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,,noi toți suntem migranți”

Abia atunci când te întorci spre casă îngândurat
(împovărat, mai bine spus), ducând cu tine ,,un text”
ca cel al lui Matei Vişniec – un text ale cărui idei îţi
pătrund ca nişte ace ascuţite în carnea sufletului/ a
trupului/ a minţii – îţi dai seama că literatura este cu
adevărat un act de curaj, că scriitorul este o formă
de conştiinţă socială, iar disponibilitatea lui şi
implicarea, atunci când sunt autentice, ar fi bine să
le conştientizăm şi să le preţuim mai mult. 

Meditând la Migranţi sau Prea suntem mulţi
pe aceeaşi barcă, textul cu pricina, mi-am dat seama

că o asemenea piesă este menită să îţi schimbe perspectiva asupra impactului pe care îl poate
avea un act artistic, asupra rolului major pe care îl are scriitorul într-o societate, dar şi asupra
operei ca literatură în timp real.  Sigur, textul a fost în acest caz  punctul de plecare, fertil,
care a condus inevitabil (în)spre o problematică arborescentă: puterea, adesea ignorată a
literaturii, efectele  formidabile ale teatrului – ca artă sincretică, îmbogăţită de încărcătura
specifică (regie/ scenariu/ sonorizare etc), beneficiul social/moral al mesajului auctorial, dar
nu în ultimul rând capacitatea şi geniul lui Matei Vişniec. Scriitor de o mare complexitate,
care ne este contemporan  (un privilegiu), Matei Vişniec este după părerea mea cel mai mare
scriitor român în viaţă, ca să folosesc o sintagmă rigidă, însă pe înţelesul tuturor – şi ca să-l
raportez (într-un fel subiectiv) doar la spaţiul românesc. 

Migranţi … este un text dramatic despre o ţară ale cărei graniţe se mişcă, se extind,
şi despre o Europă sensibilizată de un şoc sociologic, zonă care se confruntă cu o formă gravă
de dezechilibru şi cu manifestări violente ale emoţiei umane. Textul a fost publicat întâi în
Franţa, în 2017, ulterior în România, şi a beneficiat de o primă montare la Reşiţa,  în acelaşi
an. Piesa a cucerit multe teatre, din diferite ţări, cititori şi spectatori interesaţi deopotrivă de
un spectacol al timpului lor. Migraţia este un fenomen al timpului nostru, un fenomen major,
de care aparent se ocupă politicienii, dar situaţia ne implică pe toţi indiferent că realizăm acest
lucru sau nu. Ne interesează din două motive, unul social şi celălalt uman. Migraţia a declanşat
mari provocări în Europa, iar politicile de gestionare a imigraţiei oficiale şi mai ales a celei
neoficiale, precum şi normele comune comunitare privind azilul imigranţilor nu au făcut faţă
fenomenului. În anii 2015 şi 2016 peste 2,5 milioane de persoane au cerut azil în Uniunea
Europeană. În prima jumătate a anului 2017 peste 2.030 de oameni  au pierit în Marea
Mediterană încercând treceri ilegale ale frontierei. Matei Vişniec, referindu-se la această
situaţie, declara într-un interviu că : ,,Sunt 1,2 milioane de persoane care au venit din Orientul
Apropiat, au trecut marea şi au venit în Europa. Europa, de la al Doilea Război Mondial
încoace, niciodată nu a fost confruntată cu un astfel de flux de imigranţi. Am cules lucruri
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uluitoare despre ce se întâmplă în cursul traversărilor respective şi am dat, la un moment dat,
peste o poveste care mi s-a părut şi ea demnă de a fi tratată într-o piesă. […] Aş mai spune că
Europa a trecut două încercări aproape de sinucidere - Primul Război Mondial şi al Doilea
Război Mondial. Tare mă tem că în acest moment face şi o a treia încercare: prin sinucidere
culturală, lăsând să se dezvolte chiar în sânul ei, practici, aş spune, apariţia unor moduri de
viaţă şi de a gândi care sunt incompatibile cu ceea ce Europa ar trebui să reprezinte: umanitate,
toleranţă, frumuseţe, democraţie, libertate, adevăr”.

Efectele migraţiei sunt multiple, unele la vedere, altele nu. Feţele ei nevăzute, bandele
de traficanţi de oameni, întâmplările dramatice şi riscurile, tragediile de la porţile Europei au
făcut şi mai vizibil eşecul instituţiilor abilitate ale căror discursuri şi teorii sunt mai reuşite
decât soluţiile de rezolvare a problemei. În acest tablou, reuniunile de criză, reiterate de multe
ori cu aplomb, devin inutile. Despre activitatea speculantă, profitabilă, inumană, despre
infracţiunile traficanţilor care iau diverse chipuri şi măşti umane, nu se rostesc discursuri şi
nu se fac statistici, dacă nu cumva situaţia are raţiuni ascunse. Altminteri, aşa cum se întreba
un jurnalist, ce rost are ca imigranţii să se îmbarce pentru a fi apoi, ipotetic, salvaţi de nave
europene? 

Iată câteva aspecte care transcend spaţiul social-politic, care pot genera literatură, pot
transpune în literatură realitatea brută, viaţa concretă şi extrem de sensibilă, totul cu intenţia
autorului de a livra oamenilor adevărul crud şi de a semnala nevoia imperioasă de revenire la
normalitate, la siguranţă şi, mai ales, la umanitate. Povestea tulburătoare de la care a pornit
dramaturgul Matei Vişniec a  fost se pare mărturia unui  jurnalist despre o secvenţă petrecută
pe o ambarcaţiune plină până la refuz cu refugiaţi din Africa: ,,Creştinii erau jos, în cală,
înghesuiţi şi musulmanii erau deasupra. Creştinii minoritari în ţara respectivă, deci erau
minoritari şi pe ambarcaţiune. La un moment dat, ambarcaţiunea începuse să ia apă. Devenise
clar că sunt prea mulţi în barcă. Căpitanul şi cel care era călăuza, de fapt, capul răutăţilor, cei
care fac aceste transferuri, le-a spus celor de sus: Trebuiesc aruncaţi în apă vreo cinci oameni!
Şi atunci ei ce au spus? Pe cine să aruncăm? Îi aruncăm pe creştini, că n-o să ne aruncăm pe
noi, că suntem mai mulţi”, a relatat scriitorul.

Pe fondul unei tensiuni fără precedent în viaţa culturală, politică, etnică, ,,această piesă
susţine şi promovează respectarea drepturilor la viaţă, rezistenţa sentimentelor de solidaritate
umană – «Într-o lume globalizată noi toți suntem migranți, și nu imigranți. Mă urmăriți?»
întreabă consilierul, rostind fiecare cuvânt în coaja protectoare a corectitudinii politice. În
această parte a dramei suntem martorii puterii cuvintelor, care sunt gata să ascundă adevărul
crud al lumii noastre practice. Însă acțiunile traficanților de persoane, ale migranților și ale
locuitorilor care stau „acasă” alungă ceața creată de cuvinte. Tot ceea ce rămâne la final este
corpul zdrobit al Uniunii, în care convingerea născută din realitate poate crește încetul cu
încetul. Cu forma ei transparentă acest spectacol ne confruntă cu întrebările noastre de zi cu
zi, pe care le trăim și le ignorăm și a căror seriozitate este asigurată de un spațiu care se află
într-o formare și re-formare continuă”. (Bereczki Ágota, dramaturg).

Revenind la ideea de literatură în timp real, Matei Vişniec realizează o performanţă în
acest sens, datorată simţului său literar şi talentului dramaturgic rarisim. Acesta nu e doar un
text despre sentiment şi imaginaţie, această literatură este un act de conştiinţă, iar textul capătă
o putere de reprezentare universală. În faţa unui text de asemenea calibru  ne întoarcem la
întrebarea dacă un autor veritabil poate rămâne doar în sfera metafizicului şi dacă marea
literatură poate rămâne autistă în spaţiul realităţii în care se naşte. Cu un răspuns cert sau nu,
dramaturgia lui Matei Vişniec rămâne pentru cititori/ şi pentru spectatori un exemplu unic de
inspiraţie şi  un mod unic de responsabilitate (şi de responsabilizare prin literatură), şi, de ce
nu, un caz demn de un studiu în sociologia literaturii.



Gând

Autorii Lexiconului de la Buda au arătat că
lui gând din română îi corespunde în maghiară
gond, lângă care au pus cuvântul gondolat, ei au
arătat că gând are mai multe sensuri și au înregistrat
o samă de expresii în care gând ocupă un loc
însemnat. Alexandru Cihac și-a dat seama că rom.
gând și magh. gond nu se pot pune pe seama unei
corespondențe întâmplătoare și a decis că în română

avem un împrumut maghiar, din gondolni „a gândi”, „a crede” și din gond „grijă”, „atenție”.
După el s-au orientat aproape toți lexicografii și istoricii limbii române, precum și unii
cercetători străini. În dicționarul său român-german, Titkin a propus numai o comparație între
rom. gând și magh. Gond, exprimându-și, astfel, îndoiala în explicația prin limba maghiară.
Un punct de vedere diferit de al celorlalți lexicografi au exprimat autorii Dicționarului
Academiei, ei afirmând că gând s-ar putea explica printr-un substantiv „de aceeași origine
cu ung. gond ̒ grijă ̒ ” și că verbul gândi este „înrudit cu ung. gondolni ̒ idem ̒ ”. Ovid
Densușianu, în ILR, urmat de Al. Rosetti, în ILR, arată că gând ar fi un împrumut maghiar
intrat în română, însă, prin intermediar slav, fără să observe că un astfel de intermediar era cu
totul inutil. Mai aproape de noi, Mircea Mihai Rădulescu, în RESEE, 1976, nr. 1 și Berinde-
Lugojan, în Contribuții, au încercat să explice cuvântul gând ca moștenire autohtonă, deci
traco-dacică, iar Ion Cârstoiu, în Teze, îl explică prin fr. gond care înseamnă „țâțână, balama”,
ca împrumut din epoca lui Carol cel Mare. Amândouă ipotezele ni se par imposibil de admis,
din lipsă totală de probe. Menționăm că cea mai recentă operă lexicografică, Micul dicționar
academic, vol. II, București, Ed. Univers Enciclopedic, 2002, p. 513, prezintă cuvântul ca
fiind tot de origine maghiară, ceea ce este profund eronat. Se vede, însă, că etimologia lui
Cihac, admisă de mulți autori, este nesigură și că se fac eforturi pentru clarificarea originii
acestui cuvânt românesc. 

