare. Priveşte de departe 
nevrozele provinciei şi nu se lasă cuprins de 
ele. Omul însuşi e interesant şi destinul lui în 
singurătatea provinciei nu cunoaşte 
obişnuitele reacţii când e vorba de literatură”. 
             (Eugen Simion) 

Petru 
Isachi 

 
 -data naşterii: 
17.11.1939 în  

com. Mihai Bravu 
jud.Giurgiu; 

- locuiește în 
Bacău; 

– anul primirii în 
U.S.R.: 2012; 

 
     Volume de publicații: Amanta de pro-
ximitate, critică, ed. Corgal Press, Bacău, 
2011; Despre mine şi Dalila, eseuri, ed.Val-
man, Râmnicu Sărat, 2013; Convorbiri imag-
inare cu Jorge Luis Borges, eseu, ed. 
Rovimed Publishers, Bacău, 2015; La Curţile 
aforistului Vasile Ghica: Glose critice ed. 
Andreas, București, 2018; Docuficţiuni crit-
ice. Exerciţii de lectură hermeneutică, 
critică lit. ed. Rovimed Publishers, 2018. Vol. 
1; Critica criticii  Vol. 2: Critica poeziei; Vol. 
3: Critica prozei; Vol. 4: Miscellanea; 
Cartea-Sfinx şi deriva hermetică. Alternative 
critice, ed. Rovimed Publishers, 2020, Auto-
portret în oglindă,  „Zburătorul”, o revistă lovi-
nesciano – optzecistă. Repere istorico – 
literare, Romanul, încotro? Fals tratat de is-
toria romanului, Psalmii arghezieni şi prob-
lema devenirii creştine,  Vasile Voiculescu, 
Ultimele sonete… sau cum se elimină 
Complexul Shakespeare; Convorbiri în 
oglindă cu Mircea Eliade, vol. I, eseu. 
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      Ai tot timpul impresia că realitatea este 
obligată să stea la o uşă prevăzută cu un 
scanner al raţiunii performant, capabil să ofere 
copii trecute printr-un filtru care-i îndepărtează 
viruşii. Este evidentă credinţa în puterea 
intelectului de a supune lumea, chit că acesta 
pare iremediabil predată în mâna tehnocraţilor 
interesaţi de partea materială, şi nu 
speculativă, a existenţei.  
                                            (Valeria Tăicuţu)

  
 REMEMBER 

 
AUREL POP 

 
Născut la 22 

noiembrie 1949, în  
localitatea Cetăţele 

– Şişeşti,  
jud. Maramureş; 

decedat 20 
0ctombrie 2020; 

   
volume publicate: Pelerinaj de sece-
siune, poeme, Ed. Solstițiu- Satu Mare, 
2005; Calvarul cuvintelor, poeme, Ed. 
Risoprint, Cluj-Napoca, 2006; Sonete 
din regatul disperării, Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca, 2007; La Hanul Verbelor, 
critică literară, Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca, 2008; Cuvinte dintr-un noian 
de vorbe, interviuri, Editura Citadela 
Satu Mare, 2009; Semne dintr-un 
trunchi de cuvânt, poeme, Editura  
Citadela Satu Mare, 2009; Ion Burnar, 
schiță monografică – studiu mono-
grafic, 2010; Deschideri confesive – 
interviuri, 2011; Eternitate prin poezie 
– antologie 2012; Rezistența 
țărănească anticomunistă din pe-
rioada colectivizării în județul Satu 
Mare – studiu istoric, 2012; Vasile 
Scurtu, zece ani în serviciul 
Sătmarului – studiu monografic, 
2012; Taina căderilor, poeme, 2013. 
         „Cu influenţe vădite venite dinspre 
expresionişti, păstrându-şi totuşi 
rădăcinile într-un ruralism bine stăpânit 
(dar nici fondul citadin nu-i displace), 
regăsim la el elemente de un mo-
dernism voit, alteori uşor forţat; ba chiar 
reziduurile unui postmodernism „provin-
cial.” 
                                      (Dorin Sălăjan) 
 
 

 
LUCIAN 

MĂNĂILESCU  
 

- născut la 11 
noiembrie 1951, în 
comuna Nehoiaşu, 

jud Buzău; 
- a decedat la  

                                4 noiembrie 2020; 
                   -membru al USR din 2006. 
 
volume publicate: Cartea junglei, fa-
bule,1997; Lacrimi de Murano, poezii 
2001; Rememorări, poeme, 2004; Ul-
tima eră glaciară, poeme 2006; Am 
auzit că viaţa e frumoasă, poezii, 
2009; La început a fost umorul, 
poeme, 2011; Raiul Pirania, antologie 
de poezie, ed. Tipo Moldova, 2011; 
Atrocitățile fericirii, poeme, 2015; 
Fractalii, poezie, 2018; Patria amară, 
poeme, 2018; Ferestre literare, inter-
viuri, 2016. 
        „Domnul Lucian Mănăilescu poate 
fi liniştit ca poet împlinit în cărţi ale dom-
niei-sale, cărţi cu titluri frumoase toate. 
Să fim atenţi la numele poetului, să-I 
respectăm şi să ne scoatem pălăria ori 
de câte ori ne face cu simplitate veri-
tabile daruri!”  

(Constanta Buzea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Într-o lume în care neliniștile ne 

guvernează viața, mărturiile despre război, 
construcțiile romanești prin care se evocă 
cel mai devastator fenomen  al omenirii, 
războiul, vin parcă să adâncească și să 
șubrezească nevoia noastră de echilibru, 
de armonie, de pace, ca o garanție a 
înțelegerii dintre oameni. 

Aserțiunea cronicarului moldovean, 
Miron Costin, cum că ”omul trăiește sub 
vremi” și trebuie  ” să nu se uite faptele tre-
cutului”, este mereu actuală, întrucât 
conștientizăm că lumea  se află într-un 
spațiu plin de violență și durere, iar curajul 
de a ne raporta la această cunoaștere, nu 
în postura de victime, ci ca făcând parte 
dintr-o istorie traumatică comună, ne arată 
că nu putem evita cu ușurință realitatea cu 
potențial tragic. 

Orice destin, fie el istoric, social sau 
politic este acoperit și de umbre, de 
încercări dramatice, căci viața este ca o 
pânză de paianjen expusă  violenței, ten-
siunilor de tot felul, pierderilor, 
experiențelor mai mult sau mai puțin 
dureroase. 

Acestea fiind spuse, consideăm că 
este necesar  să înțelegem trecutul 
dureros pentru a ne raporta la prezentul 
plin de traume, cu un fel de acceptare. 

În acest fel, trebuie să receptăm 
tulburătoarea carte a scriitorului Ovidiu 
Bârsan, Jurnalul renegaților, apărut la 
Editura Universitară, București, 2022, în-
scriindu-se într-un orizont de așteptare, 
alături de romanele de război de referință 
din literatura română, Pădurea 
Spânzuraților al lui Liviu Rebreanu, Ul-
tima noapte de dragoste, prima noapte 
de război, romanul emblematic al lui 
Camil Petrescu, dar, mai ales, romanul 
Ora 25, al lui Virgil Gheorghiu,  scris în 
exil, o capodoperă a genului. Exemplele 
pot continua. 

Ovidiu Bârsan nu e la prima carte 
de acest gen, nu de mult a publicat KARA 
GÖLGE, un roman amplu de evocare 
istorică, reconstituind întâmplări din epoca 
lui Ștefan cel Mare. 

Deși este intitulat Jurnalul 
renegaților, romanul nu poate fi citit ca un 
jurnal de campanie, nefiind o confesiune 
despre război cu implicarea afectivă a 
naratorului, cu mărci ale subiectivității, nu 
presupune  transpunerea în fapt literar a 
unor experiențe sufletești trăite pe un front 
de luptă de către narator. 

Romanul este structurat  într-o suc-
cesiune de capitole,  urmărind evoluția 
unor destine,  ale unor soldați români în 
timpul celui de-al Doilea război mondial, 
alături de armata germană, apoi de cea 
rusă, urmărindu-le condiția de”renegați” 
după încheierea războiului, cam până prin 
1954.  

Relatarea faptelor de război se 
desfășoară caleidoscopic, după o tehnică 
cinematografică, schimbând mereu cadrul 
acțiunii, din stepa calmucă, în Siberia, în 
București, în Bacău, ducându-și erii, când 
în Modova, când în afara granițelor, în Un-
garia, în Lvov și iarăși în țară, în diferite 
orașe.   

Această schimbare de cadru este 
un argument al condiției lor de renegați, 
întrucât după încheierea războiului, cei 

mai mulți nu-și găsesc liniștea, locul și 
împăcarea cu sine, trăind înfrângerea ca 
pe un joc nedrept al destinului.  

Mai mult,  desfășurarea acțiunii pe 
mai multe planuri temporale și spațiale, 
dau mai multă tensiune dramatică faptelor, 
autorul pare să ne inoculeze ideea 
zădărniciei unui război care a dus la dis-
trugerea unor vieți nevinovate, la 
destrămarea familiilor, la anularea ființei 
umane în condițiile luptei pentru 
supraviețuire, fie în lagăre, fie de-zertând 
sau fiind expuși pericolului de a fi acuzați 
de trădare.  

Ovidiu Bârsan surprinde cu o mare 
forță de evocare atmosfera războiului, dar 
în același timp descrie situații dramatice 
prin care unii soldați își pierd viața: ”în 
tranșee auzeai plânsete, înjurături, țipete 
de panică, rugăciuni și câte o ”mamă!”, 
spus sfâșietor” ( pag 41) 

Conversațiile cotidiene dintre 
soldați sunt pline de umor, personajele au 
ceva din sporăvăiala moldovenească, 
coboară parcă din scrierile lui Ion 
Creangă, susținând expresia că în situații-
limită, românul știe să hacă haz de necaz. 
”nimic nu contează mai mult decât să 
scapi teafăr din (...) măcel,  notează nara-
torul cu o oarecare amărăciune, din 
perspectivă narativă ”din afară”, detașat și 
obiectiv, deci un narator omniscient. 

Fiecare capitol din roman surprinde 
pulsația vieții, mișcările  precipitate ale 
eroilor, gesturi disperate de a duce la bun 
sfârșit orice misiune, chiar dacă, de fiecare 
dată, cineva dintre ei își pierdea viața. 
Atacurile precipitate, capcanele impre-

vizibile, aruncă viețile soldaților într-un 
iureș greu de gestionat.  

O caracteristică a acestei scrieri 
este surprinderea psihologiei colective. 
Autorul nu are în intenția lui artistică să in-
dividualize vreun destin și, dacă o face, 
schițează doar prin câteva tușe, ipostazi-
ind personajul fugar.  

În subsidiar, autorul pare să  su-
gereze că războiul, cu fața lui hâdă, nu 
numai curmă vieți, dar răstoarnă idealuri, 
întoarce din drum împlinirea profesională 
sau personală, cum este destinul Studen-
tului, fiu de procuror, care nu-și găsește 
liniștea până nu răzbună moartea 
fulgerătoare  a tatălui.  

Alții nu-și mai găsesc familiile, 
asistând cu neputință la ravagiile pe care 
le-a adus în viețile lor războiul, devenind, 
până la urmă renegații sorții, în ciuda ero-
ismului lor. 

Așadar, pentru a da mai multă 
consistență tragică dramei colective a 
poporului român, autorul își focalizează 
scrierea prin surprinderea psihologiei 
colective, soldații parcurg un maraton al 
durerii, sub gloanțele ucigătoare: 

„pământul se cutremura. Peste tot coloane 
de foc și pământ țășneau în sus din ce în 
ce mai feroce...ningea cu schije, bolovani 
și bucăți de trupuri sfârtecate” ( pag 43). 

Epicul este de un dramatism 
sfâșietor.  

El este accentuat pe fundalul unei 
ierni cumplite care amplifică oarecum 
suferința.  

O iarnă neprietenoasă, greu de în-
durat, pare să accentueze neputința de  a 
face față situației și  greu de depășit, cum 
este deportarea în Siberia în condiția de 
prizonieri de război, transportați într-un 
tren al morții, pe un ger cumplit de 
februarie.  

Chiar în condiția de prizonieri, își 
făceau iluzii că vor ajunge acasă, că nu 
vor mai fi expuși gloanțelor, că războiul 
pentru ei s-a sfârșit. Nu știau că intrau, 
fără să bănuiască, în alt convoi al morții. ” 
unii săpau, alții strângeau morții de pe 
câmp...săpau morminte în pământul 
înghețat...se auzeau doar vaietele răniților, 
sunetul lopeților pe pământul înghețat și, 
peste toate, o rugăciune spusă cu glas din 
ce în ce mai tare, ca un bocet fără lacrimi 
și nesfârșit” ( pag 74)   

Frigul iernii, foamea, boala, bătăile 
sub patul puștii, toate  le șubrezeau viața: 
” dezbrăcați, unii arătau ca niște schelete 
ambulante....Frigul și apa rece i-au făcut 
pe unii să piardă lupta cu ei înșiși”.( pag 
123) 

În timp ce unii dintre ei cădeau pri-
zonieri, alții luptau în Crimeea, suportând 
măcelul declanșat de atacul avioanelor, 
văzând morți aruncați pe timpul nopții în 
mare.  

Cu cele mai bune intenții,  colonelul 
încarcă trei mii de soldați în două vase, dar 
avioanele se năpustesc asupra unuia care 
se scufundă în mai puțin de un sfert de 
oră.  

Luptele de atac sau apărare deve-
neau , în final, un iad pe uscat sau pe apă. 
Scene de acest fel sunt frecvent descrise 
în roman, autorul pare să sublinieze ab-
surdittae războiului care a secerat, fără 
cruțare, viețile soldaților, în timp ce 
supraviețuitorii își poartă rănile sufletești 
mulți ani după război.  

Descoperim în roman suflete muti-
late, târâte într-un masacru inutil de 
ambițiile deșarte ale marilor puteri.  

Acesta pare a fi mesajul cărții. 
Ovidiu Bârsan are meritul de a descrie cu 
un dramatism sfâșietor lupta pentru 
supraviețuire, deznădejdea și sentimentul 
inutilității gesturilor eroice pe care le-au 
făcut soldații români, purtați în necunos-
cut, într-un maraton fără sens al disperării 
și al efortului supraomenesc pentru 
supraviețuire. 

Cei care au hălăduit prin lume, 
purtați de tăvălugul istoriei, ”renegații” lui 
Ovidiu Bârsan trăiesc cu o adâncă 
dezamăgire un sentiment al dezră-
dăcinării, al pierderii rosturilor într-o lume 
în  care nu se mai poate face nimic, în care 
nu se mai poate repara nimic. 

După cum mărturisește însuși au-
torul, mesajul cărții este, printre altele, de 
reconstituire a uni trecut nu prea 
îndepărtat, de a afla că omul, aflat în 
situații limită, își dovedește „omenia, 
credința și dragostea”. 

Credem că Jurnalul renegaților 
rămâne un roman de o mare densitate 
epică, de o puternică forță de evocare și 
nu, în ultimul rând, un roman-mărturie  prin 
care nu avem voie să uităm trecutul care, 
volens-nolens, face parte din viața 
noastră, că prin el ne explicăm prezentul 
și viitorul ce va să vină, sub speranța că 
lumea poate fi mai bună, că stă în puterea 
noastră să ne schimbăm, să luptăm pentru 
o lume mai bună, tocmai având ca 
exemplu sacrificiul eroilor noștri.  

 Destine în vâltoarea istoriei în romanul Jurnalul renegațilorJurnalul renegaților
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În urmă cu 125 de ani, la 26 iunie 

1897, pe când așezământul băilor de la 
Slănic-Moldova era administrat de 
Epitropia ,,Sfântul Spiridon” din Iași, 
vilegiaturiștii sosiți în stațiunea de la 
poalele Nemirei luau cu asalt chioșcul cu 
ziare, unde era expus primul număr al 
publicației „Curierul Băilor Slănic”, de al-
tfel și  singurul ziar care apărea într-o 
stațiune balneară din România, așa cum 
reiese și din presa vremii!  

Pe atunci, trei luni pe an, respectiv 
iunie, iulie și august, aproape o mie de vi-
zitatori căutau alinarea suferințelor bând 
apă de la cele șapte izvoare minerale, câte 
se captaseră la acea dată.   

Ziarul era un bisăptămânal subinti-
tulat  ,,Jurnal dedicat vizitatorilor”, ziar cu 
o existență estivală, redactat în patru 
pagini (format 32 x 24 cm). În acel an, între 
26 iunie - 21 august apar 12 numere (la 
prețul de 10 bani ziarul), urmând a se con-
tinua în acest mod în următorul sezon bal-
near, dar intenția nu poate fi materializată 
decât în iulie 1903, dată de la care ziarul 
se va tipări cu titlul ,,Curierul Slănicului 
Moldova”. Astfel, pe o perioadă de 15 ani 
(1897, 1903 - 1916) și 1932 s-au editat în 
fiecare sezon estival, între 4 și 11 numere, 
tipărite la Iași. Redacția ziarului își avea 
sediul în incinta unor hoteluri din stațiune 
și era condusă, la doar 22 de ani, de jur-
nalistul M. Miereanu (pseudonimul lui 
Iacob Moses Hönig, născut în Iași la 13 
mai 1875), proprietar și redactor fondator 
al Curierului, dar și unul dintre fondatorii 
,,Cercului Ziariștilor Profesioniști” din Iași, 
în anul 1922. Acesta a mai scris și o 
interesantă lucrare intitulată ,,O vară la 
Slănic-Moldova - Culegere de note și im-
presii”, publicată în 1905, „un volum ele-
gant tipărit pe hârtie velină cu numeroase 
ilustrațiuni” (60 de bani un exemplar). 