Autorii Dicționarului Academiei au înregistrat numeroase sensuri ale cuvântului gând:
1) „cuget”; 2) „idee, inspirație”; 3) „închipuire, fantezie, imaginație”; 4) „reflexiune,
meditare”; 5) „chibzuire, îndoială, șovăire, ezitare, cumpănă”; 6) „grijă, îngrijorare”; 7)
„presimțire, prepus, bănuială”; 8) „minte”; 9) „intenție, scop, plan”; 10) „propunere, decizie,
hotărâre”; 11) „credință, convingere”; 12) „voie, dorință, dor, plac”; 13) „nădejde, speranță”.
Față de aceasta mare bogăție semantică, autorii au fost nevoiți să facă o precizare importantă
și anume: „Cuvântul acesta, care, în multe regiuni, a înlocuit aproape cu totul pe vechiul cuget,

Ion POPESCU-SIRETEANU

7 l u m e a  c u v i n t e l o r



se întrebuințează de popor în multe accepțiuni pe care cărturarul le redă prin neologisme”.
Se pune, astfel, în evidență și mai mult răspândirea generală și caracterul popular al

cuvântului. Pe de altă parte, ni se dă posibilitatea să formulăm întrebarea dacă un cuvânt cu
atât de multe sensuri și cu răspândire atât de mare mai poate fi tratat ca împrumut. Noi
considerăm că originea cuvântului gând se cere analizată cu cea mai mare atenție, întrucât
soluția prin împrumut din limba vecină este inadmisibilă. Între argumentele hotărâtoare, care
susțin punctul nostru de vedere, primul ar fi acela că în textele din secolul al XVI-lea gând
este cuvânt cu largă întrebuințare (a fost folosit de 6 ori în Codicele voronețean, de 4 ori în
Evangheliar, de 5 ori în Cazania a doua, o dată în Pravila ritorului Lucaci, iar verbul a
gândi a fost folosit de 2 ori în Codicele voronețean, de 12 ori în Evangheliar, de 4 ori în
Cazania a doua, de 7 ori în Palia de la Orăștie, de 4 ori în Pravila ritorului Lucaci.

În unele dintre aceste texte, gând este preferat lui cuget, care în Evangheliar și în
Pravila ritorului Lucaci nu a fost folosit niciodată; în aceste texte nici a cugeta nu a fost
folosit niciodată. Preferința pentru gând și a gândi ne orientează spre ideea de vechime foarte
mare a acestora și, prin urmare, părerea că gând ar fi un împrumut nu are o bază. Este vorba
de prezența lui gând într-un mare număr de expresii și locuțiuni, domeniu în care
împrumuturile sânt admise cu mare greutate. Se spune iute ca gândul, pentru a arăta
repeziciunea unei deplasări. Sunt multe cazuri de folosire destul de concretă a lui gând: a da
cu gândul; a fi la un gând cu cineva; a pune în gând; a sta pe gânduri; a cădea pe
gânduri; a sta la gânduri; a fi cuprins de gânduri; a-i sta cuiva gândul la ceva; a scoate
(sau a băga) ceva în (din) gând; a pune cuiva gând rău; a-ți fi gândul la cineva etc. punctul
nostru de vedere este sprijinit ferm de faptul că gând stă la baza multor nume de persoane,
precum Gându, Gândul, Găndul, Găndea, Gănde, Găndan, Gândilă etc., unele cu foarte
vechi atestări. Și este știut că împrumuturile nu pot deveni nume decât în condiții cu totul
aparte. Dar argumentul cel mai hotărâtor și definitiv este că, într-o formă sau alta, gând se
întâlnește în dialectele românești din sudul Dunării, fapt care exclude tratarea cuvântului ca
împrumut din limba maghiară.
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Apele mării în viziunea 
lui Remus Giorgioni

Două elegante volume de versuri semnate de
Remus Valeriu Giorgioni apărute spre sfârșitul
anului trecut: Arhitecturi selenare.Poeme ultra
marine,Ex Ponto, Constanța și Marea o frescă
livrescă, prozopeme cu o introducere de Cornel
Ungureanu și o prezentare de Ion Cocora,
Palimpsest, București – aduc sub privirile

receptorului constantele infinite ale apei.
Asemenea marilor filozofi greci, poetul știe că structura fizică a lumii se sprijină pe

câteva elemente primordiale: apa, aerul, focul și pământul, din a căror continuă combinație
au rezultat infinitele forme caracteristice lumii fizice.

Apa nu lipsește din imaginarul autohton. Mihail Sadoveanu a elogiat numeroasele ei
înfățișări: apa râului, apa din scocul morii, zăpada, gheața, marea, oceanul. În Cerbul cu stea
în frunte Lucian Blaga a surprins, metaforic, aspirația poeziei profunde spre prototipi. Pe
urmele marilor predecesori, Remus Giorgioni a fost atras de infinitatea aspectelor acvatice.
În ambele volume, poetul a creat structuri litice, unele de ample dimensiuni, asemenea unor
pictori atrași de frumusețea apelor, prin care surprinde imensitatea mării și tainicele aspirații
ale făpturii umane.

În Apa și visele, Gaston Bachelard a regândit aspectele înzestrării creatoare. Există o
imaginație a formei, surprinsă prin valențele cuvântului. Adesea, accentuând formele și
culorile, poetul, „părăsește profunzimea și intimitatea substanțială” a formelor materiale.
Dincolo de imaginile specifice formei, se află structurile lirismului ce coboară până ”la înseși
rădăcinile forței imaginate.”

Critica este datoare, în consecință, să studieze conexiunile existente între cazualitatea
formală și complexitatea ideatică. Pentru ca o reverie să-și găsească „materia” personalizată,
este necesar „ca un element material să-și dăruiască propria-i substanță.” Materia pe care
imaginația „nu o poate face să trăiască ambivalent – reformula Bachelard una din legile
ficțiunii – nu poate juca rolul psihologic de materie originară.” În versurile dedicate apei ar
trebui să existe „o dublă participare” între dorință și teamă, între bine și rău, „participare
liniștită a albului și a negrului – pentru ca elementul să cuprindă întregul suflet.”1 În acest
context, structura lumii referențiale „este organizată de funcția poetică printr-un raport specific
între „Eul scriitorului și Lume”. Astfel numai dimensiunile spațio-temporale caracteristice
lumii imaginate intră într-un necesar proces de semnificare.2

Ion BĂLU
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1.Originalitatea
Textul elaborat de Remus Giorgioni își construiește un referent personalizat între sensul

propriu și una sau mai multe semnificații metaforice. Printr-un constant montaj imagistic,
vocea poetului ambiguizează deseori exprimarea, estompând transparența. Elementele noului
tip de lirism includ adesea un nucleu narativ. Monologul adresat, peisajele lirice și descriptive,
folosirea persoanei întâi singular în secvențele confesive alternează cu relatarea la a treia
persoană. Prin informație și imaginație, prin inserția și valorificarea elementelor biografice,
prin rigoare și subtilitate, poetul realizează un orizont psihologic, un spațiu al adâncurilor și
al depărtărilor, unde „Marea” se transformă într-o făptură gânditoare.

Întâia secțiune a volumului grupează 44 de poeme numerotate cu cifre arabe.
Imagistica tuturor se desfășoară în timpul nopții. În mitologia greacă, noaptea, fiica Haosului,
semnifică deopotrivă „le mére du Ciel (Ouranos) et la Terre (Ceia).” Noaptea zămislește
somnul și moartea, visele și angoasele. Dar simbolizează și „le temps des gestations, de
germination, des conspirations, qui vont enclater au grande jour en manifestations de vie.” În
timpul somnului de noapte, inconștientul se eliberează, deoarece spațiul nocturn este îmbogățit
prin toate virtualitățile existenței. Remus Giorgioni receptează noaptea sub dublul ei aspect:
un spațiu al tenebrelor inițial; acolo se fermentează devenirea „ce va pregăti apariția zilei.”3

2.Marea făptură acvativă
„... cea mai singură dintre / Singurătățile toate”, marea este surprinsă printr-un paralelism

antitetic: „Ca un vechi spadasin, Marea fandează/ Înaintează...se retrage ... înaintează - / Se
retrage ușor, năvălește/ apoi se înclină cavalerește – foșnind din falduri de rochii stratificate/
ca un pâlc de foioase în noapte.” (Mișcările mării)

În fiecare seară, marinarul era văzut „pe vechea, întunecata fregată”, interesat aparent
de clocotul valurilor. El adulmeca însă „propria-i soartă pe ape / Odată cu depărtările” (1)
Ciclul poemelor „este închis prin vocea poetului la persoana a doua singular: „Hălăduind pe
Mare, între ape și cer” întreaga ta viață, „Ți se pare cu neputință a exista pe lume ceva / de
egală valoare (44).

Subliniez aptitudinea poetului de a desena în fiecare poem o altă înfățișare a apelor mării.
Desfășurate într-un spațiu de pregnantă temporalitate, poemele toate își trimit reflexele
imagistice în verbalizarea unor nesfârșite trăiri interioare: „Marea și Marinarul, uniți într-o
tandră îmbrățișare / se țin în brațe / ca niște îndrăgostiți” (25). Marea – reamintește receptorului
vocea poetului – este un element primordial, aflat la originea lumii: „Apa are cer deasupra,
pământ dedesubt.../ În vintre de foc, electricitate și apă cât cuprinde” (Moartea pe Mare).
Apoi, toate poemele – sugerează titlul volumului – sunt așezate sub constanta respirație a
fluidului emanat de astrul lunar.

Apele sunt „le symbole des énergies inconnscientes, les puissances informe de l′ âme
des motivations secrètes et inconnues.” Câmpie astrală fremătătoare, „la mer représentant la
cours de l′existence humaine et les fluctuations des désirs et des sentiments.”4

„... dorul aprig de ducă – provocat Marinarului de existența Mării – se mai compară / cu
vitejia eroului mitic.” Totuși visul statornic al „fiecărui vântură-lume” rămâne „o casă mică
pe țărm, / lipită de un promontoriu”, o curte „boltită cu viță de vie”, o grădină de zarzavat și
un „colț fermecat de țărm / cu cerul aproape...” Nostalgia fixării, argumentată de întoarcerea
lui Ulise „acasă în Ithaca / de pe Mări de beteală” este visul fiecărui „corsar” ce se lasă
„ancorat” pe țărm, transformat în „matelot de uscat” (Nostalgia fixării).
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3.Forța elementară a vântului
Simbol caracteristic inconstanței, vântul rămâne mesagerul Divinității. În versurile

semnate de Remus Giorgioni, vântul este „une force élèmentaire, qui appartient aux Titans”,
un simbol „d′inconstance, à la fois son violence et son auveuglement.” Pe de altă parte, vântul
„est synonime de suffle et en consequence, de l′esprit, de l′influx spirituel d′origine celeste.”
Din acest motiv, în Psalmi și în Coran, vântul este considerat mesagerul Divinității,
echivalentul Spiritului Divin.5

Constant, vântul însoțește valurile mării: „La șoaptele lui înflăcărate / - O, limbile lui
dezlegate - / chipul sobru al Mării se bucură, întinerește subit: O stranie frumusețe/ aleargă/
pe tenul ei aspru și vălurit” (18) Atunci marea „pare o miriște vastă / vălurită de lună:
desfășurate pe ea / suluri întregi de mătase și sare” (14). Neliniștită „între maluri, fremătătoare
mereu / Marea tot oscilează: clădire în unduire...” (15). Însă calmul rămâne relativ: „... cele
patru vânturi care izbucniră / din patru pământuri / ca pe o față de mătase aleasă / de colțuri
Marea o apucară” (12). În asemenea clipe, „Dantelăriile Mării, draperii și eșarfe / se
transformară în bici / prin care Vântul prigonește uscatul.” (12).