În paginile ,,Curierului Slănicului 

Moldova”, vizitatorii stațiunii puteau citi 
informații dintre cele mai interesante și di-
verse, despre izvoarele minerale și 
proprietățile curative ale acestora, unitățile 
de cazare și alimentație publică, 
modalitățile de petrecere a timpului liber, 
file de istorie și aspecte de sezon, progra-
mul manifestărilor culturale și al excursiilor 
din zonă, medicii, epitropii și filantropii 
Slănicului. Și tot în  acest ziar, pe lângă 
preocupările care ne oferă ambianța 

degajată și romantică a Slănicului din ,,La 
belle epoque” au fost publicate și creații lit-
erare ale unor cunoscuți scriitori și poeți, 
care au vizitat și chiar s-au tratat în 
stațiune.   

 Reclama publicată de Epitropia 
Generală a Casei Spitalelor ,,Sfântul Spiri-
don” din Iași, diriguitoarea stabilimentului, 
situa Slănicul Moldova la nivelul celor mai 
renumite stațiuni din Europa. Cititorii sunt 
astfel înștiințați că ,,metodele principale de 
aplicațiune vor fi cele obicinuite la Aix-les 
Bains, Divonne-les Bains, Evian-les Bains, 
Vittel și altele”, că ,,electricitatea s-a intro-
dus ca aplicațiune medicală, stațiunea 
fiind utilată cu băi hidro-electrice, instalații 
care nu există nicăieri în Țara 
Românească, precum și cu o sală de aer 
comprimat, după modelul celei de la Bad 
Reichenhall”. Pentru efectuarea analizelor, 
stațiunea dispunea de ,,un modern labo-
rator de chimie biologică”.  

Referitor la condițiile de cazare, vi-
zitatorii erau asigurați că ,,hotelurile 
Slănicului pot rivaliza cu acelea ale 
stațiunilor balneare din străinătate, din 
punct de vedere al confortului și 
întreținerii”, în timp ce un alt număr al 
Curierului aducea elogii Epitropiei din 

Iași, de altfel, binemeritate: ,,Epitropia 
lucrează mereu pentru a realiza marele vis 
al românilor: Slănicul, un al doilea Karls-
bad (Karlovy-Vary)”.  

Mai târziu, rubricile ziarului devin 
mai variate și mai interesante: ,,Reporta-
giul Slănicului”, ,,Slănicul Medical”, 
,,Crâmpeie din viața Slănicului”, ,,Știri din 
Slănic”, ,,Vizitatorii băilor Slănic”, ,,Păreri 
din Slănic”, „Ecouri”, „Viața și farmecul 
Slănicului”, „Clipe vesele”, ,,Teatrul din 
Slănic”, ,,Simpatiile noastre”, ,,Anecdote 
balneare” etc. Cele mai multe numere din 
acest ziar se află în colecția Bibliotecii 
Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” 
din Iași (BCU), respectiv 71, dintre care, 6 
numere din ,,Curierul Băilor Slănic” (pe 
parcursul anului 1897) și 65 de numere din 
continuatorul său, „Curierul Slănicului 
Moldova” (între 1903 - 1916 și 1932).  

De la primul și până la ultimul său 
număr, ziarul „Curierul Slănicului 
Moldova” a preamărit acest minunat colț 
de rai, o tradiție care după câteva încercări 
de după 1990, ar trebui reînviată… Prin 
bunăvoința BCU Iași și prin persoana sub-
semnatului, începând din luna iulie a aces-
tui an, în cotidianul ,,Deșteptarea” din 
Bacău (www.desteptarea.ro) și pe site-ul 
și pagina de Facebook ale Serviciului Pu-
blic Județean pentru Promovarea Turismu-
lui și Coordonarea Activității de Salvamont 
Bacău (www.turism-bacau.ro) este 
prezentată, în premieră, istoria acestei 
publicații, un model peste timp de pro-
movare a turismului balnear al „Perlei 
Moldovei”, așa cum a fost denumită pentru 
prima dată stațiunea Slănic-Moldova, chiar 
de către acest ziar…  

Pe această cale țin să mulțumesc 
BCU Iași, pentru întreg sprijinul acordat 
promovării stațiunii Slănic-Moldova prin in-
termediul Curierului, fără de care acest 
demers nu ar fi fost posibil (la care se 
alătură acum și BCU Cluj. 

 

„Curierul Slănicului Moldova”, primul ziar 
care a apărut într-o stațiune din România,        

într-un serial online!
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Este încă viu ecoul celor patru „Seri 
FILIT”, ediția a Zecea, Iași, 2022, acțiune 
de talie internațională, cu referire la Festi-
valul Internațional de Literatură și Tradu-
cere Iași, proiect finanțat de Consiliul 
Județean Iași, prin Muzeul Național al Li-
teraturii Iași, care promovează Literatura 
Contemporană. 

Oaspeții acestui festival au fost scri-
itori și traducători din diferite unghiuri ale 
lumii. În fiecare seară, în Sala Mare a 
Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din 
Iași, iubitorii de Literatură au avut bucuria 
de a cunoaște un scriitor în vogă. 

Prima seară (miercuri, 19 oc-
tombrie) a fost un regal. Invitatul de 
onoare, scriitorul spaniol Manuel Vilas, ne-
a încântat prin naturalețe, verticalitate și 
simplitate. Cuvântul său s-a dorit îmbăiat 
în potirul virtuților morale și teologale care 
se cuvin să ne învăluie într-acest veac, 
model incontestabil pentru tânăra 
generație. Aplauzele  tinerilor care au 
populat sala explică totul.  

Convorbirea ghidată de scriitorul și 
traducătorul Marin Mălaicu-Hondrari, 
„gazda” serii FILIT 2022, a avut ca punct 
de plecare esența romanului „Ordesa”, 
proaspăt tradus în românește, cu titlul „În 
toate a fost frumusețe” (Editura Pandora 
M, 2022). Un roman în care se recunosc 
elemente de autobiografie învăluite în fal-
durile ficționalității. Omagiu satului spaniol 
natal. Impresionante mărturii. Iubire și 
recunoștință față de memoria tatălui.  

Și cum s-ar putea explica acest 
„atașament” tată-fiu?! Simplu. Grija 
specială a părinților ca fiii (cât sunt mici) 
să fie protejați de valurile învolburate și de 
dramele prezentului. Această „protecție” 
s-a dovedit salvatoare, mai ales în timpul 
unui regim totalitar (pe care, de altfel, l-am 
trăit și noi, în România). Toc-
mai de aceea, tatăl rămâne 
în amintirea fiului, înfășurat în 
mantia unui „erou”; o 
„legendă”; un „zeu”. 

În fapt, aceasta este 
menirea fiecărui părinte, de 
a-și ocroti fiii (până la vârsta 
adolescentină) de orice 
„otravă omenească”. Aceasta  
se cuvine a fi și menirea 
Școlii. 

Și cum FILIT are și o secțiune ex-
trem de interesantă, merită să zăbovim și 
asupra acestui segment. Și la această a 
Zecea ediție, cinci volume au fost propuse 
profesorilor de Limba și Literatură Română 
din câteva Licee din Iași. Acestea au fost 
recomandate elevilor spre lectură. Au 

urmat discuții și dezbateri constructive, 
care s-au soldat cu un clasament. În final, 
volumul care a întrunit punctajul maxim a 
fost „Un nor în formă de cămilă” (Polirom, 
București, 2021), autor Alina Nelega. 

Câtă profunzime în afirmația scri-
itorului Manuel Vilas! „Să nu povestim 
viața, ci adevărul”. Viața își are cotloanele 
ei labirintice. Doar „Adevărul este o 
podoabă, o podoabă morală”. Da, da. „O 
podoabă morală” Să nu uităm aceasta! 

Ei bine, Alina Nelega tocmai aceste 
cotloane labirintice ale vieții ni le 
oglindește în cartea sa. Întortocheații „nori 
în formă de cămilă” ai unui cuplu de actori. 

Șapte capitole și-o „poveste” (flash-
uri de poveste) ce par rupte dintr-o crudă 
realitate. O dramă care se dorește (de ce 
nu?!) shakespereană. Termeni duri. Scene 
indecente, chiar ireale.  

Un „studiu de caz” pentru liceeni?!  
Interesant. Util. Dar sub lupă didactică... și 
cu o clasare finală! 

Ascultăm o voce – pentru două per-
sonaje (și nu numai). O mamă (Ramona, 
Amona, Mona) și fiul ei (un caz incurabil), 
care se manifestă precum un „copac care 
crește parazitat de o altă plantă, 
necunoscută”. O plantă parazit care nu 
poate fi extirpată fără a „sacrifica” co-
pacul?! Un tânăr cu gânduri tulburi și somn 
agitat. De aceea nici să nu ne mirăm de 
ce se află într-o „letargie bântuită de imag-
ini și voci”. Ciudățenii ca-n imaginarul 
plăsmuit de Téophile Gautier – în  pove-
stirea fantastică  La Cafetière (1831). 

Marius reprezintă proiecția 
maladivă a tânărului „scuturat de frici și de-
moni” și care are nevoie de „injecții și 
pilule” pentru a se liniști. După tratament, 
posibil, „demonii” să-l părăsească, dar ce 
se întâmplă cu „îngerii” săi?!  De altfel, nici 
„mama” nu este un model. Sticla de 
Chivas îi ține companie! 

Realizăm din primul moment, ima-
ginarul naratologic sparge barierele prozei 
clasice românești. Nu numai ambientul 
este alambicat, scăldat în fantastic de stil 
gautieresc, dar conceptul romanesc îl 
poartă pe cititor într-o „lume” bulversată, 
de tip neomodernist „feminist”, coborând, 
la un moment dat, pe o „platformă de dia-
log heterosexual”. Disgrațios! Un nou con-
cept de abordare al romanescului?!... 
Reflecții despre femeia „bătrână” cu trup 
„hodorogit ”, implicată în  dubioase „dia-
loguri” online, pentru care „tipi” de o 
anumită speță, se dovedesc a fi „buni ar-
bitri ai grației feminine”(?!). 

Și-această scriere a devenit „obiect” 
de studiu pentru liceeni!  

Meritul este al Profesorilor de Limba 

și Literatura Română Ieșeni care au 
supravegheat și au condus „pașii” elevilor 
(adolescenților) spre justețea înțelegerii și 
justificării fiecărui segment de Viață 
ficțională ilustrate în romanul (cu titlu spe-
cial) „Un nor în formă de cămilă”! 

Esențializând, intenția scriitoarei 
Alina Nelega (regizor binecunoscut și 
apreciat de către publicul bucureștean) a 
fost aceea de a oferi cititorilor săi un caz 
de patologie psihiatrică, drama unei Mame 
care traversează momente dureroase, 
frustrante. Aceasta să fie viața realității 
mileniului al treilea?! Acesta să fie viitorul 
prozei românești?! 

Oricum, „Serile FILIT” își păstrează 
strălucirea până la ediția 2023. Negreșit! 

Livia Ciupercă

 Despre proza prezentului
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Într-o casă din Floreşti, aflată şi azi în 

spatele clădirii Dispensarului, peste drum 
de palatul Micul Trianon, pe 29 decembrie 
1903 s-a născut Grigore Ionescu – viitor 
arhitect şi profesor universitar, primit în 
Academia Română, autor al câtorva lucrări 
de specialitate. Existenţa lui terestră s-a 
stins pe 26 iunie 1992, în Bucureşti. 
 

Cronică 
 

În volumul intitulat OAMENI DE 
ŞTIINŢĂ AI PRAHOVEI, întocmit, sub 
egida Fundaţiei Oamenilor de Ştiinţă 
Prahova, de către Dr. Chim. Corneliu 
Manoliu şi Dr. Ing. Constantin Săftoiu, 
apărut la tipografia RATP Ploieşti în 1997, 
numele arhitectului Grigore Ionescu este 
menţionat în ultima pagină – 168 – a cărţii, 
sub genericul „Antemergătorii noştri – 
membri ai Academiei Române”, „născut 11 
ianuarie 1904”. Dicţionarul Bio-Bibliografic 
PERSONALITĂŢI PRAHOVENE, apărut în 
2003, „ediţia a II-a revăzută, actualizată şi 
adăugită”,  sub redacţia colectivă Marian 
Chirulescu, Paul D. Popescu, Gabriela 
Stoian, Mihai Apostol şi Maria Necula, 

Grigore Ionescu este prezentat, în 
paginile 192-193, pe două coloane, astfel: 
„29 12 1903 / 11 01 1994”. COTIDIANUL 
(politicianului John Raţiu, alintat „Papion”) 
publică, în ediţia sa din 29 iunie 1992, pa-
gina a 3-a, următoarea casetă-ferpar: „În 
ziua de 26 iunie 1992 a încetat din viaţă 
academicianul profesor emerit doctor do-
cent arhitect Grigoare Ionescu (1994-
1992). Profesorul academician Grigore 
Ionescu a fost, prin cursurile predate, prin 
studii şi articole, prin prezenţa sa constantă 
în diferite foruri de specialitate interne şi 
internaţionale, unul din teoreticienii şi 
susţinătorii restaurării monumentelor is-
torice. Între 1963 şi 1968 a condus Direcţia 
Monumentelor Istorice. După reînfiinţarea 
Comisiei Naţionale a Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, a fost 
numit preşedintele acesteia. În 1990 a fost 
ales preşedinte de onoare al Uniunii 
Arhitecţilor din România. Din anul 1990 a 
fost ales membru al Academiei Române”.  

 
Genealogic 

 
Familie  de mijloc, provenită din 

clasa apărută după împroprietărirea din 
1878, în casa cărei se vorbea, scria şi citea 
şi în limba franceză, familia Ionescu – Ghe-
orghe (1865-1949, om de Curte la Domniţa 
– Alice Cantacuzino-Sturdza-Lupoaia, sora 
aviatorului Constantin (Bâzu) Cantacuzino) 
şi Măndica / Smaranda (1873-1952) – a  
avut 6 băieţi: Stelian, Ion (Niţă), Grigore (vi-
itorul arhitect şi academician), George şi 
Constantin, şi 3 fete: Viţa (Paraschiva), Ana 
şi Lelia (Elena). Pentru Stelian, viaţa a avut 
rostul copiilor mulţi în casă: Vasile (Ţache), 
Lică, Gheorghe, Mircea, Ion (Gioni), 
Lucreţia, Melania şi Ana; ceilalţi Ioneşti n-
au avut urmaşi. Dintre fete, doar Lelia a 
avut doi băieţi şi două fete. Arhitectul Gri-
gore Ionescu s-a dedicat fundamental pro-
fesiei şi istoriei ştiinţei în care a făcut o 
carieră europeană şi a scris un raft de cărţi 
de specialitate. Dicţionarul Academiei 
Române a rezervat arhitecţilor din România 
o secţie în care viaţa şi opera arhitectului 
Grigore Ionescu sunt detaliate prin 
construcţiile proiectate şi construite sub 
conducerea lui, cât şi prin titlurile lucrărilor 
publicate.  

 
Biografie 

Grigore Ionescu – combinăm ceea ce ne 
spune Internetul, cu datele din Dicţionarul 
marilor prahoveni – a urmat Şcoala 
primară în Floreşti, Liceul Petru şi Pavel din 
Ploieşti (1924), Şcoala de Arhitectură din 
Bucureşti (facultatea Ion Mincu) şi apoi din 
Paris (1930); în 1930 este dilpomat arhitect; 
între 1931 şi 1933 este membru al Şcolii 
Române din Roma, unde face studii de Is-
toria arhitecturii şi de Restaurare a monu-
mentelor istorice; între 1934 şi 1942 este 
conferenţiar la „Ion Mincu”, iar din 1942 
conduce catedra de Istoria Arhitecturii – pe 
care o va publica apoi, într-un tratat a cărei 
prefaţă a fost întocmită de marele Nicolae 
Iorga! În 1969 obţine titlul de Doctor docent 
în Ştiinţe. Anii 1948 – 1973 sunt perioada 
în care activitatea lui constituie nucleul 
formării, cercetării şi organizării patrimoni-
ului arhitectural (oficial, 1963-1966), fiind 
numit director al Comitetului pentru prote-
jarea Monumentelor, Ansamblurilor şi Si-
turilor istorice din România. În 1990 este 
primit în Academia Română ca membru co-
respondent, și în acelaşi an,Grigore 
Ionescu a devenit membru titular al Acade-
miei. 
 

Opera 
 

Cel puţin 11 cărţi şi tratate despre 
istoria Arhitecturii, despre monumentele şi 
edificiile devenite Patrimoniu Naţional, au 
fost scrise şi publicate de ilustrul floreştean 
Grigore Ionescu, după cum aflăm din 
memoria tiparului şi aceea electronică, ast-
fel încât includerea acestui mare intelectual 
în capitolul amintit mai sus, „Antemergătorii 
noştri – membri ai Academiei Române” 
constituie recunoașterea meritată. Iată-le: 
„Bucureşti-Ghid istoric şi artistic”, 1938; 
„Curtea de Argeş-istoria oraşului prin mi-
nunile lui”, 1939; „Byzance et l’Architecture 
religionse en Roumanie”, 1944; „Bucarest-
la ville et ses monuments”, 1956; „Arhitec-
tura populară românească”, 1957; 
„Arhitectura în Valahia, Moldova şi Transil-
vania în secolele XII-XIX”, 1966; „Histoire 

de l’Architecture en Roumanie, de la pre-
histoire a nos jours”, 1972; „Vitruviu”, 1974; 
„Biserica Domnească din Curtea de Argeş”, 
1975; „Monumente de arhitectură în zona 
Porţilor de Fier”, coordonator, 1983, 
„Inscripţiile din Scythia Minor”, volumul I, 
1990. Din construcţiile proiectate şi asistate 
de arhitectul Grigore Ionescu amintim: 
Clădirea facultăţii de Drumuri şi Poduri din 
Capitală, Sanatoriul TBC Bârnova-Iaşi, 
Sanatoriul din Turia-Covasna, Şcoala de In-
firmerie a Spitalului Militar din Bucureşti şi 
Institutul de Pediatrie „Emilia Irza” – 
Bucureşti. 
  