Uneori, marea calmă – constata Bachelard – „este cuprinsă de o furie neașteptată. Ea
vuiește și urlă.” Arată adesea puseuri de răutate – adaugă Remus Giorgioni - : „Un val uriaș
se răstoarnă / cu o răbufnire de vânt / peste tăcerea de piatră a vetrei numită Pământ ” (11).
Adesea, cuvântul repetat capătă o fină nuanță diferită: „... alergând ca o spaimă întunecată /
peste arhitectura aceea hieratică, selenară”, valul „urcă-n tăcere spre lună, apoi coboară / și
iarăși la un loc se adună / O monodie liturgică, în sunetele ei succesive / pe largi portative”
(3) Cântecul neîntrerupt „de talazuri, freamătul apei în multiplele iazuri / exprimă un dor după
Mariel Începuturi / de care ne tot depărtăm / împreună cu Marea...” (11) 

Flagelarea perpetuă a țărmuluide către valuri conturează, neașteptat, complexul lui
Swilburne: „Necontenit în mișcare – tremurătoare mereu / Marea nisipul plajelor sale mânjește
/ Îl tot răscolește, netezindu-l – apoi / refăcându-și forțele-n larg / ca un ciocan muzical / el
izbește...” (5)

Întoarcerea din larg este construită pe două sentimente contradictorii. Inițial,
deznădejdea provocată de pierderea oricărei speranțe: „... nu mai nădăjduiesc / că voi prinde
ziua întoarcerii...” Deodată, prin ceață, din depărtarea apropiată, răsună „sirena speranței”.
Prin contrast cu timpul prezent, lumina farului pâlpâie la orizont!

Strigătul în noapte: „Mi-au furat Marea!” slobozit de marinarul de cart, aflat „pe fregata
cabrată/ cu botul spre stele pânzele rupte și fără catarg” – a trezit, în cală, echipajul. Toți au
sărit „ca arși” și au început să cânte „un vechi cântec marinăresc / de parâmă și cabestan.”
Oamenii Mării – comentează vocea lirică – aveau „inima mare”, dar imaginație „nicicum/
mai înaltă.” Când omul simte „prin toți porii / chemările Mării și ale zărilor / în care te pierzi
/ Nu-i nimeni pe lume să-l scape / din brațele caracatiței verzi...”

4.Marea lui Borges
Noile poeme au o tonalitate aparent melancolică. Trecutul și fețele prezentului se dizolvă

în memorabile poeme: Limba Mării , Roata Mării și roata morii , Marea – Liana albastră
ș.a.În toate, apele deopotrivă cu muntele își afirmă prezența.

Marea – șoptește Remus Giorgioni – „începe în mine/ - a vui, zumzuind ca un stup de
albine... vuiește / în sufletul meu ca-n ghiocul / pe țărmuri din întâmplare găsit” (31).
Distribuită asimetric, repetiția imprimă versurilor o dublă valoare, plastică și sugestivă,
asemenea unui ecou prelungit în memorie: „Printre vârfuri de brazi, navigând / către cer cu
privirea / mă simt de parc-aș fi iarăși pe acea corabie, / printre valuri nenumărate / fremătând
ca un codru de ape.../ Călătoresc printre spații albastre și triste,  / poeme / despre mare și
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moarte” (Mansarda - corabie).
Simțul istoric – generaliza T.S.Eliot – „obligă să se scrie nu numai respirând prin toți

porii același aer cu întreaga generație proprie, ci cu sentimentul că întreaga literatură a Europei
de la Homer încoace și, înăuntrul ei, întreaga literatură a propriei țări are o existență simultană
și se situează în același plan.”6

Un „simț istoric similar l-a determinat pe Remus Giorgioni să grupeze ultimele 16 poeme
din volum sub semnul Marea lui Borges : „Am scris în viață mult despre Mare! Declară /
Marele Orb / - dar în esență / El asta spune: Marea e-n noi ... asemenea ei creatură / Însoțește
în timp / Făptura noatră fragilă...”

Asemănător lui Herman Melville în Moby Dick, 1861, ori Anatomia Balenei Albe, 1982,
de Marcel Pop-Corniș, Remus Giorgioni evocă drama căpitanului Ahab. Cândva, în trecut,
Balena Albă  i-a smuls un picior, înlocuit ulterior cu un altul de fildeș. Vikingul Ahab,
„diavolul șchiop”, rătăcește pe ape „din mările Sudului până la Ecuator”, în căutarea Balenei
Albe.

5.Marea, o frescă livrescă
Structura noului volum a fost astfel gândită. Întâiul vers al fiecărei strofe este cules cu

aldine. Persoana a treia singular, cu inserțiile la persoana întâi alcătuiesc substanța lingvistică
a textului. În arta poetică Marea , elemente livrești, Remus Giorgioni sintetizează propria
atitudine despre creație. Uneori, de seara până dimineață, aflat pe țărm, este cuprins de „un
dor”, de o ieșire în larg pe vechea-i fregată. Imposibil să-și concretizeze gândul, s-a decis să
„picteze” marea cu ajutorul cuvintelor, spre a o surprinde „în ipostazele ei de / junglă mirifică.”

Poemele despre mare, în maniera pictorului rus Aivazovski i se par inautentice. Marea
adevărată, element cosmic, primordial, se află dincolo „ de ce se poate percepe prin simțuri.”
Statuia mării „de sare unduitoare” se află față în față „cu Măreția-ncepând / cu celebrul ‹‹răsărit
de soare›› / și până încep să adie brizele serii.” Pentru Remus Giorgioni, marea rămâne „oracol
– miracol – spectacol, având și grandoare / pereți de aur lichid, mișcarea sărbătorească a
valului...”

În Prolegomele Mării, întâia secțiune a volumului, Remus Giorgioni a grupat douăzeci
și trei de poeme, izvorâte dintr-o secvență autobiografică, trăită cu mulți ani în urmă. Acum,
experiența dobândită atunci este retrăită: „Adâncit în fotoliu-n mansarda / cu lucarne a casei
de la oraș / îmi place adesea să o invoc... / Iar când Mare rostesc, cuvânt magic / îmi apar în
față / neliniștea, neastâmpărul / spumegarea de printre stânci” (Marea și Cartea). Poetul
dezvăluie nu numai singularitatea poemelor sale în poezia contemporană. El retrăiește
amintirea unor evenimente desfășurate aievea în trecut. Experiența anterioară retrăită prin
intermediul memoriei, dezvăluie o personalitate distinct individualizată.

Asemenea lui Edgar Allan Poe, Remus Giorgioni surprinde ambivalența psihologică a
apei: „participare a dorinței și temerii”, un „maniheism al reveriei.” În același timp, sesizează
corespondența dintre emoțiile individualizate și imprevizibilele mișcări ale apelor marine.

Prin intermediul reveriei, Remus Giorgioni percepe apele mării dintr-o nouă perspectivă.
Un complex psihologic – demonstra Charles Baudouin – rămâne în mod necesar „un
transformator de energie psihică. Evocând aspectele experienței reale, „ar trebui să urmărim
imaginile care se nasc în noi înșine, care trăiesc în viața noastră, imagini încărcate cu o materie
onirică bogată și densă, hrană inepuizabilă pentru imaginația materială.”

6.Întâlnirea magistrală
În numeroase poeme, Remus Giorgioni evocă întâlnirea cu marea, întrevedere

caracterizată ulterior „magistrală”: „Pe o fregată, mus angajat / încă din prima zi remarcam /
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calmul ei, măreția / Nemărginirea, cărările nepătrunse / din lichidele spații / Amplele ei
divagații și perorații...” Aflat de veghe pe puntea „superioară/ de cart peste catarg”, ori ascuns
în cabină citea un poem despre mare. Se afla atunci între două mări: „una genuină / sau
livrescă” și cealaltă reală „ ce tocmai mi se zbătea / zbuciumat la picioare” (Marea și cartea)

Singur pe țărm cu poemele sale, dar cu „trunchiul în nori și capul în stele”, poetul constată
sceptic: „Cine mai știe / ce poate însemna azi poezie?” Răspunsul rămâne evaziv: „Greu de
crezut în târziul acesta de univers / că ar putea cineva încropi despre Mare / un vers!” (Cu o
mie de ochi). În ciuda relativului scepticism, atracția mării rămâne constant în suflet: „Locuind
toată viața aproape / de țărm, de legendele ei mișcătoare / de mic m-am putut apropia / de
cuvintele Mării, adânci / baleind printre stele și stânci.” (Apariții). Tot atunci, privind valurile
revărsate pe țărm și retrase fără istov, „Mă făceau să mă cred / pe un straniu mal planetar /
undeva departe printre nebuloase / fără oameni și case...” (Marele tron pe roți). Iar în
adolescență, „Două lucruri pe lume, profunzimile Mării / și transparența nopții de vară / din
tinerețe mă încântaseră.” (Cheile)

Irezistibilă rămâne atracția constantă a mării: „De unde răsare oare, se-ntreabă / Matelotul
pe mare, din ce adâncuri / apare dorul acesta, nevoia irepresibilă / de a lăsa totul pe țărm:
nevastă și casă / îmbarcându-te pe o fregată!?” (Îmbarcarea). Un gând coerent despre mare
nu poate fi alcătuit dacă poetul nu a trecut pragul unor încercări sugerate printr-o succesiune
de subordonate condiționale: dacă nu a perceput vântul „unflându-i” plămânii, dacă nu a
urmărit „un răsărit de soare / la Mare”, dacă prin hulă și vânt nu a străbătut „vreo mie de
leghe”, dacă n-a făcut de cart pe o navă cel puțin „o dată în viață”. Și totuși, totdeauna, „o
călătorie pe Mare trezește / în suflet înfiorare” (Îmbarcarea)

7.Marea și vântul
Două elemente cosmice domină poemele: marea și vântul. Apele mării stau „zi de zi,

clipă de clipă / față-n față cu Măreția începând / cu celebrul ‹‹răsărit de soare›› / și până încep
să adie brizele serii.” (Marea, o frescă livrescă). Vântul este personificat într-un distins
„Geometru”. Prin respirația lui, vântul măsoară marea „cu alidada” dispozitiv special prin
care se calculează unghiul format de două minidrepte pornite din același punct. În preajma
serii, vântul transcrie marea „pe file albastre și tulburate / făcând din ea / un poem – poezie!” 

În repetate rânduri, Remus Giorgioni elogiază apele mării, „fascinația copleșitoare /
Neîntrecut farmecul ei / printre elementele cosmice”, simfonia valurilor „sparte peste
copastie.” Pretutindeni, „Frumusețea / te vânează și te pândește, te urmărește...” (Marea și
cartea)  

Gaston Bachelard a sesizat, în psihismul acvatic, prezența unui tip distinct de imaginație.
În viziunea teoreticianului francez, limbajul apelor sonorizează „peisajele mute”. Imaginile
așternute de Remus Giorgioni „peste lichidele sale izlazuri” (Casa Mării) sunt imbinate într-
un nou tip de sintaxă. Vocea poetului creează constant efecte de redundanță prin utilizarea
structurilor gramaticale, în care predomină substantivele și subordonatele relative. Visul și
realitatea crează un efect surprinzător, pentru a exprima viziunea personală. Ritmul schimbat
cu regularitate imprimă textului valoare expresivă.

„Gata înveșnicită” fie „că plouă că ninge / ploaia orelor n-o stinge.” Marea navighează
prin spații „de-a lungul și de-a latul” (La capătul lumii). În Uraganul, vocea poetului surprinde
„izbucnirea vântului”. Deseori, deasupra mării se dezlănțuie „marile vânturi”, „caii
văzduhului” (Furtuna) În călătoriile printre stele, marea este însoțită „de aiurările Vântului, /
Tânăr logodnic și fante” (Un balerin matinal)        
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8.Episod orchestral
Versurile grupate în ciclul Ghilgameș și Marea stau sub umbra personajului mitologic,

„stea de primă mărime / pe firmamentul galactic.” (Întronarea lui Iahve). Ghilgameș, „El,
Eroul,/ băuse/ laptele Mării, izbăvitor (Călătoria). Deseori, marea „privește în jos / către
temeliile lumii / atingând cu tandrețe cărămizile arse / În cuptorul din Centru / din care fu
întocmit uscatul” (Pe urmele urmașilor). Fără istov, marea „produce întruna talazuri / Mândria
ei mare-i furtuna. Așa / doar ea găsește / căile de acces către Sfere / și inima Vântului.
(Apariții)

Într-o seară de vară – se destăinuie vocea poetului – l-a surprins „pe Erou stând de vorbă
cu Marea”. La întrebarea „- Ce ai tu, Mare de cânți și de cine / Îți este mai dor?” „-Aș vrea să
mă pot  cățăra pe înălțimile munților / până aproape de stele, iar spuma / să mi-o amestec cu
crestele lor / și dorul meu să se îndrepte / numai spre Creator / Răspunse Marea / mișcându-
și pe zare/ trupul lasciv, unduitor.”

Poemele incluse în ciclul Acasă la zei alcătuiesc o posibilă epopee, unde personajul
principal este „Marea”, apariția și devenirea ei. În Potopul, imaginile sunt apocaliptice:
„Sorbind toată apa din atmosferă / nori grași se târau greu pe boltă / cu brațele negre lăsate /
Iar Vântul, trăgând după el trena / cu gesturi de voiajor –și-nnotător / înota pe spate.” În
imagini inedite, Remus Giorgioni recreează revărsările nesfârșite de ape:„Se năruie cerul –
pământul se surpă / scoțând la lumină mereu/ în sfruntată destrăbălare / alte și alte izvoare”

Remarc noutatea imagistică a textelor Cosmogeneză, Muncile lui Hercule. Ideea despre
„El Elohim se cristalizase / când omul singur pe țărm / în dimineața de ametist a lunii / în fața
Mării a ieșit la închinare” (Odoxologie). Corăbii și corăbieri, Veghetorii, Muntele, Pajiști de
apă, Zeii Olimpici și numeroase altele surprind „istoria” apocrifă a mării, „singură-n univers
/ cu părul ei despletit.”

În Arhitecturi selenare , textul este însoțit de fotografiile realizate de poet. Cea dintâi
surprinde înfățișarea mării în trei planuri distincte: apele strălucesc în lumina farului; în plan
secund, valuri întunecate, iar în ultimul, un cer negru, asemenea nopții. La pagina 61, un val
desfășurat aievea unui pat invită făptura la odihnă temporară sau veșnică. La pagina 127, alt
val, asemenea unei plapume lichide învelește patul anterior, ca și cum în el ar dormi o ființă
obosită. Același val sau altul asemănător este prins la pagina 161, în lumina roșiatică a soarelui
la apus, sub un cer albastru. Ultima imagine, o corabie cu pânze plutește pe valuri aureolate
de lumina lunii; în plan secund, imenși nori albi, iar la orizont un cer negru sugerează
dezlănțuirea apropiată a furtunii. În Marea, o frescă... , poetul a introdus fotografiile a trei
distincte fete.

9.Tehnica
În fiecare poem, figurile de stil imprimă textului o posibilă dublă interpretare, în planul

realității și în structurile ideatice. Subliniez forța exploratorie a simbolului, funcția lui
unificatoare. Alături de exprimarea neutră, poetul utilizează și persoana întâi singular. Alteori,
evenimentele sunt dilatate temporal, tehnică frecvent utilizată de Jyce, în Ulysses.

Funcția referențială a limbajului este centrată pe conținutul mesajului și aspectele
informative ale comunicării: „Prin felul în care știe / să se arate în lume / încărcată de forme
și grație / - dar și de glorie / Marea scrie zilnic istorie” (Uneori, serile...) Funcția expresivă
organizează deopotrivă individualitatea afectivă și intelectuală a poetului, dar și atitudinea
subiectivă față de realitatea extralingvistică: așa cum o carte „nu e doar suma semnelor sale
grafice”, oceanul aflat dincolo de linia orizontului „continuă cerul și învață să zboare” (Marea/
Oceanul)

Adaug personificarea elementelor primordiale: apele, vântul și dialogul dintre valurile
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mării și legendarul Iehova: „El crease Marea (prima ei /moleculă era țesută din aer umed/ și
din respirația sacră,/ în acest celest acvariu, acvatic Eden / o Prezență pe valuri plutea, / reală
și în același timp legendară...” (Mărirea și Marea)

Un stil expresiv, centrat pe locutor și un altul evalutiv, cu accentul pe referent, suprimarea
conjuncțiilor subordonate prin enumerația asindetică imprimă enunțului metric un constant
dinamism tensional. Deseori, cuvintele se asociază cu anume frecvență, prin atracție, relații
de contiguitate sau de opoziție, spre a contura o idee, un motiv, un sentiment dominant.

Remus Giorgioni personifică permanent elementele primordiale. Însă în ambele volume
include propria-i experiență trăită pe mare. Vocea lui străbate spațiul a trei timpuri esențiale:
prezentul – timpul redactării poemelor – este gândit ca o succesiune evenimențială, desfășurată
în timpul nopții. Trecutului apropiat îi imprimă o semnificație existențială. Cu ani în urmă
fusese angajat mus pe o corabie cu pânze. Experienței temporale îi adaugă evocarea timpurilor
primordiale. Totdeauna, o călătorie pe mare „trezește / în suflet înfiorare”, deoarece, prin
intermediul ei, „contemplăm Măreția”.

Competența rămâne sursa creativității. Sub razele lunii, marea își exprimă „înfiorarea /
cutremurata ei frumusețe. Iar statuia de sare / fremătătoare, parc-ar fi printre stele / nevasta
lui Lot”. Repetiția sinonimică, paralelismul contrastiv, îmbinarea metaforei cu personificarea
rămân frecvente. Marea însăși este „un suflet, dintre acelea / veșnic fremătătoare”
(Întoarcerea); marea trăiește „sentimente contradictorii / talazuri și vibrații, reverberații”
(Aiurări vizionare) etc. Dar și aluzii la tehnica redactării: „să așezăm cuvintele în pagină / ca
safirele / în montură” (Thalassa)

Fiecare dintre cele opt secvențe ale poemului Mărirea și Marea incluse la sfârșitul
volumului al doilea, reiau dintr-o perspectivă sintetică tema tuturor poemelor anterioare. Astfel
încât textul pare să fi fost gândit ca un epilog al ambelor volume de versuri dedicate mării!

Valoarea estetică a volumelor nu constă în faptul că poemele sunt impregnate cu elemente
stilistice. Figurile de stil sunt consecința necesară a modalităților de organizare a textelor. În
poezia română contemporană, Remus Giorgioni a imaginat și realizat un amplu poem edificat
prin intermediul unui limbaj superior, pe suportul uneia din temele esențiale, caracteristice
poeziei mari de totdeauna.

1 Gaston Bachelard, Apa și visele,Eseu despre imaginația materiei, traducere de Irina Mavrodin, Editura
Univers, București, 1995,pp.6,8,17

2 Dumitru Irimia, Introducere în stilistică , Polirom, Iași,1999,p.165
3 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, dix-septième reimpression, Robert Lafont /

Jupiter, 1995, p.888
4 Idem,p.381
5 Idem,p.997
6 Prater, Chesterton, Eliot, Eseuri, trad. de Virgil Nemoianu , ELU, București, 1966,p.222
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Poezia şi sfetnicul său

De când oare datează primele îndemnuri pe care
nu m-am sfiit să i le rostesc lui Daniel Nicolescu
pentru a se apuca grabnic de scris mai multă poezie?
Poate de când, împreună, asistam la naşterea vreunui
condeier dintre elevii Liceului Pedagogic „Ştefan cel
Mare” Bacău, atraşi către cenaclul din cabinetul de
limba şi literatura română. Poate din clipa când

entuziaşti am adunat între copertele improvizate ale unei „tipărituri” (în fapt, pagini
multiplicate la Reprografia Institutului de Învăţământ Superior din Bacău) creaţiile
adolescenţilor, selectate de noi sub titlul „Cântecul vârstelor” (1988). Poate după şedinţele de
comisie metodică din acelaşi celebru cabinet de română, când Daniel Nicolescu clama din
amintiri: „Trăiască Poezia!” (scris aşa, cu majusculă, pe un perete al Şcolii din Pietricica,
com. Strugari, unde şi-a început cariera de dascăl). Sigur însă a fost un îndemn ferm la una
dintre întâlnirile Cenaclului „Avangarda XXI” (artizan, Victor Munteanu), după ce citise cel
puţin o poezie. „E păcat de Dumnezeu dacă nu scrii mai multe şi nu le aduni între copertele
unei cărţi”, i-am spus cu insistenţă atunci. Şi iată că în anul de graţie 2018 Daniel Nicolescu
ne-a chemat la „Spovedanii nocturne”, titlu ales de el tocmai pentru a ne permite să intrăm
avizaţi în teritoriul atât de gingaş al poeziei.  

Structura lirică cu care ne întâmpină pare a fi datoare către două influenţe, alimentate de
amănunte biografice: venit din Ploieştiul lui Nichita Stănescu, ai fi zis că-l ispitesc necuvintele,
când de la concitadinul său a luat în serios povaţa estetică („Să lăsăm obiectivitatea pentru
roţile dinţate, pentru şuruburi şi pentru şaibe”), ca să-şi justifice „Dreptul la subiectivitate”.
Al doilea filon şi-ar fi făcut loc dinspre contactul cu mişcarea dadaistă, de vreme ce a
descoperit şi publicat actul de naştere al lui Tristan Tzara şi i-a adus la Moineşti, în 1968, pe
Saşa Pană, Ştefan Roll şi M. H. Maxy. Nu, Daniel Nicolescu a fost consecvent cu sine într-
un sens care ar trebui să ne preocupe pe toţi. De câte ori l-am auzit, după 1990, vorbind în
public, ştiam că voi reţine o vorbă adâncă izvorâtă din religiozitatea naturală a fiinţei sale.