Memoria – pierdută 
 

În 31 VIII 1994, am avut onoarea 
să stau de vorbă cu Lucreţia Ionescu (fostă 
soţie a poetului Geo Dumitrescu circa 10 
ani), în veranda locuinţei soţilor Titica şi 
Gioni Ionescu – frate al distinsei interlocu-
toare,  de pe strada Unirii 173. Dezinvoltă, 
frumoasă, distinsă, mi-a povestit câte ceva 

despre celebrul său unchi, trecând apoi la 
pregătirile pentru a transforma o cameră 
din casa natală, în Muzeu memorial Gri-
gore Ionescu. În rezumat: Camera din faţă, 
latura nord-vest, pentru o mică bibliotecă 
cu cărţile arhitectului şi memoriile sale, 
eventual pagini din corespondenţa cu Nico-
lae Iorga. Renovarea avansa supra-
vegheată de arhitecţii Călin Hoinărescu şi 
Sanda Ignat – studenţi ai profesorului uni-
versitar Grigore Ionescu. Numai pentru 
noul acoperiş din tablă, se cheltuiau 
2.000.000 lei – cursul 1994. Academia 
Română absenta la acest capitol, atunci. 
Placa memorială, cu efigia arhitectului ac-
ademician, operă a sculptorului Alfred Du-
mitiriu (turnată la uzina Neptun din 
Câmpina, drector ing. Radu Frăţilă), a 
dezvelit-o sculptoriţa Elisabeta Cristina 
Ionescu. 

Pe 17 IX 1994, ora 11 a.m., în 
prezenţa unui elevat grup de apropiaţi ai lui 
Grigore Ionescu, dominat de acad. Răzvan 
Theodorescu, s-a inaugurat Muzeul memo-
rial Grigore Ionescu, autoritatea fiind 
reprezentată de Ion Ghiurcoi, primarul 
Floreştiului, Costică Ionescu, frate al Aca-
demicianului, Lucreţia Ionescu, nepoată a 
acestuia, Alexandru Chivu, vecin şi admi-
rator al omagiatului, Nicolae Bălănoiu, pre-
fectul de Prahova, prof. Alexandru 
Bădulescu, inspector şef al Culturii 
judeţene şi Eugenia Greceanu, arhitectă, 
colegă cu Grigore Ionescu, membră a 
Comisiei Monumentelor Istorice, precum şi 
Sanda Voiculescu şi Călin Hoinărescu. 
Academicianul Răzvan Theodorescu a ros-
tit un discurs epocal. Îl rezumăm: „Am avut 
în persoana lui Grigore Ionescu pe Profe-
sorul adevărat, greu de înlocuit. Legătura 
mea cu acest mare şi distins arhitect, ca şi 
cu familia domniei sale, a fost una specială. 
Îmi amintesc de tânărul profesor şi arhitect 
Grigore Ionescu – intelectualul precis şi 
consecvent, un om drept ca bradul! 
Imaginaţi-vă o zi de ianuarie ’85 în care 
acest uriaş om a luat o atitudine uluitoare 
în apărarea blocului de pe Beldiman, şi 
pentru că acolo îşi avea apartamentul fa-
miliei sale. M-am solidarizat cu dânsul, 
împreună cu acad. Giurăscu! Casa 
memorială pe care sunt fericit că o 
inaugurăm azi, reprezintă pentru Cultura şi 
Civilizaţia ţării noastre, o meritată 
recunoştere a personalităţii şi creaţiei re-
unite în aceste foarte sonore cuvinte pro-
prii: „arhitectul academician Grigore 
Ionescu – un om de o mare nobleţe şi un 
reper spiritual remarcabil!”  Vreo câţiva ani, 
Muzeul a existat, fără însă să fie prins în 
ghidurile turistice ale Prahovei! În ziua 
inaugurării am intrat în interiorul memorial, 
cuprins de emoţii unice; aveam, în sfârşit, 
pentru ce să fie vizitat Floreştiul, pe lângă 
ruinele Micului Trianon! Încă în viaţă, 
locuinţa natală era locuită de Constantin 
(Costică) Ionescu. Cu trecerea anilor, 
împrejurările au schimbat ordinea în succe-
siunea clădirii, care, după moartea propri-
etarului, au dus la cumpărarea ei. De circa 
un deceniu, Floreştiul, Prahova nu mai au 
Muzeul memorial Grigore Ionescu! Toate 
exponatele au dispărut! Personal donasem 
un set de 25 de exemplare ale Jurnalului 
de Prahova, şi a ediţiei nr. 21 a ziarului 
PUBLIC, în care tipărisem ample materiale 
despre arhitectul academician Grigore 
Ionescu. „După noi, potopul!”.  
          Doar placa ce păstrează efigia lui 
Grigore Ionescu, mai străjuie incinta fostului 
Muzeu, în desăvârşita ignoranţă a Primăriei 
Floreşti, a Muzeului judeţean de Istorie şi 
Arheologie şi a Consiliului Judeţean Pra-
hova!  
          Numai ea se face ecoul unei existenţe 
ştiinţifice româneşti universale odios igno-
rate: „Academician Profesor Doctor 
Arhitect GRIGORE IONESCU, 1903-1992, 
Director DMI 1964-1966, Preşedinte 
CNMAS 1990-1992”!!! 

 

 ARHITECTUL GRIGORE IONESCU  
Membru al Academiei Române 
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UN PORUMBEL  
              PE CIUTURA FÂNTÂNII 
  
Aterizează dis-de-dimineață 
Un porumbel pe ciutura fântânii 
În orișicare zi a săptămânii, 
Chiar dacă-i vânt puternic, 
                                       frig sau ceață. 
  
Privește îndelung spre coama stânii, 
Având peisajul minunat în față 
Mesaj de pace, de-armonie-n viață 
Trimite-așa din zbor spre toți stăpânii. 
  
Îi ține-n plisc poetului rondelul, 
Această formă fixă-a poeziei, 
Iar ca poștaș fidel pe-ntinsul gliei 
 
Așteaptă, răbdător, apoi: gazelul, 
Sonetul și - alte-asemenea comori 
Spre a le duce înspre cititori. 
                                      
PORTRET 
  
Țăranu-i harnic, mândru, cumsecade, 
În straie parcă-i floarea cea de măr, 
Înconjurat de cinste și-adevăr, 
Trudește zilnic să adune roade. 
 
În spuma laptelui muls în ciubăr 
Vezi fruntea lui ridată în arcade 
Vrând taina-mbătrânirii s-o deznoade 
Și cum de-i merge traiul în răspăr. 
 
Îl știu: stejarul, bradul și țapina, 
Din viu respect că duce munții-n spate 
Își pleacă fagul înspre el tulpina.  
 
Dar sunt azi defrișori mulți, din păcate, 
Avizi, ce prind pe alții să blesteme 
Că urșii nu au habitat de-o vreme. 
                                
SONET DE VOIAJ 
 
Te rog, iubita mea, cu mine vino, 
Chiar dacă hotărârea e în pripă, 
Tu nu vei regreta nici chiar o clipă, 
Căci vei vedea concertul din Torino. 
 
De vârsta noastră nefăcând risipă, 
Promit că-ajungem şi în San Marino, 
Acolo e superbul concertino,                                                                
Pluti-vom, deci, pe-a muzicii aripă.                                     
 
Acasă va veni o coafeză,               
Dar şi modiste de înaltă clasă,                                     
Vei fi precum Diana de frumoasă. 
 
Iar eu îmi voi alege-o altă freză, 
Fiind voiajul nostru de plăcere… 
Dar pân-atunci, dă-mi zece lei  
                                          de-o bere! 
 
NOSTALGII 
 
Îţi mai aduci aminte noaptea-n care 
Întâia oară ne-am îmbrăţişat, 
Eu stelele, pe rând, le-am încărcat 
În Carul Mic, apoi în Carul Mare? 
 
Târziu, doar eu rămas-am nemişcat, 
Și stelele plecat-au la culcare, 
Pe-un ram o gingașă privighetoare                                                              
Doar pentru tine, ştiu, că a cântat. 
 
Erau pe-atunci doar cânt şi poezie, 
Apoi o nuntă mare am făcut, 
Cotnari, dar şi Fetească s-a băut. 
 
Toţi oamenii trăiau în armonie, 
Şi n-auzeai de bârfe, vicleşuguri, 
Iar vinul, încă, se făcea din struguri. 

Va
si
le
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Există oameni care îți marchează de-
cisiv destinul, deși clipele petrecute împreună 
înseamnă, însumate, doar câteva săptămâni. 
Poate nici atât.  

Eugen Simion a fost pentru mine un om 
providențial, iar întâlnirile noastre au constituit, 
repet, pentru mine, momente astrale. 

L-am cunoscut în 1966 pe când eu 
eram elev „la Petroșani, în creierii munților, 
printre mineri”, iar el un promițător critic tânăr, 
ce tipărise deja două volume (Proza lui 
Eminescu, 1964 și Orientări în literatura 
contemporană, 1965), într-o vreme când 
editarea unei cărți erau cu adevărat o 
performanță. 

Mătușa mea, Larisa Ianopol, 
profesoară de istorie și română la Liceul Elena 
Pavel (fost și viitor Iulia Hasdeu) era colegă 
de catedră și prietenă cu mai tânăra Adriana 
Simion, soția criticului. 

Fiind unicul și deci răsfățatul nepot al 
mătușii mele, i-am cerut să mă ajute să pot 
citi ediția princeps a Istoriei… lui G. 
Călinescu, pe atunci semi-interzisă. 

Mătușa a vorbit cu Adriana ce e de 
făcut și aceasta i-a mărturisit că soțul ei avea 
Istoria… Mătușa i-a cerut-o cu împrumut pen-
tru două săptămâni. Eugen Simion a fost ca-
tegoric: „Cartea nu iese din casă…” Apoi a 
continuat zâmbind: „Dar, dacă tânărul vrea să 
o citească, să vină la noi, în fiecare după-
amiază, timp de două săptămâni, așa cum a 
cerut.” 

Timp de două săptămâni, am citit Isto-
ria… în casa familiei Simion, netulburat și ne-
tulburându-i. Totuși, după vreo trei vizite, 
Eugen Simon m-a întrebat „cum îmi culeg 
datele” și eu i-am arătat un carnețel maro, în 
care deja adunasem date pe câteva pagini. 
„Nu așa se face…” A plecat în camera sa, s-
a întors cu câteva foi de hârtie A4 și apoi le-a 
tăiat de două ori.  

A rezultat câteva fișe A6 și criticul m-a 
sfătuit să trec pe petecul de hârtie o singură 
idee și, desigur, să indic mai jos  pagina unde 
o găsisem. „O singură idee pentru că dacă 
sunt mai multe idei, e greu să le pui într-o 
singură pagină dintr-o lucrare…” Dintr-o carte 
se rețineau vreo douăzeci de idei (fișe), iar 
fișele erau puse într-un plic pe care are trecut 
titlul cărții, autorul, toate datele despre ediție…  

Când am terminat facultatea am plecat 
cu un geamantan de recrut pe care abia îl 
târam plin cu sute de plicuri și mii de fișe.  

A doua întâlnire esențială a avut loc la 
cenaclul studențesc Junimea, unde Eugen 
Simion venise în vizită. Am discutat atunci mai 
multe și criticul mi-a mărturisit câteva lucruri 
surprinzătoare. „Nu cred că voi putea scrie 
vreodată o Istorie a Literaturii Române. Epoca 
veche a fost foarte bine tratată de Iorga, de 
Cartojan, nu am pregătirea necesară pentru 
a mă arunca în documentele vechi. Dar voi 
încerca să acopăr cât mai bine perioada 
contemporană.” (Și a scris Scriitori români 
de azi, vol. I-IV).  În 1969 obținuse titlul de 
doctor cu teza Eugen Lovinescu, scepticul 
mântuit și acum eram în 1973.  

Mi-a mărturisit că ar vrea să-și „ia un 
doctorat la Jean-Pierre Richard” pentru „a 
înțelege mai bine Școala de la Geneva  (Mar-
cel Raymond, Albert Béguin, Jean Starobin-
ski, Georges Poulet, Jean Rousset etc.)”.  

Elegant, frumos, cu o distincție 
naturală, cu o voce calmă, egală, Eugen 
Simion părea că vrea să evite orice exces so-
cial, emoțional, lingvistic. Vorbea perfect, fără 
ezitări, limpede, fără parabole și metafore, dar 
ideile ajungeau la tine clare, limpezi, pro-
funde.  A treia întâlnire esențială a avut loc 
mult mai târziu, prin anii 80, eram bibliotecar 
la Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu, șeful 
Secției de Îndrumare și Educație Estetică și 

am avut un curs de perfecționare la Cumpătu 
(Sinaia). Veniseră acolo câte un coleg 
(colegă), din fiecare bibliotecă județeană din 
țară și, plimbându-ne în grup pe o alee, ne-
am întâlnit cu Eugen Simion. Domnul Profe-
sor m-a oprit și m-a întrebat ceva despre 
Mircea Eliade. După câteva minute ne-am 
despărțit și colegele m-au întrebat dacă 
Eugen Simion nu ar accepta o întâlnire cu noi, 
bibliotecarii. M-am reîntâlnit cu Eugen Simion, 
i-am spus despre dorința colegelor de a-l 
avea în mijlocul nostru și Eugen Simion a ac-
ceptat imediat. 

 A venit și imediat în sala de curs s-a 
așternut o „tăcere asurzitoare”. 

Eugen Simion a vorbit atunci oracular, 
inspirat, despre demnitatea bibliotecarului, 
despre Thales din Milet și Eratostene, bibliote-
cari antici, despre Biblioteca din Alexandria 
„primul Far al orașului”, despre faptul că 
„roșește gândindu-se că e nud atunci când e 
atins de o mână fină de femeie” (se referea la 
cărțile scrise de el și de mâinile bibliotecarei 
care ating cartea pentru a împrumuta unui citi-
tor), pe scurt le-a făcut pe colegele mele să-l 
privească recunoscătoare, cu ochii umezi de 
emoție.  

Eugen Simion avea modestia 
superioară a oamenilor cu adevărat aleși. 

Ne-am mai intersectat în câteva rân-
duri, dar memorabilă rămâne întâlnirea de la 
Academia Română, în 2004, când a avut loc 
Sesiunea solemnă dedicată lui Ștefan cel 
Mare. Eugen Simion mi-a mulțumit călduros… 
și mărturisesc că nu știam despre ce era 
vorba. Apoi m-a lămurit că era vorba despre 
teza mea de doctorat despre Mircea Eliade și 
unde îl citasem în mai multe rânduri (fusesem 
„obligat” să o fac, întrucât Eugen Simion rea-
lizase o excelentă ediție a Prozei Fantastice, 
vol. I-V (1991-1992) a lui Mircea Eliade, dar 
scrisese și volumul „Mircea Eliade, un spirit al 
amplitudinii” (1995). Președintele Academiei, 
Președintele Consiliului Național pentru Cer-
tificarea  Titlurilor de Doctor, îmi mulțumea mie 
pentru că îl citasem într-o lucrare… 

Eugen Simion a realizat câteva lucruri 
extrem de importante pentru cultura română. 

În primul rând a scris cărți. Destule, 
pline de sevă, importante pentru a înțelege în 
primul rând literatura contemporană (dar nu 
numai).  Iată titlurile cărților sale:      

Proza lui Eminescu, 1964; Orientări 

în literatura contemporană, 1965; Eugen 
Lovinescu, scepticul mântuit , 1971 (ediția 
a doua, 1994); Scriitori români de azi, I, 
1974 (ediția a doua, 1978); Scriitori români 
de azi, II, 1977; Timpul trăirii, timpul 
mărturisirii. Jurnal parizian, 1977, (a doua 
ediție, 1979, a treia ediție, 1986), a patra 
ediție, 1999; Dimineața poeților, 1980, (a 
doua ediție, 1996, a treia ediție, 1998, a patra 
ediție, 2008);  Întoarcerea autorului, 1981; 
ediția a II-a, 1993); ediția a III-a, 2005; Scri-
itori români de azi, III, 1983; Sfidarea re-
toricii. Jurnal german, 1985, ediția a II-a, 
1999; Scriitori români de azi, IV, 1989; 
Moartea lui Mercutio, 1993; Limba maternă 
și limba poeziei - Cazul Christian W. 
Schenk, colecția Phoenix 1993; Convorbiri 
cu Petru Dumitriu, 1994; Mircea Eliade, un 
spirit al amplitudinii, 1995; Fragmente cri-

tice, I, Scriitura publică, scriitura taciturnă, 
1997; Fragmente critice, II, Demonul teoriei 
a obosit, Fundația „Scrisul Românesc” & 
Univers Enciclopedic, 1998; Marin Preda - 
Scrisori către Aurora; Eugen Simion - Au-
rora Cornu, Eugen Simion. Convorbiri de-
spre Marin Preda, Editura Albatros, 1998; 
Fragmente critice, III, Fundația „Scrisul 
Românesc” & Univers Enciclopedic, 1999; 
Clasici români, I, Grai și Suflet & Cultura 
Națională, 2000; Fragmente critice, IV, 
Univers Enciclopedic, 2000; Mircea Eliade, 
spirit al amplitudinii, Editura Demiurg, 2001; 
Ficțiunea jurnalului intim, vol. I-III, Editura 
Iri & Univers Enciclopedic, 2001; 2000 de ani 
de relații intereuropene Orient - Occident - 
Studiu de caz România-Olanda, Eugen 
Simion, Pieter Jan Wolthers, Editura Univers 
Enciclopedic Gold, 2004; Genurile biografi-
cului, Univers Enciclopedic, 2002; ed. a  II-a, 
Fundația Națională pentru Știință și Artă, 
2008; Mircea Eliade, nodurile și semnele 
prozei, ediția a II-a, Univers Enciclopedic, 
2005, ediția a III-a, Junimea, 2006; Tânărul 
Eugen Ionescu, Fundația Națională pentru 
Știință și Artă, 2006;  Editura Muzeului Litera-
turii Române, 2009; Portretul scriitorului 
îndrăgostit - Marin Preda, Editura Semne, 
2010; În ariergarda avangardei. Convorbiri 
cu Andrei Grigor. Ediția a II-a, adăugită, 
Editura Curtea Veche, 2010; Ion Creangă. 
Cruzimile unui moralist jovial, Iași, Princeps 
Edit, 2011; Fănuș Neagu în patru prieteni - 
Eugen Simion, Lucian Chișu, Petre 
Ispirescu, Nicolae Breban, Semne, 2012; 
Cioran – o mitologie a nedesăvârșirilor, 
București, Editura Tracus Arte, 2014; Maladia 
lui Mihai Eminescu și maladiile imaginare 
ale eminescologilor, Fundația Națională 
pentru Știință și Artă, 2015; Posteritatea 
critică a lui E. Lovinescu, București, Editura 
Tracus Arte, 2017; Secolul al XIX-lea în doi 
mesianici chibzuiți și un vizionar mistic. 
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 
Ion Ghica, București, Editura Cartea 
Românească Educațional, 2020; Convorbir-
ile mele..., vol. I și II, București, Editura Tra-
cus Arte, 2021; Fragmente critice, vol. 1-8, 
București, Editura Cartea Românească 
Educațional, 2021… 

La care se adaugă cele peste 3000 de 
articole și studii în revistele de specialitate. A 
coordonat Dicționarul general al literaturii 
române vol. I-VII, 2004-2009. A fost 
președintele Fundației Naționale pentru 
Știință și Artă și coordonator al seriei „Opere 
fundamentale”. S-a ocupat direct de editarea 
caietelor rămase de la Mihai Eminescu. A fost 
sufletul Caietelor Critice. A fost Președintele 
Academiei Române (1998-2006). A fost Pro-
fesor Universitar, Director General al Institu-
tului de Istorie și Teorie Literară „G. 
Călinescu”. 

 Pentru refuzul de a nu se implica în 
politică (credea că rolul unui intelectual este 
acela de a răspândi lumina culturii), pentru că 
nu a cedat unor grupuri de „interese” a fost at-
acat, denigrat, denunțat.  

Dar a fost prea iubit pentru a fi doborât. 
Eugen Simion nu a descoperit talente, 

dar le-a consolidat irevocabil reputația celor 
despre care a scris.  

Nu are formulări memorabile, dar tot ce 
scrie despre un scriitor rămâne ca un fel de 
„concluzie definitivă”. 

A iubit scriitorii români. Ne-a „obligat” 
să-i iubim pe Eugen Lovinescu, pe Nichita 
Stănescu, pe Marin Preda, pe Mircea Eliade, 
pe Petre Dumitriu, pe Eugen Ionesco, pe 
Nicolae Bălcescu, pe Mihail Kogălniceanu, pe 
Ion Ghica, pe Christian W. Schenk, pe Fănuș 
Neagu, pe Mihai Eminescu.  

Ne-a făcut să iubim până la fervoare și 
delir literatura și limba română… 

P.S. Titlul acestor rânduri mi-a venit 
amintindu-mi că anunțul susținerii tezei de 
doctorat al lui Eugen Simion  Eugen Lovi-
nescu – scepticul mântuit fusese „mutilat”, 
cuvântul „scepticul” fiind tăiat și înlocuit cu 
„sceptrul”… Să fi fost vorba de o contestare 
sau de o intuiție? 

  

EUGEN SIMION – SCEPTRUL MÂNTUIT

Lu
ci
an

 S
tr

oc
hi



PLUMB 188

pagina 15revistă de cultură

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opera lui Camil Petrescu este piatra de 

încercare a profesorului de literatură română 
din învățământul secundar și din cel superior, 
o probă a gradului de intelectualizare și 
totodată un filtru la intrarea în atmosfera 
rarefiată a marilor înălțimi. Un test de autove-
rificare a competențelor de lectură ale 
oricărui cititor. 

Negat vehement de unii critici,  îmbrățișat 
cu aceeași intensitate  de alții, unii contem-
porani lui, alții veniți mai târziu, Camil Pe-
trescu avea să tulbure profund apele 
literaturii române. Fără a fi un fenomen, fără 
a genera o școală, un curent sau măcar o 
tendință, fără a lăsa în urma sa o trenă de 
imitatori epigonici, a fost totuși elementul 
declanșator al unei efervescențe subterane, 
atât în domeniul esteticii literare, cât și în 
aplicația scriiturii. Și dacă până la el creatorii 
de literatură, fie ei excepționali ori mediocri, 
se apucau senini de scris, după Camil Pe-
trescu aveau să-și pună serios câteva 
întrebări înainte de a se așeza la masa de 
lucru: ce, cât, cum, pentru cine scriu?   

Scriitor dificil, estetician și mai dificil, 
Camil Petrescu face parte din categoria scri-
itorilor mai puțin frecventați de cititori, mai 
puțin abordat de critici, tocmai din pricina 
filtrului de gândire pe care-l așază în toate 
scrierile sale. În fond, gândirea, în sensul ei 
cel mai profund, este cel mai greu act pe 
care-l poate săvârși ființa umană, minată cel 
mai adesea  de neputință sau de comoditate.  

Volumul Iuliei Murariu, Camil Pe-
trescu. Despre dragoste, femeie 
moarte (Ed. Accent Print, 2020) este o 
revelație. De la monografia lui Marian Popa 
din 1972 nu s-a mai scris un studiu atât de 
aplicat și de consistent despre opera lui 
Camil Petrescu. Abordate superficial, din mo-
tive enunțate în rândurile de mai sus, person-
alitatea scriitorului și imaginea operei sale 
s-au pierdut și se pierd în cenușiul limbajului 
devenit mecanic al primelor studii: autentici-
tate, luciditate, narațiune la persoana I, an-
ticalofilism, intelectual, război, inadaptare. 
Nimic mai păgubos! Fără îndoială că termenii 
invocați cuprind în ei noțiuni extrem de com-
plexe, unele de o dificultate ideatică 
remarcabilă. Numai că aceste noțiuni, 
nenuanțate, neexplicitate, neilustrate prin 
acel fascinant „joc al ielelor”, ascuns subtil în 
paginile operei, se pierd într-o banală con-
tabilitate de etichete lipite autorului și operei 
sale. Și tot așa, din aproape în aproape, trep-
tat, căutăm și, de nevoie, inventăm alte val-
ori, adesea surogat, adesea străine spiritului 
nostru. Studiul de față „concretizează 
preocupări mai vechi” ale autoarei în legătură 
cu opera lui Camil Petrescu. Semn bun! Pen-
tru că o astfel de operă are nevoie de o 
apreciabilă sedimentare în conștiința recep-
torului și – de ce nu? -  de o suficientă ma-
turizare intelectuală a acestuia. Dar și mai 
bun semn, că autoarea își propune să anal-
izeze „structura sufletească a intelectualului 
din opera scriitorului, spiritul lui interogativ și 
dilematic, conștiința lui problematizantă ce 
desfășoară trăirea sub «lama rece a 
minții...»” (Argument, p.3.). Structurată în trei 
capitole aparent tematice (Dragostea, Fe-
meia, Moartea), monografia abordează 
opera pornind dinspre conținut spre forme, 
adică dinspre seva vitală care o străbate. În 
fond, în literatura lumii sunt capodopere doar 
acele creații care surprind filoane de viață 
umană, indiferent de epoci, curente, doctrine 
sau formule estetice. Iulia Murariu are în 

abordarea sa rigoarea și siguranța, limpe-
zimea și precizia care amintesc de filonul 
critic junimist, prezent încă în austeritatea 
Universității ieșene, unde autoarea s-a for-
mat. Căutând în adâncul substantivelor ma-
jore, de altfel teme fundamentale (dragoste, 
femeie, moarte), lucrarea readuce opera lui 
Camil Petrescu la ceea ce a fost de la bun 
început în intenția acestuia – momentul trăirii 
autentice a individului. Dar, să le luăm pe 
rând.  

Iubirea. Într-o atentă privire  și într-un 
limbaj aproape surprinzător pentru un act 
analitic, Iulia Murariu notează: „Iubirea apare 
ca proces și experiență senzorială purtată 
prin preajma templului rațiunii; trăire 
nerepetabilă, iubirea nu izbucnește năvalnic 
și nu e și nu poate fi coup de foudre: ar jigni 
însăși logica ființării. Ideea unei iubiri totale 
e acaparatoare, împovărătoare și pentru el, 
și pentru femeie. Dalta idealității spintecă su-
fletul și ciobește perceperea realității”.  

Femeia. „Femeii i se impune să trăiască 
mimetic și e o prezență fatalmente auxiliară 
în orizontul existenței bărbatului (...) De 
regulă, femeia e amantă, logodnică, soție, 
mai rar mamă, bunică ori soră. Paleta 
feminității e, de altfel, restrânsă și din punct 
de vedere psihologic, dar și etic. Apar, în 
genere, femei vulgare, mediocre, superfi-
ciale, placide, mondene, emancipate (...) În 
serie ori, rar, excepție de la serie femeia-per-
sonaj camilpetrescian are întotdeauna atribu-
tul frumuseții și e hărăzită pentru amor. Dar 
prin iubirea pentru femeie calea spre moarte 
se scurtează”. 

Moartea. Relația Eros - Thanatos pare 
să fi obsedat gândirea și simțirea umană din-
totdeauna, iar complexitatea acesteia a de-
terminat o necesară interdisciplinaritate 
literatură - filosofie. De aici imensa bogăție a 
aplicațiilor în ambele teritorii. Cu o deosebită 
acuitate a privirii analitice, Iulia Murariu sur-
prinde această relație în opera lui Camil Pe-
trescu: „Cu moartea, eroii camilpetrescieni 
păstrează o relație de rece cordialitate; pen-
tru ei moartea nu e nici prieten, nici dușman, 
ci doar un vecin față de care își apără in-
timitatea și, când în cele din urmă se 
hotărăsc să-l viziteze, se mută la el cu totul. 
Și nu numai pentru că  vecinul lasă mereu 
ușa deschisă, ci și pentru că locuința lui pare 
mai primitoare (...) Prinși mereu într-un război 
cu ei înșiși și cu realitatea lumii, sunt incapa-
bili să încheie vreun armistițiu, păgubitor în 
sfera idealității. Uneori, ei mor din prea multă 
dragoste, ca Fred, și de cele mai multe ori 
rănindu-se de cioburile dragostei în care au 
crezut. Iar cioburile dragostei lor se află în 
apropierea femeii.”     

Ideile-temă sugerate mai sus urmează a 
fi ilustrate (în manieră maioresciană) prin in-
cursiuni atente, adesea inedite, în opera scri-
itorului, astfel încât obsedantele și 
mecanicele clișee despre opera lui Camil Pe-
trescu  fac loc unei excursii literare vii cu și 
despre oameni vii. Quod erat demonstradum! 
Știut fiind că discursul analitic sec, steril, fără 
nicio picătură de sânge a fost de natură să 
îndepărteze generații întregi de literatură,  
iată că se poate și altfel. 

Cum lucrarea nu se vrea un simplu  
eseu, autoarea își aduce în ajutor toate in-
strumentele necesare unui critic care se 
respectă: trimiteri și analogii cu opere și per-
sonaje din literatura universală, citarea altor 
opinii, lista celor mai importante contribuții în 
domeniu. Mai mult, chiar și analiza statistică 
pare să-i vină în ajutor exact unde și când are 
nevoie.  Marea izbândă a acestei lucrări are 
două dimensiuni fundamentale: pe de o parte 
limpezimea de cristal a organizării discursu-
lui, iar pe de altă parte plasticizarea limbajului 
critic (iubirea este văzută ca o daltă a 
idealității care spintecă sufletul, iar moartea  
ca un vecin care lasă mereu ușa deschisă). 
Ambele trăsături sunt însă cât se poate de 
evidente în citatele reproduse de noi mai sus. 

Volumul Iuliei Murariu - Camil Petrescu. 
Despre dragoste, femeie, moarte, rămâne 
o lucrare de referință.                                

Iulia Murariu -  

Camil Petrescu. Despre dragoste, femeie, moarte
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Noi nu ştim 

 
Noi nu ştim dacă morţii plâng 
Acolo sus în lumea lor 
Şi câte lacrime se strâng 
Pe trepte, în ceresc pridvor. 
 
Noi nu ştim dacă morţii plâng 
După ce lasă-n urma lor 
Sau dacă în cerescul crâng 
Sorb al credinţei sfânt izvor. 
 
Noi nu ştim dacă morţii plâng 
Cu vise mute-n somnul lor 
Şi câte linişti se răsfrâng 
Pe un ceresc, divin decor. 

 
Noi nu ştim dacă morţii plâng 
Pe când aud cerescul cor 
Al îngerilor ce deplâng 
Un gând secret, răuvoitor. 
 
Noi nu ştim dacă morţii plâng 
Ducând în ceruri crucea lor 
Când patimile îşi înfrâng 
Într-un parcurs izbăvitor. 
 
Dar dacă sufletele-şi frâng 
Păcatu-n pocăinţa lor, 
Noi ştim că dacă morţii plâng, 
Se-nchină la Mântuitor ! 
                
Mircea Constantin Jurebie 

Nu a fost 
„Pescărușul" dar a 
fost o altă poveste 
emoționantă a unei 
„Vrăbii" ce zboară 

și acum căutând un 
loc în care să îi 

placă să traiască 
 
Spectacolul Teatrul Dramatic 

„Fani Tardini” din Galați a fost selectat 
în cadrul FNT - Festivalul National de 
Teatru / The National Theatre Festival 
de la Bucuresti. 

Un spectacol autentic, impresio-
nant prin tehnică și conținut. Un specta-
col despre devenire, despre familie și 
libertate, un spectacol  pentru gălățeni, 
prin contextualizarea sa geo-culturală.  

Oricine s-ar putea identifica  cu 
una dintre multiplele ipostaze în care 
apar personajele piesei, dublate, triplate 
- arhetipuri contemporane. 

„Spectacolul cu piesa "Vrabia", o 
tragi-comedie, o poveste reală sau nu, 
un text cu semnificații profunde” în care 
mulți se vor regăsi, Textu și regia îi 
aparțin autoarei întru totul, Leta 
Popescu,  Senografia şi light design de 
Bogdan Spătaru, atmosfera sonoră de 

Oana Hodade. 
Împrumutînd elemente din viața 

personală, regizoarea Leta Popescu 
urmărește în "Vrabia" evoluția de la 
copilărie până la maturitate a unei fete 
care crește într-un oraș industrial din 
România postcomunistă.  

Pornind de la copilăria și 

adolescența ei în cartierul Țiglina IV din 
Galațiul anilor ’90-2000, Leta vorbește, 
de fapt, despre copilăria și adolescența 
unei generații, iar spectacolul reflectă 
provocările devenirii personale în tabloul 
mai larg al dificultăților tranziției. 

 
Distribuția - OANA MOGOS  

(Ema), Petronela Buda (Ema), Elena 
Ghinea (Ema), Cristina Uja-Neagu 
(Ema),  Vlad Volf ( Anton, fratele Emei), 
Ionuț Moldoveanu ( Anton, fratele Emei), 
Vlad Ajder  (Anton, fratele Emei), Car-
men Albu (Mama), Tamara Constanti-
nescu (Mama), Svetlana Friptu (Mama), 
Florin Toma (Tata ), Aureliu Bâtcă (Tata), 
Vlad Vasiliu (Tata), Oana Preda ( Didi, 
prietenă de familie), Mihaela Lecca-
Gorea (Mimi, prietenă de familie), 
Ciprian Brașoveanu (Nicu, vecinul 
polițist) 

Leta Popescu, regizoarea spec-
tacolului VRABIA: „Se naște o 
atmosferă care poate să doară sau 
poate să bucure” 

„E un spectacol de tip Bildungsro-
man sau coming-of-age din film, în sen-
sul în care pornim din copilărie și 
ajungem în prezent. Sunt patru acte: 
copilăria, adolescența, tinerețea și ma-
turitatea. Toate sunt legate printr-o plim-
bare pe Faleza Dunării. Amintirea care 
leagă trecutul cu prezentul este 
amintirea sculpturilor din metal de pe 

faleză, care pentru un 
copil mic erau un palat. 
Sub palatul acesta îmi 
permiteam eu să visez 
bogățiile lumii.  

S p e c t a c o l u l 
lucrează cu două 
puncte contrare: vulner-
abilitatea și forța și de 
aici se naște o 
atmosferă care poate să 
doară sau poate să bu-
cure”, dezvăluie regi-

zoarea Leta Popescu. 
Piesa, dincolo de amărăciunile 

autobiografice, de sensibilități interioare 
ori de conflicte, este o comedie 
savuroasă, care stîrnește permanent 
râsul. Hohote de râs." 

 
Liliana Popa

 
SCARĂ, ȘI ALTCEVA 
 
 
Am ajuns la treapta singură întreagă, era ultima de sus, 
iar prima pe care talpa picorului meu a mângăiat-o 
mai întâi ca pe un obraz de iarbă proaspătă crescută 
printre pietre și mărăcini, ea mă primea spre 
 singura direcție a ei, de luptă, câștigată în pace. 
 
Trupul meu ținea corpul întreg al scării, între prima 
și ultima speranță dintre lemne, dintre mâini, 
trupul meu era împărțit egal de urcat, de coborât, 
după ce vedeam ce este dincolo, în vârful apăsat de forță. 
 
Și-am îndrăznit, am urcat cu melodii lovite de beția victoriei, 
și am ajuns numai după multe nopți să fiu orbit de  
o lumină ce mă împedica să vad dacă e pom, dacă e apă, 
dacă e frumos, dar mai ales dacă e zi, urcată și coborâtă 
scară pentru toată viața mâncată de viermii neodihnei căutări 
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ARIPI  
DE  

LUMINĂ 
 
La „ceas tainic de candoare”, Tinca 

Tamaș-Pavel se dovedește o vrednică 
culegătoare de polen de esență stilizată, 
atât din literatura română, cât și din cea 
universală. 

Izvorul cel inspirator se înfățișează 
„vălurit”, cu parfum răscolitor, romantic. 
Clipele „horesc”, miracol coșbucian. 
„Lacrimi de ceară”, „plânsul inimii de 
ceară” se-nvăluie, nostalgic, amintitor de 
Ștefan Octavian Iosif. Miresme „violet” vor 
a reînvia sublim fior baco-vian. 