Am parcurs textele din „Spovedanii nocturne” (iniţial „Dicteuri nocturne”, dar prea ne
ducea către tehnica avangardistă a dicteului automat) ca pe un manual de morală creştină,
lipsit însă de gestul ostentativ cuprins în inecuaţia „Aşa da!” – „Aşa nu!” Dimpotrivă, suntem
chemaţi să medităm la cheia eternităţii: „Veşnicie, prin căinţă” sau „Prin iubire/Nemurire”.
Nu e un dar, ci un exerciţiu de penitenţă: „Aşază-te pe Cruce/Înainte ca lumea/Să te
răstignească/Şi bate-ţi vârtos cuiele”. Altfel, „În zadar/S-a născut Hristos”. Suntem lucrarea
Lui („Iisus a coborât printre oameni/Să-ţi dea un nume”) pentru fărâma de dumnezeire

Ioan DĂNILĂ*

c i că  n i ș t e  c ro n i c a r i



(„Identitate divină să ai”). Uneori o întreagă poezie e o litanie: „Suflet al meu/Coborât în
bernă/Ridică-ţi ochii spre cer/Şi arborează drapelul alb/Al Tatălui/Al Fiului şi al Duhului
Sfânt” (Salt spre lumină). Orizontul e al refacerii ontogenezei: „În urcuşul spre rai/Te duci
fără grai/Cum te-ai ivit/Pe lume cioplit” (Eterna clipă), după ce „viaţa tâmpă” ne accepta ca
marionete: „Ne ridici/Ori ne cobori/Şi ne tragi mereu de sfori/Când în sus/Şi când în jos/Fără
de niciun folos”.

Sigur, motivele nu sunt total necunoscute în poezia românească, dar Daniel Nicolescu le
transfigurează de la înălţimea experienţei de viaţă şi mai ales a lecturilor: Eminescu reînvie
în ecuaţia „Poezie – nerozie” sau în imaginea deloc macabră „Vreau să fiu un mort frumos”,
Lucian Blaga, în „Mirabila sămânţă” („Copil fiind”), iar Bacovia, în „Amorul întors în teluric”.
Acesta din urmă e supraînălţat într-o etichetare critică (manolesciană): „Pentru a descoperi
Cerul/Bacovia a tras/O raită prin Infern”.

„Spovedaniile nocturne” aduc... la lumina zilei motive cursive, în aceeaşi cheie religioasă:
respinşi de cel de dincolo („Ce-i cu voi aici/Lângă sicriul meu?” – Metanoia), după ce-şi
prefigurase blagian extincţia („Azi-noapte/Mi-am vizitat sicriul/În lucru” – Locuinţa eternă),
suntem puşi să alegem, iluzoriu, între „Sicrie de aur/De-argint/De lemn” (Căinţă). Vanitas
vanitatum, căci supuşi suntem cu toţii aceluiaşi ritual... agrar: „Timpul – plugar iscusit/Trage
brazde adânci/Pe ogorul mănos/Al fiinţei noastre”. Unităţile de măsură ne pot înşela
sensibilitatea: „Nu privi femeia/Prin prisma ridurilor/Aşezate estetic de vremuire/Admiră-i
inima/Zeificată de iubire/De jertfă pentru tine/Nesacrificatul”.

Daniel Nicolescu scrie ca pentru ascultătorii dintr-un cenaclu mănăstiresc: fără
încrâncenare, dar cu fermitate; fără artificii, dar cu norma bunului-simţ. Versurile sale se
descompun („Tot mai noapte/Tot mai şoapte”) ca apoi să se reîntregească: „Tot mai viaţă ca
o aţă” (Balans), trec dintr-un text („Nerostite/Nevăzute/Neştiute” – vise În bucla iernii) în
altul (aceleaşi vise – sau poate altele – „Din lumi nevăzute/Neştiute/Nerostite” – Năluciri
nocturne). Alteori intră în tiparul haikuului: „Pe crengile vieţii/Voi întomna/Cu roade de aur”
(Întomnare) ori ni-l aduce pe C. Noica cu a sa prepoziţie inconfundabilă: „Întru viaţa veşnică”.

Profesorul de limba română nu putea ocoli privilegiile terminologiei lingvistice. E
arhicunoscută povestea cu cel ce şi-a pierdut viaţa pentru absenţa unei virgule, dar iată că şi
un banal semn diacritic poate produce efecte devastatoare. „Grăbiţi spre nicăieri”, semenii
noştri „N-au timp/Nici măcar/Să folosească semnele diacritice/Când scriu/Deturnând
astfel/Sensul cuvintelor/Şi al vieţii”. Să dăm exemple? Nu-i nevoie, de vreme ce e straşnică
denotaţia mesajului. Aparent didactic, textul „Cuvântul şi cuvintele” ne duce cu gândul către
„Morfologia culturii” a lui C. Noica, dar în sens deconstructiv. Într-o epocă a cutremurelor de
orice fel, suntem pe cale de a „renunţa la substantive” ca „Valoare, estetică/Ritm şi rimă”, la
adjective precum „Frumos, bun, credincios/Galant, tolerant”, ba chiar „Şi la cuvintele de
legătură/Prepoziţii, conjuncţii”, fără să băgăm de seamă că pierdem „puterea dată genezic/De
a pune nume obiectelor/Create de Tatăl ceresc”.

Prin „Spovedanii nocturne”, expresia conştiinţei comune, Daniel Nicolescu se înscrie în
tematica religioasă a poeziei noastre, mai ales că asumatul drept la subiectivitate nu se va opri
aici.
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Pasărea reîntoarsă în ou întreagă
- Eseu despre o prefigurare de portret –

O mână de Oameni cu degete de aur şi cu
isteţimea în post permanent de santinelă reprezintă,
cu folos apreciabil, Editura-Tipografia Sfera din
Bârlad – România, înfiinţată la 20 mai 1999. De
provincie; nu provincială. Cu ambiţii decente,
sprijinind fără graniţe orice intenţie de cultivare a

Limbii Române, dar întreţinând şi respectul ecumenic pentru limbile altor naţiuni.
Aici, la Sfera, şi-a tipărit George IRAVA toate cărţile proprii scrise după Revoluţie, mai

cu seamă că cei doi – Poetul şi Editura – au în comun seriozitatea în relaţiile de colaborare şi
abnegaţia în înfăptuirea lucrului făcut gospodăreşte.

Poetul despre care scriu nu se impune vederii prin înălţime, nici măcar nu se străduieşte
să se distingă cumva. Îşi poartă prin lume şi prin viaţă – de când îl ştiu! – o schimă de preot
de ţară veche, care-şi ştie prezenţa respectată, bucurându-se când enoriaşii îl întâmpină cu
„vă sărutăm dreapta”. În rest, se mişcă printre semeni cu fineţe, iar, în orice clipă, dacă i se
pare permisă aceasta, e dispus la filosofare. George Irava, pentru că despre dumnealui scriu,
e blând şi ascultător. Vorba îi este precum mersul: aşezată şi uşor căutată, ca şi când s-ar feri
să sloboade vreun cuvânt care să nu-i convină interlocutorului. Nu din curiozitate, din dorinţa
de a se împlini, când e cazul întreabă până se dumireşte. Şi e de remarcat că în întreaga lui
operă poetică nu procedează altfel; cu adăugirea că versul îi oferă şi prilejul de a îmbina
armonios reflecţia cu retorismul.

Cea mai mare bucurie? Cititul cărţilor. Dar nu oricum şi nu oriunde: acasă; în camera
pe ai cărei pereţi, încet-încet, în ani destui, rafturile s-au umplut odată cu înălţarea lor spre
tavan. Cărţile, cu subiecte felurite, l-au obligat să aibă alături şi un dicţionar sau mai multe,
neîngăduindu-şi să treacă pagina fără să priceapă tot întregul... De aici şi până la a pune mâna
pe condei n-a fost prea mult de parcurs. Şi-a întocmit fişe de lectură, dar, în paralel, şi-a schiţat
serios şi... primele lui texte poetice, care mereu „prime” au fost preţ de vreo câteva decenii!
Iar când teancul de Cărţi a ajuns la numărul 28 (douăzecişiopt), s-a gândit, Maestrul, să
orânduiască o ANTOLOGIE LIRICĂ. Iat-o! CORABIA CU POEZII. Cititorul de
bunăcredinţă, dacă e (şi)  curios, va descoperi uimit drumul ascendent al Poetului George
Irava, începând cu volumul de versuri, din 1980, Despre taţi şi despre mame, până la cel din
septembrie, 2018, Biografia bunicilor.

„Florilegiul” de faţă, Corabia cu poezii, îl întâmpină pe cititorul bun cu o seriozitate
preconcepută, deoarece, părând insolită, ea se înfiinţează într-un veşmânt cu „butonieră

Gruia NOVAC
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excentrică”: Poetul ne-a mai „păcălit” şi în altedăţi, asigurându-ne, zâmbind, că volumul
„acela” e... ultimul. Aş! n-a fost, după cum nici ăsta...

Acela care va citi cap-coadă, cu atenţie însă, florilegiul lui George Irava, o să se
întâlnească la fiecare pas cu Poetul; iar dacă va fi şi răbdător, o să se afle în câştig, sesizând
câteva trăsături proprii poeziei lui create în vreo patru decenii, pe care (eu) le-am formulat
sub forma unui dodecalog.

1. Adeziune neabătută la Poezie, declarându-i devotament numaidecât. „Destinul a omis
să mă citeze,/ Când Steaua Nordului stătea să nască./ De-atunci tot caut printre ipoteze/ O
taină care să m-ademenească” (vol. „Sărut mâna, Doamnă Poezie”, 2012).

2. Nostalgie recunoscută cu prudenţă şi împărtăşită cu parcimonie. „În taina lumii nu e
sărbătoare,/ Ci doar o risipire de ispită” (2013).

3. Naivitatea, rar şi conştient afişată, ca o parigorie care mimează blândeţea mângâietoare.
„Deşi se-anunţă o noapte tutelară,/ Şi-un Hamlet care nu se mai întreabă” (2008).

4. Sentimentul acut al arhaicului concentrat (centrat) pe imaginea ipostaziată a ţăranului
român din veac. „Şi-i văd cum stau la faţă-ntunecaţi,/ Că zeii prea curând i-au scos din lume,/
Că nu mai pot revolta să-şi asume,/ De parcă-au fost de vii înmormântaţi.// Şi ning prin vechi
fotografii şi ning.../ Mama din pâine, tata din păring...” („Fotografii”, 2011).

5. Vervă imaginativă prezentă în ezotericul autohton, care face din poet un predestinat,
un slujitor cu orgoliu controlat, nu cu morgă ciocoiască. „Cineva vorbeşte în numele
nimicului,/ Muşcând din prezenţa numelui meu./ Şi nu mă consolează nici clonţul frigului,/
Ciugulind grăunţe în ograda lui Dumnezeu” („Ca un fluture ieftin”, 2012).

6. Poezia are un fel de desfăşurare frântă, meandrele, proiectate mental, conferindu-i o
armonie relativ originală, când săltăreaţă şi zgomotoasă, când acută pronunţat, după
intensitatea stărilor sufleteşti. „Cum să mă îndure purul început,/ Dacă prezentul nu mă mai
încape...” (2012).

7. Histrionul cu rol implicit nu deranjează, fiindcă posedă o bonomie ironică şi hâtră,
avertizându-ne (iarăşi?) că nu ne cântă decât un fragment din cântecul lebedei! „Şi să toarne
alcooluri în pahare,/ Noi să facem dragoste în prag,/ Să scornim o pată de culoare.../ Doar
atât. Apoi, să mă retrag” (2012).

8. Tăcerea, ca pretext, e mai mult o obstinaţie, nederanjantă însă; dovadă că Poetul simte
limba română până în cele mai fine godeuri ale veşmântului ei lexical. „Ce au lăsat cuvintele
în urmă?/ Tăcere, iar tăcere şi tăcere,/ Şi câteva cocoare pasagere,/ Cu ciocurile-nfipte în
nocturnă” (vol. „Tăcerea din cuvinte”, 2013).

9. Are convingerea că ţinta e mai departe decât punctul... final al călătoriei lui, înscris,
fatal, undeva; Poetul perseverează totuşi în înaintare, ca pentru o ultimă posibilă argumentare.
„Şi am lăsat o lacrimă să cadă,/ Să-mi stingă-n vis iluziile din vis,/ Să mă confund cu singura
dovadă,/ În care o zăpadă mi-a prezis:/ «Timpul iubirii îţi este interzis»” (2015).

10. Disimularea este ades prezentă; bănuiala că e teatral îl dă de gol, iar demersul, devenit
prea convingător, păstrează credibilitatea pe care, cert, o şi urmăreşte tacit. „Am fost sclavul
tainelor zăpezii/ Şi neîmplinirilor din nori./ Am produs prin fântâni explozii,/ Făcând beţii de
sărbători.// Acuma ard ca lumânarea,/ La capătul de infinit,/ Unde m-aşteaptă întrebarea,/
De ce-am plecat? De ce-am venit?// Însă beţivu-i obosit” (2015).

11. Reflexivitatea e omniprezentă în toată poezia lui Irava. Poezia e, pentru el,
contemplarea impresiilor rememorate în gesturi retorice, ilustrând astfel „călătoriile” lui prin
zone inaccesibile multora. „Îngenunchez în ierburile de seară,/ Unde mieii odihnesc sătui,/
Luminaţi de-o ardere polară,/ În care anotimpul nu-i al nimănui” („Autoportret pe nisip”,
2016).

12. Prin participarea la spectacolul vieţii („Din scenă ies cuvintele ucise...”), Irava caută
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încă răspunsuri care, după o convingere proprie, se află, vag, „mai încolo”; şi astfel ajungem
la o margine despre care nimeni nu poate spune de... mai curge ori nu. „M-a sărutat o candelă
azi-noapte/ Şi n-am ştiut prea multe ce să-i spun,/ Decât că eu eram plecat departe/ Şi nu
puteam să mă întorc din drum.// M-a-mbrăţişat pe sensul interzis,/ Cu flacăra subţire şi
plăpândă,/ Că pentru prima dată m-a învins/ Imaginea venită din oglindă.// Uleiul  candelei
stătea la pândă” (2013).

Alăturând acestor observaţii teoretico-practice o seamă de lecturi – fie şi parţiale –
liniştite şi serioase din volumele poetului, se va ajunge uşor la concluzii mai pronunţate despre
om şi autoreflecţiile lui. George Irava, ca Om, e cuminte; ca Poet e iscoditor şi, ca
repercusiune, incomod. Chiar unde nu e interogativ, simţi că te sau se întreabă. Strădaniile lui
fac din căutare un continuu al cărui capăt tinde spre infinit. Poetul caută realitatea „venită
din cuvinte să-ndure-o veşnicie”, convins că aceasta i se va arăta, cândva, adevărat, fie la
nivelul senzaţiilor, fie când „voi fi o amintire în care nu mai plouă./ Dar jur că ce v-am spus
e scris în profeţii,/ Pe care am să vi-le-aduc şi vouă” („Legenda lui Mit”, 2013).

George Irava nu e uşor de urmărit, din pricină că întruchipările lui alegorice lasă impresia
unei aglomerări de simboluri, masate uneori pe meandrele drumului. Urmând gândul iscoditor,
adesea se trezeşte nedumerit. Dar e proaspăt şi curajos. Obosit şi plictisit, niciodată; preocupat
de updatare.

George Irava trebuie acceptat aşa, chiar şi atunci când, „spectator ca la teatru”, simte
trebuinţa unui rol de interpretat, al deprimatului de pildă, dar e numai o mască, fiindcă, altfel,
e tonic şi vertical. „Cortina a căzut, iluziile dispar./ Tot ce-i real se-ntâmplă în culise./ Iubirea-
recuzită se-ntâmplă-n vestiar./ Din scenă ies cuvintele ucise” (2013).

Aţi observat! După fiecare vers, punct. Ritmul e sacadat, asemenea mişcării necontenite
care întreţine şi supravegherea, şi meditaţia.

22 iunie, 2019
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O samă de cuvinte 
pentru hertzieni (II)

Prin ianuarie 2008, cu prilejul unei vizite în
capitală am zăbovit în faţa magazinelor cu produse
electronice ale complexului Unirea: reportofoane,
aparate foto digitale, camere video, avertizoare radar,
sesizoare de prezenţă, amplificatoare audio, playere,
calculatoare, laptopuri. Produsele mega-structurilor
specializate mi-au reţinut mult timp privirea după

sticla groasă a vitrinelor. Mi-am satisfăcut curiozitatea, cât de cât avizată, şi m-am îndreptat
spre strada Covaci din vechiul centru civic bucureştean, cu intenţia de a achiziţiona o lampă-
fulger pentru performantul aparat foto japonez Minolta. Norocul mi-a venit în întâmpinare şi
la una din multele consignaţii am dat peste componenta potrivită. Revenind pe cheiul
Dâmboviţei descopăr imobile încărcate de istorie, pe care în ritmul trepidant al anilor de studii
le trecusem cu vederea.

Patina timpului lăsase urme adânci de-a lungul trotuarelor în pantă şi nu-mi mai
dezlipeam ochii de pe zidurile clădirilor încărcate de istorie. Cu şapte decenii în urmă George
Călinescu le introspectase cu privirea motivată a arhitectului în celebrul său roman „Enigma
Otiliei”. Mare mi-a fost surpriza când coborând pe trotuarul din dreapta al străzii, o placă de
marmură albă, fixată pe zidul unui imobil cu două etaje şi mansardă,  amintea trecătorilor că
acolo lucrase ca redactor la   ziarul „Timpul” (1880-1881) Mihai Eminescu. Din
memorialistica celor care l-au cunoscut la acea vreme, reţinusem atmosfera specifică redacţiei
şi efortul poetului de a-şi finaliza sarcinile de serviciu de la ziarul conservatorilor... „Neamul
nevoii!” – înjurătura preferată a ipoteşteanului strămutat în capitala ţării, mă urmărea statornic
şi-mi imaginam multe din episoadele ai căror protagonişti au fost junimiştii. Slavici, Caragiale
şi Eminescu, originari din ţinuturi româneşti diferite, s-au întâlnit la „Timpul” ca redactori de
ziar. Păstrau în limbajul lor particularităţi ale graiurilor bănăţean, muntean şi moldovean
(româna mai cuprinde graiurile crişean şi maramureşean). Cum nenea Iancu se născuse şi
crease în „triunghiul” formării limbii literare româneşti (Târgovişte – Braşov – Bucureşti),
era cel mai avizat să-i corecteze fără reţineri pe ceilalţi, când în redacţie se iscau controverse
de natură lingvistică. Din această cauză i s-a atribuit cognomenul de Moş Virgulă (!). 

Departe de mine intenţia de a mă substitui clasicului nostru dramaturg în ipostaza
jargonului radioamatoricesc, dar dezideratul se mulează perfect pe necesitatea civică a
respectării caracteristicilor limbii materne în comunicare. Anul 2008 a marcat o jumătate de
mileniu de la apariţia primelor cărţi româneşti cu conţinut religios de la Mănăstirea Dealu –
spaţiu emblematic medieval care domină aşezarea fostei capitale româneşti. Liturghierul –

Mircea BĂDOIU
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1508, Octoihul – 1510 şi Evangheliarul – 1512, mărturii de veacuri ale culturii, au stimulat
demersuri şi oportunităţi aniversare în peisajul cultural dâmboviţean. Autorităţile municipale
şi judeţene, scriitorii dâmboviţeni au susţinut un remember necesar nu numai pentru prezent,
ci şi pentru perenitatea matricei culturale din jurul Carpaţilor. Muzeul Tiparului şi al Cărţii
Vechi Româneşti, unicat în felul său, păstrează peste timp dovezi ale evoluţiei noastre
culturale. Situat în vecinătatea Curţii Domneşti, muzeul se îngemănează fericit cu vestigiile
trecutului străjuite maiestuos de Turnul Chindiei.

Cărţile cronicarilor Macarie, Eftimie şi Azarie apăreau la circa 60 de ani după inovaţia
lui Johann Gutenberg (1398? - 1468) în climatul cultural european – eveniment semnificativ
al istoriei medievale româneşti. Formele de lemn ale caracterelor fuseseră deja inventate de
chinezi în secolul al 9-lea. Galaxia Gutenberg, cum este cunoscut metaforic universul cărţii
tipărite de feronierul german, reprezintă în fapt o etapă nouă, cu caractere şi prese metalice.
Graţie acestuia este tipărit şi primul tiraj de masă al Bibliei (1455).

De atunci, până la imprimantele cu laser de astăzi, galaxia a fost străbătută de cercetători
din diferite ţări ale lumii care au generat o adevărată explozie procedurală în arta tipografică.
Bibliotecile au devenit neîncăpătoare, iar baza lor de date se stochează acum electronic,
accesul la raft fiind ghidat pe aceeaşi cale. Metodele de cercetare, restaurare şi conservare a
textelor au evoluat şi ele. Ajungem astfel la codificări specifice şi necesare identificării oricărei
publicaţii pe care cititorul doreşte să o parcurgă. Mă rezum numai la un comentariu succint,
cu convingerea că principalele date vor rămâne în memorie indiferent de nivelul studiilor
personale. 

După 1990 au început să dispară treptat casetele tehnice de la finalul cărţilor. Acestea
cuprindeau: titulatura editurii, numărul comenzii şi al colilor de tipar, numărul de pagini,
tirajul, preţul şi nelipsita sintagmă bun de tipar, mult râvnită de toţi autorii înainte de
omniprezenta cenzură. Economia de piaţă începe să acorde credit raţionamentelor comerciale
de confidenţialitate, dar şi unei adaptări informaţionale. Cota cărţii şi clasificarea zecimală,
indispensabile în biblioteci, sunt suplinite treptat de codificări care alcătuiesc baza de date
informatizate. Computerul devine şi în acest domeniu indispensabil, familiarizându-ne treptat
cu abrevieri de tipul ISBN, ISSN, ISDS (Sisteme internaţionale de numerotare în biblioteci)
pentru cărţi şi publicaţii în serial. Se facilitează în acest mod gestionarea automatizată a
cărţilor, grupurile de cifre constituindu-se în chei de identificare în biblioteci, centre de
documentare, statistici, achiziţii, împrumuturi şi schimburi culturale. În totalitatea lor
publicaţiile trebuie cuprinse într-un registru ISDS (Internaţional Serial Data System): anuare,
colecţii, serii, ţări, edituri. Cărţile şi periodicele fără codificările respective pot intra în
biblioteci, în reţele de difuzare şi pot fi cunoscute fără oprelişti în plan local, dar nefigurând
în sistemele de informare moderne, naţionale şi internaţionale, nu pot fi incluse în cataloagele
mari ale lumii şi nici luate în considerare în cadrul schimburilor culturale, al  împrumuturilor
şi expoziţiilor. Deci nu beneficiază de avantajele cărţilor şi periodicelor înregistrate/codificate.