Deși versul ei trădează sensibilitate, 
o sensibilitate (îndrăznesc a afirma) 

christică, susținută de metafore, de tipul, 
„bulgăre de viață plămădită din lut și apă”, 
să recunoaștem, poeta încă nu și-a definit 
stilul. Este încă în subtilă căutare. E drept, 
„ne scufundăm în valuri”, căutând „lanț de 
corali”, dar până vom descoperi măiastrul 
safir, se impune personalizare. Iar domi-
nanta „eu”-ului… în jocul imagistic… 
dovedește speranță, recunoscând petale 
care ornează globul poetic întru strădania 
înfiripării unui stil personal. Demers 
promițător. „M-am deprins din huma 
neagră”, „plămădită din lucarnă”. 

Ca o împătimită iubitoare de natură 
ce se dovedește a fi,  cuvântul pictează și 
se pictează în nuanțe nostalgice, cu fiori 
de „taine sfinte / prin roi de strălucire și 
rang de aprinsă floare”. 

 
În versul poetei renaște o liniște 

patriarhală („lanul galben plin de pită / îm-
pletit în roi de fluturi”), imortalizare astăzi 
doar în răzlețe pânze ale clasicilor picturii 
universale. 

Așa se explică dorința de a rămâne 
o „frunză ninsă pe prispa de la tindă”, o 
frunză – simbol al prospețimii, deopotrivă, 
„aripă de fluture” – salt exuberant. 

Vizualizări cromatice, precum: 
„amurgul chinovar”, „ringul nopții”, „gând 
îndoliat” etc., întruchipează însăși dorința 
de a suplini partea gravă a vieții. Așa ne 
putem explica și tonul interiorizat în expri-

marea emoției erotice. 
Recunoaștem poetei o susținută 

preocupare în a resimți „adierea șoaptei 
printre zefiri”! Răscolitor imaginar al unui 
timp al extazului, „căuș de vise”-n „poala 
nopții”, în vibrațiile sublime ale merilor care 
cântă. Și rătăcind printre neguri, cu vădită 
dorință de a conserva acest corolar, ființa 
îndrăgostită de Natura-Mamă, „adună-n 
poală vântul”, simte nevoia unor „tandre 
mângâieri”, „rupând” din timp „clipa ce-i 
descântă glasul”.  

Prin volumul Ecouri nocturne, citi-
torul parcurge o poezie ancorată stilistic la 
acest prezent, dură realitate, tonalitățile 

nostalgicului punând amprenta peste tot și 
toate. În van și „dorul” pentru „lanul plin cu 
fluturi”, peste „umbra verde și freamăt(ul) 
de stejar”. Din nefericire, „secundele 
lovesc”.  

Cu luciditate, poeta conchide: Să 
nu ne așteptăm să se „răzbune” ceasul. În 
van orice dorință de a „valsa cu fluturii”, 
zbor dătător de liniște și relaxare! 

După cum afirmam într-o cronică de 
întâmpinare, semnată de curând, cu 
referire la volumul Insomnii subiective 
(Bacău, Editura „Ateneul scriitorilor”, 
2022), recunoșteam poetei preferința pen-
tru confesiune, înțeleasă ca o „spaimă a 
destrămării” ce pune stăpânire pe ființa 
curtată de fiori erotici posesivi.  

În acest proaspăt volum, Ecouri 
nocturne, vocea lirică se dorește regen-
eratoare de energie, dar limitele subtilei 
realități o determină să „rămână lângă mal 
de visuri, cu destinul care sapă, / strivind 
rădăcina vieții, și trăiri din vise surde”. 
Acum, jocul imagistic călătorește zbor 
oniric, învolburând peisajul printr-o bogăție 
de nuanțe vizuale:  „vals de aripi”, „braț de 
aripi”, „aripi de lumină”, „aripi cu vise”, 
„aripi zburătoare”, „aripi de mătase”, „aripi 
de plutire”, „aripi senine” etc. 

Privită în ansamblu, poezia Tincăi 
Tamaș-Pavel se cere îmbăiată în armonii 
de tainică mlădiere, pentru a crea marea 
„desfătare” tainică și trainică. 
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Vocea  
Luminiței Ignea 

 
… mintea asta e ca o albie de râu, dacă 

arunci în ea                                                         
gunoaie, repede se colmatează și intră 

la apă, iar dacă ai                                                             
grijă s-o păstrezi limpede și vioaie, într-o 

bună zi se va putea                                                           
vedea în ea cerul, frumos curgător. 

 
     Citatul se află în volumul Luminiță, 
proastă mică sau amintiri dintr-o 
altă copilărie (Ed. Eikon, București, 
2022, cu o prefață de Mihai Emilian 
Mancaș), unde sintagma proastă mică 
se lăfăie ca un laitmotiv, aparținându-
i tatălui, și pare mai degrabă un alint, 
decât o desconsi-derare a părintelui. 
Cum autoarea vine din ținutul legen-
dar al Ozanei și Topoliței, ambele 
prezente la Ion Creangă, era necesar 
să atragă atenția că e vorba despre o 
altă copilărie, la distanță de un veac și 
mai bine, sub vraja aceluiași…pupat 
al pupezei, prezentă pe prima copertă 
a cărții, sugerând ceea ce numeau la-
tinii fugit irreparabile tempus. 
     Temerară acțiune a Luminiței 
Ignea stabilită într-un alt ținut, străjuit 
de Pietrele Doamnei, unde legendele 
se împletesc fericit cu viața bucovine-
nilor. Scriitoarea și-a asumat, 
conștient, un risc peste care a trecut 
cu brio, textul în discuție având 
aceeași savoare precum caramelele 
de altădată cumpărate de la prăvălia 
sătească. Vârsta de aur a Luminiței 
este centrată pe două personaje prin-
cipale – copila băiețoasă și tăticu -, 
într-o relație complementară, diminu-
tivul folosit de fiecare dată consti-
tuindu-se într-un martor și un 
judecător agreabil al evenimentelor. 
Răsare din subtext și un al treilea 
„personaj”,  cartea, pentru a-i provoca 
tatălui, om cu doar șapte clase care îl 

citise pe Sadoveanu, considerat de el 
singurul scriitor adevărat, o reacție cu 
un conținut ambiguu: e acolo 
insatisfacție ori admirație disimulată? 
N-ajunge că-i o proastă mică, se mai 
ia și după tâmpeniile pe care le 
citește. Interogația nu e fără sens, 
având în vedere atitudinea aceluiași 
la întoarcerea fiicei speriate și goale, 
unde se exersase în pielea Afroditei, 
tatăl încercând să închidă gura ho-
hotelnicilor: Ce, mă, țăranilor, n-ați mai 
văzut o nimfă? Asta-i Afrotica mea 
extraterestră, inculților! Nu lipsește din 
text nici mama, ea fiind gospodina 
casei, ciondănindu-se din când cu 
bărbatul pe diverse motive, iar la 
întrebările înghesuite ale fiicei, având 
același răspuns (Așa a vrut Dum-
nezeu), imposibil de mulțumit 
insațietatea interogațiilor vârstei. 
     Lecturile bogate (Luminița învață 

singură să citească până a merge la 
școală), grefate pe o inteligență 
debordantă, o face argint-viu, șotiile 
ținându-se de fetiță ca scaiul de lâna 
oii. Ea pune în scenă cu băieții mo-
mente din cărțile înghițite, încearcă să 
descopere la marginea satului, unde 
nu ajunsese electrificarea, o lampă 
fermecată ca cea a lui Aladin, ori să 
ajungă în sala spitalului, adică locul 
unde Dumnezeu aduce oameni și să 
văd dacă nu cumva poate să schimbe 
ceva în ce mă privește. O zburdalnică 
și nevinovată istețime, dând pe 
dinafară, o determină să gândească, 
să elaboreze proiecte, în termenii de 
azi, a căror îndeplinire este solicitat 
chiar Cel-de-Sus: voiam să mă facă 
mare, deh, nu așa, în timp, ci pe loc, 

să am bani mulți și o casă frumoasă, 
un Făt-Frumos care să mă facă 
mireasă, după ce s-ar fi duelat cu un 
zmeu, eventual, și alături de care să 
trăiesc fericită până la adânci 
bătrâneți. 
     Până atunci, clocotește în sufletul 
personajului spiritul de dreptate 
(„Lăsați copiii să vină la mine”, i-a 
avertizat Mântuitorul pe Apostoli), 
mutând, într-o duminică, o parte din 
lumânări de pe unele morminte pe 
cele lipsite de lumină, ori, asimilând 
informații vehiculate de cei mari, 
ajunge să fie plină de superstiții ca un 
câine de purici. Urmarea? Copila, 
stimulată de tăticu (Talent da, poți să 
ai cu carul, dar dacă nu-l recunoaște 
nimeni, rămâi un nimeni, fără valoare. 
De asta ai nevoie de noroc) se află 
mereu în căutarea acestuia, având 
parte doar de câteva răsunătoare ra-
teuri. Dincolo, însă, de întâlnirea cu 
norocul, îi rămâne un vis ce se va îm-
plini peste ani: … să pot și eu să scriu 
într-o zi o poveste frumoasă, o carte, 
pe care lumea s-o citească răzând și 
plângând (…). 
     Fără să fie primul, suntem în fața 
unui astfel de op. Scris cu o sinceritate 
dusă până la ultimele limite, volumul 
se citește cu o reală plăcere, perioada 
copilăriei fiind abordată cu har, în 
secvențe bine tocmite, fără a păstra o 
strictă cronologie. Limbajul, demn de 
o Afrodită ieșită cândva din spuma 
Topoliței, într-o curgere aidoma pârâu-
lui repezit ori domolit în câte o 
bulboană, e o fermecătoare 
conviețuire a regionalismului cu neo-
logismul. Întâmplările de odinioară, 
sedimentate și ocrotite undeva într-un 
cotlon al sufletului, au răbufnit la 
suprafață cu o vioiciune de luat în 
seamă, cerându-și dreptul de a fi 
înșiruite pe o pagină de carte, iar L. 
Ignea a migălit un roman al copilăriei 
în format propriu, fără să calce pe 
urmele lui Ion Creangă sau ale lui 
Ionel Teodoreanu.  Răzbate din text o 
complexitate a trăirilor sufletești mai 
rar întâlnită și o alta a relațiilor din 
mediul rural sau cel familial, spre 
veșnica lor pomenire, cum își încheie 
autoarea scrierea sa originală. E clar, 
Luminița Ignea și-a păstrat mintea 
limpede și vioaie, iar sufletul și l-a în-
florit cu încă o operă de valoare, unde 
cerul superb al copilăriei e într-adevăr 
frumos curgător.                                                                                                                                     
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UN VIGUROS ELAN SATIRIC 
 
      Cu un titlu mai mult decât elocvent, volumul lui 
Gheorghe I. Gheorghe, Când va zbura porcul 
(Editura Betta, București, 2022), are în vedere carac-
terul de multe ori rebarbativ al datelor cotidiene, ima-
ginea apropierii de normalitate rămânând profund 
improbabilă. Marile calități care ar trebui să apropie pro-
gresul se îndepărtează din ce în ce mai mult. Prin in-
termediul abordării satirice, autorul accentuează în 
direcția negativităților care bântuie societatea actuală. 
Stârnind hohote de râs pot fi scoase la iveală proble-
matici ultraserioase. Ne aflăm în fața unor puneri în 
scenă ce nu pot decât să captiveze. Transfigurările la 
care recurge Gheorghe I. Gheorghe nu ar trebui să 
excludă, pe viitor, schimbarea stării de fapt, 
deocamdată axându-se asupra unor evidențe 
dureroase. Sintagma Când va zbura porcul ilustrează 
o credință nu foarte ... roz a prozatorului, în ceea ce 
privește desfășurarea "ostilităților". Fiecare componentă 
a prezentei cărți de proză satirică are la bază câte un 
element extrem de important, în jurul caruia sunt bro-
date ipostaze umoristice cu impact adânc. Povestirile 
evidențiază și numeroase detalii inedite, momente 
savuroase pentru cititori. Rescrierile unor texte devenite 
clasice (Ursul păcălit de vulpe, Punguța cu doi bani, 
Scufița Roșie ș.a.) au în comun un viguros elan fan-
tezist. Tot volumul lui Gheorghe I. Gheorghe 
debordează de situații comice foarte percutante. Lim-
bajul satiric ne proiectează în lumi unde hazul este su-
veran. Numele multor personaje spun totul: Cameleon 
Cârlig, Floricel Minciunică, Bombonel Deșuchiatu, Gică 
Trombon sau moș Cinzeacă. Iată debutul prozei intitu-
late  ATȘOP, reprezentativă pentru spiritul cărții: Pri-
marul comunei Gugumanca, Milică Ciomăgel, era 
ocupat până peste cap, cum se mai spune. De trei zile, 
de când se întorsese de la „județ", unde li se făcuse in-
struirea privind alegerile locale  și, alături de ceilalți pri-
mari, primise ca sarcină câștigarea acestora; de trei 
zile, deci, stătea în primărie și se gândea ce să facă și 
cum să acționeze pentru a câștiga, din nou, fotoliul de 
primar. Și nu atât de teamă că va fi „aspru sancționat", 
în caz de nereușită, cum fuseseră amenințați la amintita 
instruire, ci pentru că era direct interesat, trebuia 
neapărat să învingă, să „câștige primăria", pentru binele 
oamenilor, cum se exprimase el într-un cerc de prieteni, 
fără a le destăinui însă adevăratul motiv și anume acela 
că nu-și terminase vila pe care începuse să o 
construiască, departe de ochii consătenilor, în comuna 
unde se născuse nevastă-sa, Pătârlagele, din județul 
vecin. Satira posedă adeseori capacitatea de a potența 
impactul celor scrise. Scepticismul autorului e radical, 
în ceea ce privește capacitatea de redresare a societății 
noastre. Hazul debordant conduce acțiunea prozelor pe 
căi nebănuite.  
      Umorul situațiilor prezentate în volumul lui Gheor-
ghe I. Gheorghe, Când o zbura porcul!, se sprijină 
pe galeria unor figuri ce nu pot fi ușor uitate. 
 

OCTAVIAN MIHALCEA
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Eveniment cultural 
 Cioroianu, la Pitești 

 
 La ceas 

de vară până-n 
sară. Întrutot 
binevenit, de-
spre multe-a 
povestit. Grăind 
n e s o f i s t i c a t , 
e c h i l i b r a t , 
potrivit. Fără a 
citi din foi cum 
alții o fac și nu 
sunt pe plac. 

Cu-atâta lipici în vorbă, că întrebările-au curs 
din belșug. Adrian având suficientă răbdare să 
răspundă chiar și unora mai sâcâitoare... 

 Expunerea s-a centrat, incitant, pe 
”noua dezordine mondială”. Și-a` sale ipostaze 
”post”, cu care se confruntă lumea în clipa de 
față. Nelipsind momente din viața și cariera 
oaspelui bucureștean (născut craiovean). 

Știute, petrecute, auzite personal. Încât liantu` 
s-a produs rapid, total și solid între el și audi-
toriu. Dându-i acestuia din urmă prilej să afle 
destule, clar de interes. Pentru mine unu`, de 
largă utilitate în plan informațional... 

 De astă dată, mica sală ”Ars Nova”, a 
Centrului Cultural din urbe, fost-a plină ochi. 
Fapt ce arată, neîndoios, că ”omul sfințește 
locul”. Adrian Mihai Cioroianu fiind acela, în 
speță. Cincantenarul istoric, politician, teleast, 
autor de cărți, formator abilitat în materie, ora-
tor convingător. Care-ar trebui reinvitat urgent 
printre argeșeni. Eu propunându-i deja să ni-l 
reamintească pe Vlad Georgescu. Vocea 
îndrăgită, constant ascultată cândva, la ”Radio 
Europa Liberă”. De asemeni istoric știut, con-
dei priceput. Acuma, redocumentându-mă, aș 
mai adăuga o propunere nu lipsită de rost: să-
l ia cu dânsu` pe Lucian Boia. Ca, împreună, 
să răsfoiască și p-aci ”Arhiva durerii”. Să 
umble iară prin ea cu folos, întru neuitare. 
Drept profilaxie și/sau terapie, trebuincioase-
n privința istoriei neîntrerupte. Greșesc, oa-
meni deștepți, cu ceva? 

Cartea zilelor noastre 
 

Dante, detectiv 
 

 Poet nemuritor, gânditor adânc, iscusit 
în multe, Durante di Alighiero degli Alighieri, 
pe scurt Dante Alighieri, ajunge la un moment 
dat prior în capitala toscană. Unul dintre cei 
șase care conduceau Florența cu niște sute 
bune de ani în urmă. Nevoit, la un moment dat, 
să se implice în cercetarea unor crime nu de 
toată mâna produse-n urbe surprinzător... 

 Ei bine, inteligența, viziunea, învățătura 
fac din el un Sherlock Holmes priceput al tim-
pului. Intuitiv, temerar, duce pân` la capăt cer-
cetarea și află adevăru`. Confruntându-se cu 
multe-n răstimp. Încât povestea te ține cu su-
fletu` la gură de fiece dată și te minunezi la 
final, îndreptățit. Cărțile* cu pricina nu le dai 
deoparte fincă-s megafascinante. Zugrăvesc 
o epocă de larg interes, din vechime. Cu locuri, 
și oameni, și întâmplări fel și chip. Giulio Leoni, 
inspiratul autor italian, rostuind totu` cu câtă 
pricepere s-o mai putea azi, ne face părtași la 
filosofia, artele, atmosfera de-atunci. La luxu` 
și decăderea, promiscuitatea, cultura momen-
tului. Căci lumea latină trăia, ca și asta de-
acum, între extreme existențiale șocante. 
Papalitatea, templierii, conspirațiile, răz-
boaiele, șantaju`, corupția, ticăloșia, palatele, 
bisericile, picturile, pergamentele, alchimia și 

erotismul îndeosebi se-mpreunează echilibrat, 
motivat, convingător cu dialogurile adecvate. 
Cu portrete potrivite, izbutite și descripții vred-
nice ale unor locuri ce fac istorie perenă. Și 
mai atractivă azi, la secoli distanță... 