De pildă, structura unei codificări de tipul ISBN – 973-8200-74-1 („O istorie a Bizanţului
de Stelian Brezeanu, Editura Meronia, Bucureşti, 2005) se explică astfel: 973, prima grupare
de cifre  este codul pentru România, 8200 reprezintă codul editurii respective, 74 marchează
ordinea apariţiei cărţii, iar 1 constituie simbolul de control intern al editurii, care poate fi
stabilit de planificator şi printr-o literă. După ce obţine autorizaţia de funcţionare şi atestatul
de la Ministerul Culturii, fiecare editură se înscrie în registrul comerţului.

Numai după aceste diligenţe poate obţine ISBN-uri pentru ceea ce publică. Atât ISBN-
urile cât şi ISSN-urile sunt atribuite de un centru afiliat Bibliotecii Naţionale.

Dar vorba humuleşteanului Creangă: „Ia să ne vedem de-ale noastre, căci cuvântul din
poveste, înainte tot mai este”...

Semnalările voastre, prieteni, pot fi catalogate în greşeli şi abateri. Greşelile sunt
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sancţionabile şi tributare ignoranţei bine întreţinute de-a lungul unei generaţii mai mult sau
mai puţin cultivate, iar abaterile sunt privite cu un sentiment de toleranţă chiar şi de către cei
abilitaţi să le elimine.  Merge şi-aşa... vor spune ei, dar şi unele şi altele sunt generate de
precipitarea noastră, de economia exprimării, de conjunctură, emotivitate, factorul timp,
factorul stres, etc. În această enumerare nu am stabilit o ordine prioritară, cauzele depinzând
de personalitatea fiecărui vorbitor. În timpul unei transmisii radio sau TV în direct protagoniştii
sunt vulnerabili şi limbajul lor poate fi afectat în orice moment. De aici bâlbele, repetiţiile
inutile, cacofoniile, pleonasmele, expresiile tautologice, clişeele verbale, alte derapaje de la
coeziunea şi coerenţa discursului. Erorile elementare trebuie totuşi eliminate din limbajul
cotidian, pentru că apariţia lor repetată afectează imaginea, reduce numărul fanilor şi
diminuează caratele orgoliului individual.

Este necesar să subliniez tendinţa unor vorbitori de a menţine în comunicare un  stil voit
popular, agramat şi tendenţios ironic, pentru a fi agreaţi, simpatici, carismatici, cu succes
electoral... În acest mod se realizează o comunicare directă, dar există riscul de a aluneca
periculos de la ironie la prostie şi de la parodie la stil permanent. A vorbi „la mişto” nu este
totuna cu ironia fină. 

Cu toată toleranţa ce ne caracterizează nativ este de-a dreptul inadmisibil să utilizăm
cuvinte şi expresii licenţioase. Din această categorie a vocabularului fac parte
invectivele(înjurăturile), imprecaţiile (blestemele), trivialele (expresiile neserioase) – care
produc efecte nocive asupra convieţuirii civilizate şi devin cauze pentru plângerile penale. În
sfera acestora se încadrează limbajul suburban, insultător şi stigmatizant, proliferat de unii
jurnalişti ca stil pamfletar în numele libertăţii de expresie. Mă aştept ca şi din acest punct de
vedere să aveţi ceva de spus... E dreptul vostru şi îl respect...

Ne punem firesc întrebarea de ce totuşi scriitorul X  ni le serveşte în creaţia sa?... Pentru
că acolo este cu totul altceva. În creaţiile care aparţin stilului ştiinţific (manuale, tratate,
comunicări, dizertaţii, raţionamente, calcule, etc.) nu vom întâlni niciodată asemenea exemple.
Sunt convins că le-aţi savurat în unele opere beletristice, pentru că scriitorii au realizat efecte
stilistice şi  tipologii de limbaj. Şi-au creat astfel circumstanţe atenuante. Versurile lui Tudor
Arghezi din „Flori de mucigai” (1927) au şocat la apariţie. Cititorii nu erau familiarizaţi cu
pigmentările dure din pagina cărţii tipărite. Iniţial, unii critici şi istorici literari le-au repudiat
cu vehemenţă. S-au dovedit însă repere stilistice sugestive ale transfigurării mediului carceral
cu personajele sale compromise din lumea infractorilor de drept comun.  Din „Cântice
ţigăneşti” (1941), scrise de Miron Radu Paraschivescu, desprindem realitatea  argotică  a unei
etnii cu interferenţe romantice, iar în „Groapa” (1957) lui Eugen Barbu suntem afectaţi de
culoarea, dar şi de violenţa limbajului  mahalalei bucureşteane a Cuţaridei.

În peisajul literar contemporan strălucesc prin nonvaloare autori de literatură escapistă
(eng. escape – evadare, scurgere,  scăpare). Conceptul este mai nou în teoria literară, sinonim
cu paraliteratură, subliteratură – denumiri cuprinse în sfera semantică lărgită a sintagmei
literatură de consum (scrieri fără valoare artistică, dar cu succes la public şi cu tiraje de
neimaginat. După unii teoreticieni literatura SF, romanul istoric, monografiile, proza de
aventuri sau război, însemnările de călătorie, biografiile romanţate, aparţin tot literaturii de
consum. Cumpărate cu preţuri accesibile de la tarabe şi chioşcuri, cărţile de acest gen sunt
citite în vacanţe, în călătorii de durată cu trenul, tramvaiul, metroul, autocarul, avionul, etc.
şi abandonate în locuri publice ca obiecte deja consumate. Apropo de asemenea literatură...
Coborând în staţia Charles de Gaulle a metroului parizian în fruntea unui grup de sportivi
liceeni, îmi atrage atenţia gestul unui tip din faţa noastră, costumat la patru ace, care după
câţiva paşi aruncă o carte la tomberonul situat pe laterala peronului. Cum nu-şi reglase bine
tirul, volumul n-a mai ajuns la locul destinat reciclării şi obliga pasagerii să-l ocolească sau
să-l înlăture. După câteva secunde de ezitare, m-am întors, şi ca tot românul curios şi
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reformator, l-am reactivat în circuitul lecturii personale. „O căsătorie la modă” dezvolta în
limba franceză subiectul unui prozator american despre convieţuirea unui cuplu de
homosexuali... Deşi literatura de consum nu-şi are locul în bibliotecile serioase, păstrez şi
astăzi volumul respectiv întru veridicitatea celor afirmate mai sus... Apariţii editoriale ale unor
poeţi şi prozatori care au generat polemici din acest punct de vedere sunt numeroase şi prefer
să nu vă reţin atenţia.

În ultimul timp mi-aţi semnalat abateri şi erori nu numai de pe site-urile amatorilor, ci şi
din realitatea mediatică în care suntem deja acomodaţi de mai mulţi ani. În cele ce urmează
le voi comenta în ordinea recepţionării lor.

„Pentru a primii aceste trofee”... (R&R). Corect a primi, cu un singur i final, deoarece
la modul impersonal infinitiv din limba română toate verbele de conjugarea a IV-a terminate
în i au acelaşi înveliş sonor (a găsi, a croi, a toci, a veni, a zidi). 

„Întâlnire pe  parcursul căruia”... (SRR). Incorectă formularea: dezacord în gen şi caz
între substantivul de gen feminin şi pronumele relativ din genitiv. Corect: întâlnire pe parcursul
căreia.

„Spaţii petroliere exploatate empiric... (TVR). Aici avem de-a face cu sensuri diferite
ale adjectivelor petrolier/petrolifer, diferenţiate fonetic de un singur sunet. Petrolier – referitor
la petrol (utilaj, vas, embargou, transport) şi petrolifer – care conţine, care produce petrol
(zăcământ, teren, puţ, pământ). Corect: spaţii petrolifere exploatate empiric... 

„Doisprezece eleve”... (Reportaj TVR). Tot o eroare de acord în gen dintre substantiv şi
numeral. Deseori auzim pe diferite lungimi de undă ora doisprezece, doisprezece
amendamente, doisprezece luni, etc. Dacă acordul în număr se face automat, acordul în gen
mai necesită cunoaştere... Corect: douăsprezece eleve, douăsprezece amendamente,
douăsprezece luni.

„Deţinutul era condamnat la moarte prin spânzurătoare”... (VIP) Corect: prin
spânzurare. Substantivul spânzurătoare defineşte numai obiectul cu care se îndeplineşte
acţiunea exprimată de verb, iar spânzurare modalitatea execuţiei. Două substantive din acelaşi
câmp lexical, cu etimon identic, dar cu conţinut semantic diferit.

„Preşedintele compàniei japoneze de produse electronice…(FORUM). Corect: cu
accentul pe primul i, nu pe a:  companiei. Iată cum în limba română mobilitatea accentului
modifică înţelesul cuvântului, grafia fiind aceeaşi: în primul caz accentul pe à determină sensul
de unitate militară. În al doilea de însoţire, societate, întreprindere.

„Fişele trebuiesc trimise la F.R.R.”(STATUT). Corect: Fişele trebuie trimise la F.R.R.
Verbul a trebui la indicativ prezent îşi păstrează forma impersonală: eu trebuie să..., tu trebuie
să..., el, ea trebuie să..., noi trebuie să..., voi trebuie să..., ei, ele trebuie să... Trebuiesc şi
trebuieşte sunt forme arhaice folosite odinioară de cronicari, ori limba română a depăşit de
mult timp nivelul cronicilor. Un prieten braşovean avea obiceiul să ne salute cu formula  Să
trăiţi că trebuiţi! Savurăm forma rimată şi acceptăm abaterea de dragul graiului străbun, dar
este de preferat  Să trăiţi că faceţi treabă!, pe de-o parte şi pe de alta Să trăiţi că sunteţi
necesari!...

Deasemenea – formă utilizată greşit în multe pagini!... Din punct de vedere morfologic
este o locuţiune adverbială, care se scrie dezlegat şi în funcţie de context, urmată de virgulă:
De asemenea, am fost invitaţi la simpozion... În tempo rapid de pronunţare este obligatorie
cratima, respectiv de-asemenea. A nu fi confundată cu adverbul deasemeni, care se grafiază
legat, ca în exemplele: negreşit, improbabil, nefiresc.

„Clubul are 20 de membrii... Organizaţia numără 1000 de membrii...  Din aceeaşi
publicaţie am reţinut substantivul respectiv,   care în ambele poziţii se scrie numai cu un singur
i la plural, nearticulat. Numai când este articulat capătă şi al doilea i, adică: membrii clubului,
membrii organizaţiei, membrii consiliului de administraţie. Altă situaţie, mai puţin reţinută
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din perioada instrucţiei şcolare, rezidă în faptul că până la cifra 19 inclusiv, nu se postează
prepoziţia de între numeral şi substantiv:  15 elevi, 19 fete, dar 22 de contacte, 34 de fişe, 122
de cărţi, 134 de volume...