 Leoni e un condei prolific. Scrie mult și 
interesant. Are imaginație vastă și așterne pe 
foaie cum se cuvine. Istoria și literatura sunt 
domeniile sale profesionale, stăpânite 
corespunzător. Folosite inovativ, profitabil, 
onorabil. În amestec subtil cu teologia, politolo-
gia, psihologia, matematica, arhitectura. 
Nelipsind poezia. Și altele pe care nu le 
dezvălui aici. Ca să nu știrbesc pofta cetirii 
celor două romane rezumate entuziast în 
tableta de față. Modestă, desigur, în raport de 
frumsețea, valoarea și utilitatea lor neîndoiel-
nice. De impactu` strașnic, nemărginit pe care-
l degajă. Chiar și tehnicienii propriu-ziși putând 
găsi motive de reflecție și interes la ceas de 
noapte, benefic.  

 Așa cred eu, convins, negreșind. Stau 
mărturie misterul, adrenalina, documentarea, 
talentu` realmente ingenios, creativitatea de 
care mustesc îmbelșugat. Altfel spus, ficțiune 
de top, superatrăgătoare. Nu puțin lucru, afirm 
hotărât și-n cunoștință de cauză cert... 

 
************************* 
 *Giulio Leoni, Crimele mozaicului și Crimele 
luminii, Ed. POLIROM, 2006  
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    Bomba  
 
 
 
 
 
 

 
 
Amiaza se apropia cu pași nevăzuți, în 

calmul zilei se insinuase rumoarea unui grup 
pestriț, derutant și nelămurit deopotrivă, cineva 
alertase, desigur, serviciile de urgență, întot-
deauna se găsește o persoană de bine, 
vigilentă, care să aibă inițiativă în momente 
care cer inițiativă, care să acționeze în clipe 
care impun acțiune, un om care să manifeste 
prezența de spirit salvatoare, e de presupus 
că o asemenea persoană observase geanta 
suspectă care se odihnea fără stăpân pe o 
bancă, într-o rână, mai bine am zice într-o ure-
che fiindcă atât, o ureche mai avea, adică o în-
cuietoare, din cealaltă se mai deslușeau doar 
urmele niturilor cu care fusese prinsă, foarte 
probabil că tocmai aceste urme creaseră sus-
piciunea că ar conține o bombă, atunci per-
soana vigilentă poate o fi anunțat pe unul 
dintre paznicii parcului, nu-i exclus ca taman 
acela să fi sunat la numărul de urgență, asta 
oricum nu mai avea nicio importanță, ce conta 
era faptul că responsabilii cu ordinea și liniștea 
din zonă se mobilizaseră și luaseră măsuri, ni-

meni nu mai avea voie să se apropie acum de 
locul periculos, din clipă în clipă trebuie să 
apară pirotehniștii sau cum le-o zice acelor inși 
specializați în dezamorsări de tot felul, situația 
nu e deloc una de neluat în seamă, cineva din 
rândul curioșilor cu timp liber, definiți în vor-
birea curentă cu genericul gură-cască, unul 
dintre aceștia chiar povestește, cu entuziasm, 
că o asemenea bombă fusese lăsată, nu de-
mult, într-un lift la Constanța, ori parcă în altă 
parte, de localitate nu e foarte sigur, chestia e 
că până să apară specialiștii a explodat, noroc 
că liftul era gol, dar s-a ales praful de el, ba s-
au spart și câțiva pereți din apropierea nenoro-
cirii, dați-vă mai la o parte, îi îndeamnă pe 
câțiva dintr-o margine, lipsiți total de simțul 
pericolului, oameni fără minte care își întind 
capetele curioase desconsiderând primejdia, 
ce mai, e de-acu' și la noi ca-n toată lumea, 
ne-au năpădit deopotrivă bune și rele, spune 
neutru un slăbănog cu spirit analitic, atmosfera 
totuși nu-i deloc tensionată, unii dau din cap 
aprobator, deși e clar că n-au ce aproba, parcă 
ar fi o ședință a asociației de bloc, paznicii 
schimbă priviri nerăbdătoare între ei, cam ar fi 
timpul să apară vor să sugereze privirile lor, și 
când curiozitatea și nerăbdarea ajung aproape 
să dea în clocot, prin mulțime își face loc un 
bătrânel, ce uituc am devenit Doamne, am 
scos sandvișul și am uitat-o, se destăinuie el 
în timp ce, ager ca argintul viu, se strecoară 
fără să se sinchisească de nimeni și nimic și, 
sub nedumerirea paznicilor hipnotizați, saltă 
tinerește obiectul întâmplării, pe care toți îl 
priviseră speriați până atunci, de parcă ar fi 
fost o bombă... 
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„Da, aşa cred eu, fericirea se 
trăieşte, mai exact spus se consumă. 
Sigur se consumă! Şi numaidecât 
proaspătă, fiindcă ea este entitatea 
care nu poate fi conservată. Singura 
care nu se poate păstra, indiferent cât 
de mult ar prisosi vreodată cuiva”, 
susţine cu argumente Firiţă Carp, au-
torul volumului „de prietenie şi suflet”, 
„Timbre de lipit pe suflet”, apărut în 
2018, la Editura UZP, din Bucureşti. 

Un fin analist al sufletului, un al-
truist, un meşteşugar al vorbelor, or-
fevrier al cuvântului, autorul este 
posesorul unei impresionante şi val-
oroase colecţii de „timbre” care au val-
oarea unor diamante, deoarece 
prietenia e o floare rară, este modali-
tatea de apropiere de divinitate, de 
suflet. 

Beneficiind de un albastru infinit 
de deschidere sufletească, „filatelistul” 
Firiţă Carp dăruieşte lumii colecţia lui 
de „timbre” (o comoară) pe care nu o 
păstrează în intimitatea spaţiului său 
sufletesc, ci o scoate la lumină drept 
veritabile perle literare. 

După cum bine se ştie, apli-
carea unui timbru pe o scrisoare, pe 
un plic, le conferă acestora zborul 
către destinaţie.  

Dar care este destinaţia scriso-
rilor timbrate ale lui Firiţă Carp? Su-
fletul... acest har divin cu care am fost 
înzestraţi, acest generator de emoţii şi 
sentimente dintre care se detaşează 
inebranlabil prietenia. 

„Timbrele” sale se lipesc „pe su-
flet” având drept destinatari sufletele 
cititorilor cărora îşi devoalează 
preaplinul sufletului său. 

Fiecare „timbru” este un portret 
realizat minuţios, cu precizia unui cea-
sornicar, iar lumea în care fiinţează 
„subiectul” este o chestiune de logică 
(şi matematică). 

Incipitul sau ipoteza te duc în-
spre zona unei ghicitori (în proză), 
prezentarea unui loc sau timp 
(adevărate descrieri literare) introduc 
cititorul într-o zonă confortabilă, 
plăcută, familiarizându-l cu ceea ce va 
urma. 

Luminozitatea textului descriptiv 
(„atâta lumină pentru noi din Marea 
Lumină a universului”) conduce lec-
torul într-un timp aproape ireal („L-am 
întâlnit demult-demult, când timpul 
părea a avea o răbdare nesfârşită cu 
noi şi cu toate îndeletnicirile noastre”) 
şi induc starea de deducţie şi de-
scoperire. 

Scrierile lui Firiţă Carp sunt 
enigmatice („Aş fi vrut să vorbesc des-
pre disciplina scrierii şi indisciplina 
metaforei”) şi provocatoare, creând 
cititorului impresia că va trebui să 
soluţioneze un caz, pentru a descoperi 
„făptaşul”, deci îl transformă pe teme-
rarul cititor într-un „Detectiv” în stare 
să descopere cine este cel căruia i se 
atribuie calitatea de Prieten. 

Pe măsură ce înaintezi pe firul 
epico-liric, găseşti atributele celui pus 
în discuţie (şi purtat în suflet). Început 
secretos, ipotetic... final şi caz 
soluţionat (cu lumină şi multă dăruire). 

Ineditul scriiturii sale face ca 

acest volum să devină adevărate 
pagini de istorie literară, deoarece toţi 
cei menţionaţi sunt oameni ai Cuvân-
tului, care scriu sau care diseminează 
(într-un fel sau altul) Cuvântul. 

Fiecărui personaj creionat cu 
lumină i se atribuie metafore inedite, 
pseudonime, prin care va fi uşor de 
identificat din arealul roditor al scriiturii. 

Câteva pagini consistente îi 
sunt dedicate bunului său prieten, con-
frate întru „arma peniţei”: „Ştefan 
Mitroi, care îşi împlineşte menirea 
mângâind neobosit sufletele seme-
nilor”, acest „vehicul divin, care ne 
aduce cuvinte dinspre dumnezeire” şi 
pe care îl menţionează ori de câte ori 
are ocazia. 

Într-o desfăşurare de forţă, 
„cazuri de rezolvat” sau poveşti (de 
viaţă) în acest volum sălăşluiesc şi 
fiinţează mănunchiuri de raze, ce stau 
sub titluri metaforice şi care îţi taie 
răsuflarea. 

Ca pe o scenă se perindă pri-
eteni de suflet ai autorului: „Aducătorul 
de senin” – Teo Pălan, „Alin” – George 
Cătălin Covaşă, „Alt meşter Manole” – 
Mircea Manole, „Armonie şi extaz” - 
Miron Manega, Doru Dinu Glăvan; 
„Cavalerul de Maltezi” – Florin Ciocea 
(„Veritabil cavaler al metaforei!”), 
„Cărăuş de lumină” – Marin Mândrilă; 
„Cel mai” – Florin Dochia („Ferment 
cultural de excepţie, a clădit şi condus 
reviste, a moşit cu generozitate 
maximă producţii literare ale altora, a 
alergat şi aleargă peste tot unde cu-
vintele care zidesc frumosul îl invită. 
Iar scrisul său, în general, dar mai ales 
cel ce seamănă metafore cu nemiluita, 
se află acolo unde puţini, foarte puţini 
ajung.”); „însemn al iubirii” („Se scrie 
cu doi i la mijloc. ROŞIIANU, Ioan 
Romeo Roşiianu.”), „un om profund şi 
sensibil.” – Marian Nencescu; un 
„mare vrăjitor de cuvinte” – Gheorghe 
Dobre; „monument în lucru” – Emil 
Almăşan; „scriitor aparte” – Dumitru 
Augustin Doman; „inconfundabilul 
Poet” – Paul Spirescu; „fermentul fără 
de care multul, oricât de mult ar fi, ni 
se va părea întotdeauna puţin.”  

– Rodica Rodean; „acest rău al 
răilor cel bun, meşterul tipograf cu su-
flet şi mâini de aur, Petre Gavrilă!”; 
„Pupăciosul” – Ică Sălişteanu; „muzica 
sa nepământeană” – „ilustrul muzi-
cian” Eugen Doga; aflat „unde e patria, 
împătimit al graiului nostru” – Nicolae 
Dabija; „OM. Dar un om cu adevărat 
uriaş, un uriaş ce nu pare” – Doru Dinu 
Glăvan; „Vioara” – Mioara Bahna; 
Daniel Corbu; şi mulţi, mulţi alţi trudi-
tori de vază ai Cuvântului. 

Impresionantele scrieri ale lui 
Firiţă Carp înfrumuseţează viaţa cu 
viaţă, dar şi cu bogăţie sufletească de 
nedescris. 

Un magician al cuvintelor, sub 
bagheta lui personajele reale capătă 
valenţe magice încrustate în lumina 
adevărului. 

Deloc poveşti, dar îmbrăcate în 
mantie de poveste, ele vor dăinui în iu-
bire de prietenie, în abandonul fin al 
prietenului în sufletul celor îndrăgiţi... 

Băutor de licoare „albastră” 
(„Uneori, dimineaţa, în loc de cafea 
beau câte o ceaşcă de albastru.”) 
consideră şi mărturiseşte:  

„A bea câte o ceaşcă de albas-
tru, oricât de rar s-ar întâmpla, e un 
lucru tare bun. E ca un fel de 
îndrăgostire. 

 Este, mai bine spus, ca lumina. 
Doare numai dacă lipseşte.” 

Adevărat... Lumina, Iubirea şi 
Prietenia sunt... albastre... 
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 Un FIR – IȚĂ de cuvânt în CARP(e) diem
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          Scriitoare de factură simbolistă, 
Agatha Grigorescu – Bacovia 
cultivă lirica existențialist-filosofică, peisa-
gistică și socială, de la etapa debutului literar 
până la cea a maturității literare, în vol-
umele: Armonii crepusculare (1923), 
Muguri cenușii (1926), Pe culmi de gând 
(1934), Terase albe – poeme în proză 
(1938), Lumină (1965), Cu tine, noapte 
(1969), Efluvii (1977) și Șoaptele iubirii 
(1979), cărora li se adaugă două antologii, 
Poezii și proză (1967) și Versuri (1970). 
Prima dintre cele două antologii, publicată 
la Editura pentru literatură, include creații lit-
erare din primele cinci volume, dar și o gru-
pare de douăzeci de poezii, sub titlul Poeme 
fără zâmbet (inedite), scrise după moartea 
poetului. Concordanța cu elementul bi-
ografic se reflectă mai ales în lirica 
existențialist-filosofică ce predomină, de al-
tfel, în întreaga operă și exprimă impactul 
tragismului existențial asupra ființei umane. 
De asemenea, speciile literare alese de au-
toare, precum: elegia, meditația filosofică, 
doina și pastelul, se află în corelație cu 
stările generate de evenimentele nefaste ale 
vieții. Din perspectiva comunicării artistice, 
se remarcă utilizarea descrierii lirice, a 
monologului interior, a confesiunii și a mono-
logului adresat poetului, copilului, îngerului 
păzitor sau unui element al naturii. 
Ipostazele eului liric surprind prin multi-
tudinea și varietatea lor. Dacă în poeziile de-
spre natură și în cele sociale, ipostazele se 
limitează la cea a omului contemplativ, nos-
talgic, melancolic sau fatalist, respectiv la 
cea de mesager, poeziile din sfera univer-
sului existențial dezvăluie ipostaza omului 
însingurat, pesimist, meditativ, umil și îndu-
rerat de moartea ființei iubite, îngândurat 
sau senin în așteptarea morții, dar și 
ipostaza maternă raportată la firescul 
etapelor vieții.Temele literare stabilesc coor-
donatele generale ale ciclului poetic, în care 
lirica existențialist-filosofică este dominată 
de tema iubirii, lirica peisagistică, de tema 
naturii, iar lirica socială, de tema războiului, 
toate acestea fiind guvernate bacovian de 
moarte și de trecerea timpului. Motivele li-
terare se subordonează temelor și 
sugerează stări sufletești, după principiul 
simbolist al corespondențelor. În poeziile de-
spre viață, moarte și iubirea pierdută, 
recuperată din trecut și proiectată într-un vi-
itor al împlinirii absolute, motivul amintirilor 
capătă valențe negative, când totul pare ire-
mediabil și rămâne doar „scrum din anii/ Pu-
rurea pustii” (Fără zâmbet). Acestea se mai 
estompează datorită imaginii ființei iubite, ce 
dăinuie și mai alină suferința: „Nu a murit cu 
tine și trecutul” (Nu a murit). Dar prezentul 
rămâne cufundat în tristețe, tăcere și 
deznădejde. Motivul visurilor spulberate este 
accentuat de cel al revoltei lăuntrice: 
„Minciună și venin/ Pe orice visuri/ Și ură, și 
blestem/ Pe-orice avânt” (Fără zâmbet). 
Aceeași neîmplinire se evidențiază și prin 
motivul blagian al luminii, a cărei absență 
exasperează: „Nu-i rază în neguri/ Să 
spargă un ochi de azur/ Sau senin” (Elegie) 
sau induce o stare de tristețe și atitudinea 
de acceptare în fața morții: „Nuferi de 
lumină/ Mi se sting pe geamuri” (Chemare). 
Motivul dorului variază în funcție de două 
dintre ipostazele eului liric. Din ipostaza 
maternă și dintr-un alt univers, dorul de 
copilul rămas să lupte cu vitregiile vieții se 
intensifică: „(măicuța) cu aprig dor, ea îți 
vegheză somnul” (Scrisoare). Din ipostaza 
iubitei însingurate, dorul de ființa dragă se 
permanentizează: „Gând bătut de veșnic 
dor” (Doina plopului din vale). Tuturor aces-
tor motive li se adaugă cel al chemării „în 
haos” (Final) și cel al drumului vieții, cu toate 
împlinirile și vicisitudinile lui, ajuns la sfârșit. 
În poeziile despre natură, cerul senin și 
zborul înseamnă liniște, speranță și posibi-

litatea împlinirii idealurilor, anulate odată cu 
venirea războiului: „Zbor negru de clipe cu 
spaime ce vin” (Sub bombardament). Nu 
întâmplător, acest moment semnificativ din 
istoria umanității este rememorat de autoare 
în gruparea de poezii destinate preponde-
rent trăirilor sale de după moartea poetului, 
ci pentru a echivala dramatismul celor două 
evenimente și pentru a crea o conexiune 
între ideea de război și lupta interioară 
acerbă a omului însingurat. Această stare 
de solitudine poate fi asociată imaginii par-
cului pustiu și a plopilor cu iz eminescian, cu 
crengi subțiri, semn al fragilității vieții, într-
un cadru nocturn selenar, în care paloarea 
lunii imprimă sentimentul apropierii morții.  
            Universul artistic al oricărui poet este 
alcătuit din toate elementele cadrului exte-
rior și din cele ale lumii interioare. Reperele 
spațiale nu sunt numeroase. Scriitoarea 
preferă parcul citadin, cu florile, plopii și 
brazii semeți peste care se așterne zăpada, 
semn al trecerii timpului peste viața trăită în 
pleditudinea ei. Parcul solitar, martorul tăcut 
al clipelor frumoase ce revin în amintire, 
stârnește regretul ireversibilității timpului. 
Dintre elementele ce compun decorul hiber-
nal sau autumnal nocturn, plopii relevă co-
muniunea cosmic-terestru și sugerează 
încercarea pătimașă a omului de împlinire a 
idealurilor: „Pe ceruri albastre, de aur stă 
luna/ (Plopii) O prind sus pe vârfuri și-n 
geamăt nebun/ Încearcă să-i fure cununa” 
(Freamătul plopilor), pe când plopul din vale 
semnifică singurătatea în fața morții. Dacă 
în creațiile literare despre natură, în care se 
regăsesc cele mai multe repere spațiale, 
cadrul este când parcul, când valea, în cele 
despre viață, iubire și moarte, doar odaia „cu 
fotolii vechi; covoare scumpe” (Chemare) 
este cea care adăpostește omul aflat în 
așteptarea morții, iar reperele spațiale 
lipsesc atunci când sentimentele cauzate de 
tragismul existențial ating apogeul și când 
trecerea timpului acutizează conștientizarea 
efemerității vieții. În poeziile cu accente so-
ciale, reperele spațiale sunt vagi: „pe lume; 
sub cer” (Iarna războiului), pentru a univer-
saliza repercusiunile războiului și durerea 
izvorâtă din zbaterile lăuntrice ale ființei 
umane. Reperele temporale sunt, de 
asemenea, reduse și simbolizează trecerea 
de la viață la moarte.  În lirica existențialist-
filosofică, axa trecutului este cea a aminti-
rilor, axa viitorului este cea a speranței și 
ambele domină prezentul plin de suferință. 
Dintre anotimpuri și momente diurne sau 
nocturne, poeta manifestă predilecție pentru 
toamnă și amurg, ce prevestesc apropierea 
morții, al cărei ceas „Frământă o chemare” 
(Chemare), dar și pentru noapte, care 
simbolizează moartea. Această stare 
terifiază, dar odată cu trecerea timpului, este 
privită cu solemnitate, serenitate și cu 
speranța împlinirii absolute: „Noapte-naltă 
cu lumini de stele” (Scrisoare). Există însă 
și creații în care trăirea poetică foarte 
intensă determină abandonarea coordo-
natelor temporale, ca și în cazul celor 
spațiale. Lirica peisagistică reliefează alter-
nanța diurn-nocturn: „Și pe soare, și pe lună” 
(Doina plopului din vale), ce semnifică bu-
curiile și tristețile vieții, tranziția de la amurg 
la noapte și toamna, care echivalează cu 
starea de agonie, premergătoare morții, dar 
și cadrul nocturn selenar și iarna, ce induc 
ideea morții, acceptată cu seninătate. Spre 
deosebire de celelalte două grupări tema-
tice, în lirica socială, se regăsește un singur 
reper temporal, anotimpul iarna, care 
sugerează, invariabil, moartea. Ca în orice 
operă simbolistă, în poeziile ce aparțin 
primelor două categorii lirice, se constată 
prezența simbolurilor cu multiple interpretări. 
Simbolurile cromatice sunt clar precizate 
sau doar sugerate. Albul semnifică puritatea, 
inocența și noblețea sufletească, iar negrul, 
moartea. Alternanța bacoviană alb-negru din 
poezia Decor, prezentă și în versurile au-
toarei, are valoare antitetică și simbolizează 
opoziția dintre viață și moarte. Albastrul 
cerului și al ochilor poetului și ai copilului in-
duce liniște sufletească, iar auriul redă 
frumusețea și strălucirea vieții. Roșul amur-
gului sau al flăcărilor se deduce din contex-
tul poetic și sugerează viața tumultuoasă și 
nelipsită de suferință. Simbolurile muzicale 

sau sonore sunt reprezentate de instru-
mente muzicale, de exteriorizări ale ființei 
umane sau de sunete din natură. Harfa „cu 
coarde zdrobite” (Elegie) exprimă 
deznădejde, „vibrațiile de harfe în eter” (Sub 
clopot de azur) trimit la muzica sferelor, iar 
vioara, instrumentul preferat al poetului, 
îndeamnă la visare și la dorința eternizării 
iubirii. Plânsul este expresia suferinței, iar 
freamătul plopilor corespunde neliniștii omu-
lui înaintea morții. Simbolurile florale sunt 
foarte rare în aceste poezii, iar cele ca 
trandafirii, sugerează gingășie, pasiune, iu-
bire, dar și efemeritate. În spirit macedon-
skian, poeta manifestă interes și pentru 
simboluri ce denumesc materiale, pietre sau 
metale prețioase. Catifeaua semnifică 
delicatețe și sensibilitate, iar safirul, aurul și 
argintul concordă strălucirii și prețiozității iu-
birii și ale poetului.   
          Parte integrantă a universului artistic, 
tabloul psihologic al eului liric impresionează 
prin intensitatea și diversitatea trăirilor. Dacă 
înaintea morții poetului, seninătatea și iu-
birea abundă și copleșesc, în urma eveni-
mentului tragic, acestea rămân în amintire 
și se dezlănțuie toate stările, sentimentele, 
atitudinile și reacțiile omului care se simte 
neputincios în fața destinului, luptă cu sine 
până la ultima resursă și ulterior acceptă 
moartea. Tragismul existențial cauzează în-
tristare și pesimism: „Eu nu mai port cu 

mine/ Niciun zâmbet/ Și nicio primăvară/ În 
suflet nu va fi” (Fără zâmbet), apăsare și gol 
sufletesc. Într-o astfel de stare, înțelegerea 
sensului vieții este sortită eșecului, după 
filosofia blagiană: „(viața) cât de ne-
nțeleasă/ Mi-a rămas!” (Idem). Sentimentul 
puternic al atașamentului creează obsesii, 
din care descinde dorința împlinirii iubirii din-
colo de moarte, ce alternează cu lipsa 
speranței de refacere a unității cuplului. 
Conștientizarea acută a ireversibilității 
etapelor vieții și deznădejdea, declanșează 
exacerbarea trăirilor, exteriorizarea lor prin 
furie, suspine și plâns, dar și rememorarea 
neîmplinirilor vieții. Cu trecerea timpului, 
omul își mai alină suferința prin comuniunea 
cu natura: „Plop înalt, însingurat,/ Tare ne-
am asemănat.../ Plop înalt și fremătat/ 
Numai eu te-am dezmierdat” (Doina plopului 
din vale) sau cu divinitatea. Autoarea 
conturează un microunivers religios, alcătuit 
din entități spirituale: Dumnezeu, sfinți și în-
geri și din părți sau obiecte ale lăcașelor de 
cult: altare, catapetesme, evanghelii și pa-
trafire. În acest context, gesturile evlavioase 
nu lipsesc: „(Obrajii) Să ți-i dezmierd și să-i 
închin tăcut” (Scrisoare); „În genunchi cu 
tine/ Și mă rog încet” (Cântec). Treptat, 
survine starea de acalmie și gândul la lumea 
de după moarte și la momentul în care 
copilul va rămâne singur, iar iubirea, 
povețele și îndemnurile mamei îl vor însoți 
pretutindeni. Indiferent de stare, prezentul 
este dominat de amintirea vie a clipelor trăite 
alături de poet, de trecut, căruia autoarea îi 
conferă o aură de sacralitate: „Nu! N-a murit 
cu tine și trecutul!/ Îl port în brațe ca pe-un 
sfânt trofeu” (Nu a murit). De aceea, dorința 
împlinirii iubirii dincolo de moarte devine din 
ce în ce mai pregnantă și comuniunea om-
natură-divinitate se accentuează. Muzica 
sferelor, semn al acceptării cu seninătate a 
morții, este elementul de tranziție dintre 
spațiul terestru și cel cosmic, „Cântarea cea 
mai pură dintre pământ și cer” (Sub clopot 
de azur), iar în lumea în care limitele de timp 
și spațiu dispar: „Nicio vreme și niciun ținut” 
(Idem), lumina călăuzitoare domolește pati-

mile și înalță sufletul. 
       Viziunea artistică este preponderent 
subiectivă, dar există și poezii în care se 
identifică o exprimare obiectivă, prin ra-
portare la evenimentele sociale, la 
frumusețile naturii și la iminența morții. 
Tonalitatea poetică diferă sensibil, în funcție 
de categoria tematică. În poeziile despre 
viață, iubire și moarte tonul emană inițial 
tristețe, deznădejde, zbucium sufletesc și 
durere, ca apoi să devină domol și, în cele 
din urmă, însuflețit, în speranța împlinirii iu-
birii absolute. În poeziile despre natură, tonul 
este previzibil admirativ, dar cu accente 
melancolice, nostalgice sau dramatice, iar 
în cele sociale transmite revoltă. 
      Adeptă a unui stil calofil, poeta utilizează 
numeroase elemente de expresivitate. Din-
colo de imaginile artistice și de fi-gurile de 
stil clasice: epitete, metafore, comparații, 
enumerații, interogații și invocații retorice, 
captează interesul personificarea în inversi-
une: „Din lacrimi și dureri ne împletește/ 
Eternitatea mândre diademe” (Scrisoare), 
prin care se evidențiază impactul vicisitu-
dinilor vieții asupra omului, pe care trebuie 
să le înfrunte cu demnitate și stoicism. Una 
dintre exclamațiile retorice atrage atenția 
prin poziționarea semnelor grafice, care abat 
de la interpretarea firească: „Primește-mă 
cu brațe/ De uitare/ Atotcuprinzătorule!/ 
Pământ.” (Fără zâmbet), sugerând relația 
om-divinitate, întoarcerea la origini și 
moartea. Antitezele alb-negru, senin-doliu, 
Dumnezeu-Satan, sfinți-demoni nu se 
îndepărtează de sfera religioasă și 
reliefează simbolic opoziția viață-moarte. Un 
procedeu artistic de interes este alegoria 
moarte-nuntă, întâlnită și în balada populară 
Miorița, ca și în versurile autoarei: „(Parc 
bătrân și singur) Pentru care nuntă neagră 
și-nghețată/ Sub zăpada albă, plopii tăi se 
frâng?” (Iarna războiului). O tehnică 
surprinzătoare pentru o operă simbolistă 
este cea a povestirii în ramă, după modelul 
baladei barbiene Riga Crypto și lapona 
Enigel, în sensul că noaptea personificată 
ia locul menestrelului, cu deosebirea că 
„povestea/ Unui trist poet” (Cântec) este 
tăinuită în această creație, dar dezvăluită în 
trilogia memorialistică Poezie sau destin.  
Ca orice scriitor modernist, autoarea 
folosește tehnica ingambamentului în ma-
joritatea poeziilor, ca mijloc de inovare 
stilistică, pentru a sublinia o idee, o stare sau 
un sentiment: „Nu-i sunet în ornicul vremii/ 
Să șteargă din zodii o pată/ De jale” (Elegie), 
prin care se relevă profunda suferință 
cauzată de pierderea ființei iubite. De 
asemenea, frecvent utilizate sunt și cele 
specific simboliste, precum repetiția: 
„Mâhnită, de moarte mâhnită”, sinestezia: 
„Vibrație de harfă sub clopot de azur” (Sub 
clopot de azur) sau tehnica notării 
senzațiilor, impresiilor sau judecăților poe-
tice: „(Viața) Cu cât profund/ În taina ei 
amară/ Ascunde adevărul” (Fără zâmbet) 
sau „E-atâta pudră albă și-nghețată” (Iarna 
războiului).  
      Din perspectiva versificației, structura 
poeziilor respectă uneori rigorile clasice, prin 
alcătuirea textului poetic din distihuri, terține 
sau catrene, dar în cele mai multe creații 
lirice structura strofică variază de la cvinarii 
la strofe polimorfe. Elementele care con-
tribuie la muzicalitatea versurilor, în afara mi-
jloacelor de expresivitate, sunt cele 
prozodice.  
     Scriitoarea optează atât pentru rima 
clasică, împerecheată sau încrucișată, cât 
și pentru cea de tip modernist, albă sau 
îmbrățișată incompletă. La fel procedează și 
în privința ritmului, iambic în câteva poezii și 
variabil în toate celelalte, dar și a măsurii 
versurilor, care variază sensibil în creațiile 
cu prozodie clasică și semnificativ în cele de 
factură modernistă. Așadar, prin ciclul poetic 
intitulat Poeme fără zâmbet (inedite), 
Agatha Grigorescu – Bacovia 
împărtășește propria viziune asupra iubirii, 
a naturii, a lumii, a vieții și a morții, într-un 
moment dramatic al existenței sale, marcat 
de moartea soțului și poetului George Ba-
covia, amprentând versurile sale cu toate 
stările pe care le traversează, de la în-
tristarea profundă și suferința mistuitoare 
până la acceptarea destinului și a morții.                        
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Analizând ceea ce s-a întâmplat 

cu soarta poporului român în acești 32 
de ani de așa-zisă libertate, nu greșim 
atunci când vorbim de un proces de 
bantustanizare. Iată definiția din DEX: 
BANTUSTÁN ~e n. Teritoriu rezervat 
unei populații de altă etnie (rasă) în 
cadrul unui stat. /<engl. bantustan. Nu 
vorbim în acest articol despre o bantus-
tanizare de tip apartheid, așa cum a 
avut loc în Africa de Sud. Departe de noi 
acest gând. Vorbim însă despre un pro-
ces cu dimensiuni economice și cultur-
ale cu unele trăsături comune. Putem 
observa un proces modernizat și adap-
tat timpurilor actuale. De aceea am ales 
definiția cea mai încăpătoare și 
adaptabilă cu modificările de rigoare 
pentru a fi aplicabilă situației în care ne 
aflăm ca popor și țară în relație cu Uni-
unea Europeană și cu NATO  – SUA. 
De treizeci de ani suntem specializaţi de 
tot felul de organizații occidentale cum 
să ne lichidăm tot ce a însemnat indus-
trie, agricultură, cultură etc.,  vezi 
Doamne rămase de la regimul socialist. 
Parcă tot așa ni se spunea în obsedan-
tul deceniu despre moștenirea 
burghezo – moșierească și eram 
îndemnați să dărâmăm tot ce era vechi 
pentru a construi noua societate 
socialistă. De parcă obiectivele eco-
nomice  burgheze constituiau elemente 
subversive pentru noul regim. În acești 
treizeci de ani de așa-zisă democrație 
occidentală (o struțo-cămilă mafiotă 
statală și politică), am dărâmat aproape 
tot ce a construit cu bună-credință 
câteva generații! Laolaltă vechi și nou! 
Ca un blestem, am înstrăinat hălci în-
tregi din trupul țării unor neaveniți din 
cele patru zări ale „leprozeriei” cu ifose 
de mari investitori, să ne învețe cum să 
facem agricultură pe noi, care concuram 
de la egal la egal cu cele mai puternice 
agriculturi occidentale. Un continuu 
blestem pe mădularele acestui popor. 
Mereu sub suzeranitatea altora, iobagi 
și servi pe propria moșie! Ce ironie a 
sorții! Să ai bogății de invidiat și să n-ai 
demnitatea să negociezi de la egal la 
egal cu bandiții lacomi ai acestei lumi, 
deghizați în onorabili oameni de afaceri 
sau politicieni. Lupi în blană  de oaie! 
De-a lungul celor peste șase sute de ani 
de existență statală, ne-a mers bine și 
am progresat numai când am avut lideri 
români capabili. În rest toate jivinele 
care s-au abătut ca un blestem peste 
Grădina Maicii Domnului au spoliat, dis-
trus și furat tot ce se putea fura din 
munca acestui popor ținut în stadiul de 
subdezvoltare perpetuu. Turcii au fost 
mai binevoitori cu noi. Ne-au stabilit un 
haraci pe care îl plăteam an de an. Din 
păcate, mulți domnitori lacomi s-au sub-
stituit acestui tribut și și-au sporit 
bogățiile proprii. Cei mai nemiloși au 
fost frații noștri creștini ortodocși, grecii 
fanarioți, care ne-au pus să plătim și 
fumul de la amărâtele de colibe 
țărănești. Munceau amărâții de țărani ca 
să țină în trândăvie o gașcă de hapsâni 
și lacomi! Un secol de teroare fanariotă 
care i-a lăsat pe săracii valahi în curul 
gol. O altă teroare, dar de scurtă durată, 
a fost retragerea trupelor rusești din 
Principate în 1835, când din ordinul 

criminalului general  Kutozov au fost 
omorâte toate animalele țăranilor și 
lăsate să putrezească pe dealuri. Tot o 
afacere creștină! Parcă sună cunoscut 
și în zilele noastre, când în apropierea 
sărbătorilor sunt sacrificate mii de ani-
male și arse din ordinul stăpânilor! So-
vieticii au fost ceva mai buni! După ce 
liderii occidentali ne-au pus să plătim 
despăgubiri de război sovieticilor, 
aceștia ne-au executat! Na lup de-a 
gata! O istorie zbuciumată, cu un popor 
mereu dezbinat de vânturile  din cele 
patru zări. Ne mirăm că suntem mereu 
în război cu noi înșine! Genele noastre 
vibrează la orice cutremur politic și so-
cial intern sau extern, dar nu în bine. 
După perioada de relativă dezvoltare 
economică, culturală și socială, a venit 
lovitura de stat din anii nouăzeci, care 
ne-a aruncat din nou în subsolul istoriei. 
Am devenit din nou iobagi pe moșiile al-
tora. Abia acum a început bantus-
tanizarea patriei noastre comune. La 
ordinul noilor stăpâni, pentru a le face 
pe plac, am dărâmat tot ce 
construiserăm în jumătate de secol de 
sacrificii! La fel ca mireasa care pentru 
a fi primită în lumea bună trebuie să-și 
renege părinții și trecutul! Pentru a 
putea fi ținuți în frâu de noul Soviet eu-
ropean de la Bruxelles (o grupare  
mafiot suprastatală – vezi Ursula, 
Barosu și mai ales Troica!) sau cel al 
NATO – SUA, pentru un pumn de dolari 
primiți la sfârșitul anilor nouăzeci, am 
dărâmat întreprinderi întregi și le-am 
tăiat la fier vechi. Unități agricole 
rentabile, cele de producere de semin-
ceri, inclusiv cele de intregrare, le-am 
aruncat la coșul istoriei, iar în loc am 
pus sloganuri liberale despre dez-
voltare, care ne-au lăsat fără haine pe 
noi. Mai avem totuși cămașa și pan-
talonii! Odată cu integrarea europeană, 
am fost obligați să dărâmăm tot ce mai 
rămăsese în picioare din industrie și 
agricultură și în loc sunt comerț și ser-
vicii. Ni s-a spus direct: „Voi nu trebuie 
să produceți nimic, avem noi totul”. Ni 
s-a hărăzit să fim piață de desfacere și 
să lucrăm câte 10 - 14 ore în companiile 
lor. Voi vreți să vă folosiți produsele 
voastre bio? Vă asigurăm noi cele mai 
chimizate produse alimentare, farma-
ceutice, haine second-hand și produse 
industriale făcute special pentru voi, la 
prețuri accesibile. La sărbătorile de 
Paște vă omorâm păsările fiindcă avem 
noi din cele injectate, iar la Crăciun vă 
omorâm porcii fiindcă au gripă și covid, 
dar avem noi fără febră. Mai recent vă 
poruncim să renunțați la istoria voastră 
veche și demodată, care în contextul 
actual nu vă folosește la nimic. Vă 
oferim noi istoria modernă a devenirii 
Europei, fără frontiere și națiuni, un stat 
globalist neomarxist, fără religii (scuze, 
doar Crislamul!), trecut și națiuni, doar 
un viitor incert și la cheremul Nostru. Fiți 
fericiți că nu numai voi veți fi 
bantustanizați, ci întreaga Europă. Cele-
lalte țări, se înțelege, sunt deja în plin 
proces. Doar Rusia, China și cele din 
BRICS ne-au scăpat, dar le venim și lor 
de hac. Așa că după ce ne-au luat tot 
pentru euroii cu care ne împrumută ji-
dovimea mondială, ne-au mai lăsat 
chiloții pe noi și maioul. Privind retro-
spectiv, parcă îți vine a spune precum 
Eminescu: Cine-au îndrăgit străinii,/ 
Mânca-i-ar inima câini,/ Mânca-i-ar casa 
pustia/ Și neamul nemernicia! Să mai 
fim optimiști măcar pentru sărbătorile 
acestea de iarnă, dacă vreo pandemie 
nu ne va ține iarăși în casă. Nu-i așa, 
trebuie să renunțați și la tradițiile voas-
tre. Rebuturi ale istoriei! Vă dăm noi 
sărbătorile noastre sataniste, în acord 
cu decorul virtual modern. Să auzim 
numai de bine! Doamne-ajută! 

DE LA UN GÂND LA ALTUL  Bantustanizarea țării
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Viorel Căpitanu, care a fost şi unul 
dintre directorii muzeului nostru, a aniversat 
în luna octombrie  90 de ani de viaţă (7 oc-
tombrie 1932) ceea ce îmi oferă un nou prilej 
de a-mi reînnoi urările şi gândurile bune pen-
tru domnia sa, pe care le am dintotdeauna 
acolo, în suflet. În tot cazul, nu sunt nici pe 
departe singura care îi poartă un respect de-
osebit profesorului Viorel Căpitanu, cel care 
s-a remarcat prin alese calităţi morale, care 
s-a dăruit cu multă însufleţire meseriei de 
muzeograf şi iniţierii tinerilor istorici sau 
angajaţi ai instituţiei.  

S-a născut la 7 octombrie 1932 în 
Tanacu, judeţul Vaslui.  

Şcoala primară o urmează în satul 
natal, gimnaziul la Şcoala Normală „Vasile 
Lupu” din Iaşi şi Liceul la „Mihail 
Kogălniceanu” din Vaslui. Între anii 1953-
1957 urmează cursurile Facultăţii de Istorie 
Iaşi, fiind declarat diplomat universitar. Aici i-
a avut profesori, printre alţii, pe C.S 
Nicolăescu-Plopşor, acad. M. Petrescu-

Dîmboviţa, D. Berlescu, Ilie Grămadă, D. 
Ciuhodaru. 

Începând cu 1 septembrie 1957 este 
încadrat, ca muzeograf, la Muzeul Regional 
Bacău, cum se numea la acea dată instituţia 
noastră (mai apoi judeţean), prin repartiţie de 
la Universitatea din Iaşi, mai apoi devine şef 
de secţie până la 1 septembrie 1971, când 
a fost numit director al Muzeului de Istorie şi 
Artă Bacău, ca urmare a plecării lui Iulian An-
tonescu ca director la Direcţia Muzeelor din 
cadrul Ministerului Culturii. În anul 1974 a 
revenit pe postul de muzeograf principal, iar 
din 1 aprilie 1990, după dizolvarea şi reorga-
nizarea Complexului Muzeal Bacău, a fost 
numit director al Muzeului Judeţean de Isto-
rie, funcţie pe care a ocupat-o până în martie 
1998, cînd a ieşit la pensie.  

În domeniul cercetărilor arheologice a 
efectuat săpături sistematice în aşezările pa-
leolitice de la Buda şi Lespezi, judeţul Bacău, 
în compania profesorului C.S. Nicolaescu-
Plopşor şi Mariei Bitiri, în aşezările neolitice 
şi ale bronzului, în colaborare cu Institutul de 
Arheologie din Iaşi, prin Marilena şi Adrian 
Florescu, precum şi în mai multe aşezări din 

zona colinelor Tutovei, pe Valea Siretului, 
Zeletinului, Berheciului, dar şi prin cercetările 
de la Găiceana, Ţigăneşti, Lichitişeni, 
Bărboasa, Onceşti, Tăvădărăşti etc.  

Pentru civilizaţia geto-dacă şi carpică 
a condus şi efectuat cercetări la Bărboasa, 
Sohodor, Săuceşti şi Poiana Negri iar în-
cepând cu anul 1968 şi-a concentrat activi-
tatea în aşezarea dacică de la Răcătău, 
unde a şi fost identificată o nouă davă, 
Tamasidava. Concomitent cu cer-cetările 
arheologice efectuate în cetăţile dacice de la 
Răcătău, Moineşti şi Târgu Ocna, a între-
prins cercetări de suprafaţă pe întreg terito-
riul judeţului Bacău, mai ales în anii în care 
s-a trecut la amenajarea teritoriului pentru 
îmbunătăţiri funciare. A participat efectiv la 
organizarea expoziţiilor permanente ale 
muzeului de-a lungul existenţei sale, în pe-
rioadele 1959-1991, cu menţiunea că sediul 
a fost schimbat de cel puţin 5 ori în 35 de ani 
de funcţionare, pînă în anul 1996, cînd 
muzeul s-a mutat într-o locaţie nouă şi 
generoasă din punct de vedere al spaţiului 
aferent. Domnul Viorel Căpitanu are şi un 
număr impresionant de studii şi articole pu-
blicate, comunicări sau recenzii şi nu-
meroase descoperiri arheologice.  

Şi-a iubit foarte mult meseria, iar ca 
director a ştiut să aprecieze, să 
identifice şi să susţină angajaţii care 
prezentau potenţial şi să facă eva-
luari doar în funcţie de calităţile pro-
fesionale. Şi eu mă număr printre 
acei angajaţi prin concurs în pe-
rioada când destinele instituţii noas-
tre erau conduse de domnul Viorel 
Căpitanu şi pot spune că am bene-
ficiat de toată susţinerea şi îndru-
marea domniei sale ca proaspăt 
absolvent, mai apoi angajat al 
Muzeului de Istorie. Noi, OAMENII 
MUZEULUI, nu putem să nu 
remarcăm faptu l  că,  îna inte 
de orice, DOMNUL VIOREL 

CĂPITANU, a fost şi rămâne moderat, dis-
cret şi extrem de politicos, calităţi care îl 
propulsează acolo, foarte sus. În ansamblul 
activităţii sale, Viorel Căpitanu şi-a 
direcţionat constant eforturile deopotrivă ca 
îndrumător şi coordonator al multor generaţii 
de tineri angajaţi şi chiar elevi sau studenţi, 
ca cercetător şi ca muzeograf, dovedind 
iniţiativă, deplină responsabilitate, com-
petenţă şi devotament, toate acestea con-
ferindu-i, pe drept cuvânt, recunoaşterea 
unui om cu alese însuşiri morale şi profesio-
nale care a slujit cu real devotement pe al-
tarul muzei Clio.  

Întotdeauna ne-a acordat un respect 
deosebit, ne-a ajutat, îndrumat, lăudat, 
susţinut, ne-a recomandat şi ne-a tratat de 
pe poziţia de coleg şi niciodată de pe aceea 
de director, motiv pentru care toţi specialiştii 
din acea vreme ai muzeului îşi făceau mese-
ria cu atâta dedicare, dragoste de muzeu şi 
nutream atâtea speranţe de bine.  

De menţionat că în acea vreme, 
salariile în muzeu erau sub limita subzisten-
tei, invers proportionale cu entuziasmul şi 
dăruirea noastre pentru muzeu, strâns uniţi 

în jurul directorului nostru. 
Pentru noi toţi, Viorel 

Căpitanu este un cetăţean 
de onoare al Bacăului, cu 
sau fără patalama. 

Trăim cu speranţa că 
timpul lucrează şi în 
favoarea unor OAMENI 
precum Viorel Căpitanu, ale 
cărui fapte dovedesc o tot 
mai viguroasă normalitate.  

Domnule Căpitanu, 
acum la ceas aniversar, 
permiteţi-mi să vă adresez 
la rându-mi, un sincer şi 
călduros „La mulţi ani”! 

M
ih
ae

la
 B

ăb
uș

an
u  

VIOREL CĂPITANU  
LA 90 DE ANI
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Mă scrie toamna... 
 
Mă scrie-n liniști toamna cu litere  
                             de ploaie 
când vântul mă compune  
                 în partituri târzii 
pe note-mi cântă focul tăcerea din odaie 
miresmele-mi descântă în nopțile pustii. 
 
Trec în galop pe-afară luceferii în cete - 
i-au izgonit iar norii și-și caută-adăpost. 
i-aș găzdui la mine, lumina lor mă-mbete 
și-a lor neprihănire mă-nvețe pe de rost. 
 
Târziu, la miezul nopții îmi bate-n geam  
                                 o rază, 

pătrunde-n casă, blândă, mă lumină 
șoptind: 
 
Tăcerea ta e rugă  
              și Dumnezeu veghează 
ca sufletul să-ți râdă, să-l reînvii iubind. 
 
Chiar dacă doamna toamnă  
                   cu ploi mă scrie iară,  
tu, inimă, doinește-mi, nu te mai las  
                   să taci! 
Îngenunchind pe frunze respir  
                      a primăvară 
cu umblet de cicoare și cingători  
                    de maci. 
 
Introspecție 
 
Toamnei i-am cerut de-atâtea ori 
straiu-i de tăceri să-mi împrumute 
strugurilor să le vând licori 
strânse-n vadul visurilor-sute... 
 
Oare ce scrisoare să-i mai scriu 
când fiori de frunze și de chiciuri 
bâjbâie sub streșini de pustiu  
în robia frigului din țurțuri? 
 
Peste toamna mea s-a înserat 

ard mocnit tăcerile de-aramă  
neguri dese s-au cuminecat 
iar văzduhul nu mai cere vamă. 
 
Crini de lut și-o margine de gând 
înfloresc la tâmplele-argintate 
iarna-i mai aproape ca oricând 
c-un toiag de ger în poartă bate... 
 
Iarnă, iarnă, ceteră de vânt, 
nu te vreau, te rog mai lasă-mi încă 
primăvară-n suflet și-n cuvânt – 
apă vie peste flori de stâncă. 
 
Lasă-mă, în tihnă, să privesc 
spre păduri de doruri desfrunzite 
când ninsori de fluturi se-ntețesc 
peste visuri azi încărunțite... 
 
Lasă-mi gândul să plutească lin 
printre curcubeiele de ceară 
și cu literi albi, pe-un cer senin, 
scrie-mă: copil de primăvară! 
 
Trimite-mi un înger 
 
Tată, e desfrunzit cireșul  
de lângă fântâna noastră 
chiar dacă mai respiră prin el vara  

dar greoi – precum un bolnav de covid  
cerându-și intubarea – 
îmi simte și el tristețea și-mi șoptește 
abia perceptibil: Nu te abate de la cale!... 
 
L-au părăsit frunzele, nici ele  
n-au așteptat arsura lui Brumărel  
grăbindu-se ca în miez de Răpciune  
să-mi învăluie sufletul în tristețea  
unei toamne ciudate, în care  
consistența roadelor se măsoară 
                              în relații,  
în nume de răsunet, în intervenții 
                      la cei de sus... 
fără a se sinchisi, măcar pentru o clipă,  
să privească în adâncime. 
 
Tată, te rog trimite-mi tu un înger 
care să-mi redea puterea să mă culeg  
                               de pe jos  
– căci numai tu mă cunoști cu-adevărat 
– și ajută-mă, așa cum ai făcut 
                                   de atâtea ori,  
să le arăt cum strigă bruma pe la noi  
doinind prin Apuseni peste izvoarele  
limpezi din sufletele moților, de-acum și  
până ce înfloresc, din nou, cireșii… 
 
Amin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLAI TĂICUȚU 
  
zi de lucru 
 
dimineața devreme 
în pragul foișorului de verde 
sunt întâmpinat de câmpie  
ce cu un surâs înrourat 
mă întreabă părintește 
ce-ai vrea să fii azi: 
omul-pasăre? 
omul-pește? 
omul-ramură? 
 
ce-ai vrea să fii azi: 
omul-drum printre zori? 
omul-drum de zi? 
omul-drum de seară? 
 
ce-ai vrea să fii azi: 
omul-copil? 
omul-matur? 
omul-bătrân? 
 
îi mulțumesc pentru oferte 
mă las mângâiat pe frunte 
și în timp ce ea se retrage 
la treburile zilnice 
eu mă așez la masa de scris 
și îi promit, în șoaptă îi promit 
că din toate voi face câte puțin 
într-o ordine firească 

și în armonie 
 
atemporală 
 
 la mine  
în camera semiobscură 
sentimental 
icoana câmpiei lăcrimează 
 
astfel 
în orice anotimp 
în spațiul 
aparent închis al camerei 
în fiecare dimineață 
am rouă 
 
pe-aproape 
 
înlăuntrul meu 
toamna a pătruns săracă 
precum un pom gol 
care și-a lepădat 
rodul și frunzele iernii 
pe malul unui râu 
ce prieten de-o viață mi-a fost 
 
numai că acum  
nu mai eram pe malul râului  
ci într-un balansoar 
pe razele amurgului 
prin apropiere 
 
eșarfa 

1. 
 

doamna de vârsta a treia 
și-a pus la gât o eșarfă  
cu aer de domnișoară 
 
și ca și când 
de nimeni nu era văzută 
sprijinindu-se de o aripă  
de curcă (plouată) 
și de-o aripă de rață vorbăreață 
înainta spre plaja micuță 
a iazului comunal 
 
aici se despoaie  
de îmbrăcămintea veche 

și, în timp ce un prichindel 
mânjit cu nămol, se-ntreabă 
arătând-o cu degetul: ce-i asta?  
ea se aruncă-n valurile serii,  
ale iazului 
cândva al copilăriei  
cu eșarfa la gât 
pe post de colac de salvare 
 

2.  
 

puțin mai târziu 
după ce prichindelul cumva 
dumirit plecase acasă 
că se făcuse seară deja 
aceeași doamnă s-a înălțat din iazul 
care a fost și al copilăriei mele și a venit 
spre malul de unde o admiram. 
era tot cu eșarfa la gât 
ce-i flutura ușor în adierea vântului 
(cred că zâmbetul meu i-a uscat-o) 
și ca și când cunoștințe vechi eram 
o întâmpin: bine ai venit prințeso!  
îi întind mâna s-o ajut să iasă din iaz 
și deși ea înaintează spre mine 
mâna mea trece prin mâna ei, apoi 
trupul ei trece prin trupul meu 
și rămânem unul într-altul, nefiresc 
înfășurați în eșarfa aceea din tinerețe 
colac de salvare, deși eram pe mal 
în foșnet de trestii 
 

3. 
 

am zis:  trebuie să facem câțiva pași 
mici, în lateral, înainte și înapoi 
ca pentru vârsta a treia... 
 
eșarfa ne alunecase pe trup 
la gleznă ne cuprinsese picioarele 
ne împiedicase 
ca pe o gloabă de cal 
 
trup în trup, în dans  
eram obligați să facem 
săritura pinguinului,  
nu pe gheață 
ci pe lutul umed 
în care aveam tendința 

de-a ne afunda 
 
dualitate  
 
de o parte a zidului 
stăteam eu în carne și oase 
și-l admiram 
 
de cealaltă parte a zidului 
stătea, vorba vine, nicolai t 
răcoros ca o adiere de seară, și 
ca și mine îl admira 
 
era rămas 
la un capăt de alee 
într-un colț îndepărtat al parcului 
din ruina unei cetăți 
 
a rămas în picioare 
nu mai înalt de-un stat de om 
între doi copaci falnici 
și iarbă măruntă pe jos 
zidul căruia îi admiram unicitatea 
 
eu mă așez în iarbă 
cu spatele sprijinit de zid 
iar nicolai t îmi strigă: 
eu nu pot să fac acest lucru 
nu-mi permite iarba! 
 
mă fac că nu-l aud  
și-i spun că partea mea de zid 
e mai interesantă, mai frumoase sunt 
desenele timpului în trupu-i 
decât pe partea lui  
 
cu o voce de copil răsfățat îmi strigă:  
ba a mea e mai interesantă 
și răspund jocului: ba a mea 
 
dar în acel moment  
cele două voci  
se întâlnesc pe coama zidului 
se ciocnesc ușor  
într-o îmbrățișare firească 
 
pentru că de la înălțimea aceea 
se putea citi istoria ușor romanțată 
a cetății care a fost cândva. 