Câteva observaţii despre cacofonie. Structura solidă şi grea a băncilor tip Spiru Haret
(1851 – 1912), moştenită şi în anii de şcoală ai generaţiei noastre de după al doilea război
mondial, era din esenţă lemnoasă tare, cu 4 locuri, spaţii pentru ghiozdan la interior, pentru
călimară, creion, toc, peniţă, radieră deasupra. Aveam posibilitatea de a ne încrusta numele şi
alte mesaje şcolăreşti întru amintirea promoţiei următoare... şi le compuneam cu inspiraţie
diversificată... Mai rar ni se explica la acea vreme etimologia cuvintelor. Cea mai mare parte
a profesorilor de gimnaziu erau învăţători cu 2 luni de cursuri în vacanţa de vară pentru
calificare în  materiile programei gimnaziale. Aceştia ne-au marcat copilăria şi adolescenţa,
ne-au insuflat sentimentul datoriei faţă de familie şi societate.  

Mai rar ni se explica la acea vreme etimologia cuvintelor. Până am atins nivelul altor
studii am rămas cu convingerea că îmbinările ca-ci, ca-că, că-ca, că-că şi altele sunt singurele
care trebuie evitate în vorbire datorită unei apropieri sonore cu un cuvânt licenţios românesc...
Realitatea lingvistică este însă diferită: termenul derivă  din grecescul kakos (element de
compunere savantă tradus prin rău) şi phone (sunet). Acestea au intrat în limba română prin
filieră franceză, unde s-au tradus în cacophonie.   De aici definirea ca îmbinare de sunete cu
efect neplăcut auzului, dizarmonie sonoră. Deseori întâlnim acelaşi fenomen lingvistic în
alte apropieri similare: bă-bă, că-gă, că-cră, gă-gă ş.a.m.d. Ele fac parte din aceeaşi categorie
a cacofoniilor: gloabă_bălţată,  barcă_găurită, furcă_ crăpată, cergă_găsită, haină_năclăită,
ca_clarvăzător, la_lac, ca_cele, etc.  Evitarea se poate face prin alte construcţii verbale, fără
a recurge la artificialul procedeu al pronunţării substantivului virgulă, cum au obiceiul unii
vorbitori prin diverse canale media. 

La împlinirea vârstei de 80 de ani scriitorul Mircea Horia Simionescu afirma într-un eseu
pe aceeaşi temă:

„Cacofonia devine păcat naţional. Remediu: a se introduce câte o virgulă între
absolut toate cuvintele şi câte un şi acolo unde mai rămâne loc”... Ironia scriitorului
octogenar ne amuza pentru moment, dar ne susţine pledoaria cu girul unui creator de elită în
arta cuvântului.

Cu câţiva ani în urmă într-un dialog mai lărgit al amatorilor români de unde scurte,
desfăşurat în limba natală, şi-a semnalat prezenţa un debutant – elev într-o clasa terminală de
limbi moderne. Emisia era fără cusur şi ne-a mărturisit că nu e meritul său, ci al părinţilor
care i-au făcut cadou aparatura cu prilejul sărbătoririi majoratului. O achiziţionaseră de la alt
amator mai în vârstă care-şi modernizase complet echipamentul. Subiectul „mesei rotunde”
l-a interesat fiindcă se afla în perioada anterioară probelor scrise de bacalaureat. Mi-a solicitat
explicaţii privind forma corectă dintre cele două variante ale unui verb: a place sau a plăcea.
Solicitarea, care presupun că nu primise un răspuns edificator la cursuri, a generat următorul
comentariu într-o singură tranşă de emisie la microfon:

„Dragă prietene, de obicei verbele de conjugarea a II-a a plăcea, a tăcea, a prevedea, a
scădea, etc. sunt rostite şi scrise greşit după modelul conjugării a III-a, adică a place,  a tace,
a prevede, a scade... Verbul respectiv îşi are originea din limba latina cu următoarele forme:
placeo, ere, ui, itum (a plăcea, a fi plăcut). Corect este: v-ar plăcea să emiteţi, lucrările vor
apărea curând, interferenţele vor scădea... 

Schimburile de informaţii şi solicitările pe aceeaşi temă cu tânărul absolvent au continuat
şi in video... Am avut plăcerea să-l cunosc la un simpozion naţional şi de atunci mi-am mai
făcut un prieten... 
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Universul domestic al eroilor
caragialieni

,,Familia e patria cea mică…” 
(I.  L. Caragiale)

Familia eroului caragialian nu este niciodată
atât de simplă pe cât ar părea pentru noi, cei învățați
cu familia compusă din soț, soție și copii. Aici apare
mereu câte o mătușică la care doamna trebuie să
meargă de urgență sau câte un amic foarte bun care
face parte din familie pentru că participă la mese,
sărbători, ajută copiii la teme, face sau primește

cadouri, etc. Oamenii care populează această lume acceptă cu ironie uneori, dar acceptă aceste
,,adăugiri” la familia tradițională ca pe un rău necesar sau ca pe ceva de la care poți să tragi
,,un ce profit“. Lumea în care trăiesc acești oameni se bazează pe imitații, pe non-valori, pe
kitsch.

,,Centrul de greutate al analizei omului kitsch se află, la Caragiale, în Momente”, spunea
Ștefan Cazimir.

Mediul mic-burghez și birocratic ne proiectează prin excelență într-o lume în care totul
ar putea să fie simplu dacă nu ar fi extraordinar de complicat, datorită faptului că eroilor noștri
le place să pătimească pentru o iubire, pentru o slujbă sau pentru țărișoara lor.(vezi Cațavencu)

Familia tipică, formată din soț, soție și, eventual, copii nu are nicio legătură cu familiile
eroilor caragialieni. Aici, se adaugă membrii conform necesităților, un prieten devotat care
schimbă o moșie pe o pereche de cai (vezi moșierul N. din  Om cu noroc), o mătușică la care
doamna trebuie neapărat să meargă la anumite ore, un pedagog care pregătește copiii familiei
și primește cadouri scumpe de la doamna.

Finalul schiței Om cu noroc este de a dreptul hilar:
,,Doamna Z... una dintre invitate, o văduvă respectabilă, care știe toate câte se   petrec în

societatea noastră și chiar mai multe; ne-a afirmat pe drum - contând, se înțelege, pe discreția
noastră - că N…, cum e cam bolnăvicios, și-a făcut testamentul și lasă aproape toată averea
sa copilei lui Manolache, pe care o iubește la nebunie.

Și toți, firește, am trebuit să zicem iarăși:
Mare noroc pe Guvidi!”.”1

Guvidi a avut cu adevărat noroc și a știut să se bucure de el, de aceea după moartea primei
soții și-a căutat una asemănătoare. La fel ca el procedează mulți alții, atât în schițe, cât și în
comedii.

Criticul Ioan Constantinescu spune despre comediile lui Caragiale că eroii acestora,
adevărate marionete, dincolo de parodie şi grotesc, trăiesc de fapt o dramă a înstrăinării de
propria lor natură, o dramă a incapacităţii de a acţiona prin ei înşişi. Personajele se află într-

Valentina MUȘAT
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un spaţiu închis fără ieşire, la fel cum mai târziu, eroii teatrului absurdului trăiesc un comic
ce nu oferă nicio ieşire. Apare în scenă o lume alienată, profetică, de o profeţie burlescă,
regăsită la Jarry sau Ionesco, o lume dizarmonică, aproape animalică, cu personaje lipsite de
o autentică viaţă interioară, care nu depăşesc frecvent nivelul instinctelor umane şi în acelaşi
timp o profundă critică socială. Caragiale se dovedeşte un precursor al literaturii absurdului,
pentru că tema fundamentală a teatrului său este aceea a dezorientării omului. Dezorientarea
este semnul unei decăderi fizice, intelectuale şi morale. Dramaturgul pune absurdul în lumina
unui comic în care satira este una radicală. Personajele nu realizează nonsensul existenţei lor.
Veselia inconştientă (totul e bine când se sfârşeşte cu bine) din finalul comediilor este semnul
exterior al deriziunii absurdului.

Încornoratul este un tip modern, acţiunile sale sunt comice, dar un comic în care grotescul
împrumută nuanţe absurde. Jupân Dumitrache, Pampon şi Crăcănel sunt încornoraţi ,,fără
ieşire”, ei nu realizează starea lor adevărată, sunt victime ale unei alienări simptomatice pe
care o determină lumea lor. Jupân Dumitrache este de o stupiditate absolută, stabileşte
raporturi deformate cu oamenii şi lucrurile, faptul, evident, că este înşelat de Chiriac, nu îi
spune nimic.

Domnul Manolache Guvidi este doar un om cu noroc, care nu ține cont de moralitate, de
relațiile de familie, nu pătimește din dragoste și nici pentru vreo situație socială pentru că
,,enteresele” lui sunt păzite de soțiile atât de bine alese. 

În schița 25 de minute vedem că orice familie respectabilă e bine să conțină și un amic.
,,Amicul este un profesor foarte tânăr, care locuiește la directorul de un an de zile; el dă lecții
la copii și redijează Sentinela Ordinii; e băiat bun și scrie minunat…”2

Amicul e atât de bine integrat în familie că este pomenit de către rugătorul director în
același fel ca restul membrilor familiei:

,,-Să nu plecați măcar măria-voastră!... N-a venit încă toată lumea!... mai sunt dame, mai
sunt copii, mai sunt amici, cari ar dori să vă vază ca pe o mamă!’’3

Deci, cea mai fierbinte dorință a domnului director, vajnic reprezentant al                puterii,
era ca doamna dumisale, copiii și amicul să-i vadă pe cei doi suveraniaflați într-o vizită de 25
de minute în urbea Z. Când, în sfârșit, întârziații sosesc domnul director îi recomandă:

,,-Măriile-voastre, am onoare pentru ca să vă recomand familia mea: consoarta mea,
copiii mei, amicul meu!”4

Nu mai avem niciun dubiu că amicul face parte din familie ca membru cu drepturi egale
și că ceilalți îi invidiază:

,,-Astea sunt iar intrigile lui dom director: care va să zică numai dumnealui și familia
și... amicul dumnealui să vază pe măriile-lor!”5 vociferează vehement decanul avocaților care
neavând un amic a fost silit să stea acasă până când cocoana dumnealui s-a gătit cu ,,o
interminabilă rochie de catifea verde cu funde bogate de satin rose”6. Astfel, vizita familiei
domnitoare a ajuns pretext de luptă politică între Opoziție și Putere în urbea Z. pentru că
domnul decan al avocaților interpretează faptul că nu a fost așteptat ca pe  o manevră politică
făcută de directorul care reprezenta Puterea.

,, - Iată, fraților, o probă mai mult că astăzi opozițiunea este considerată ca afară din
națiune... Foarte bine... Vom lua act și de aceasta și vom protesta!”7

Până la urmă tot misterul se limpezește când aflăm că rivalitatea dintre Putere și Opoziție
este de fapt rivalitatea dintre familia directorul și a decanului, care era destul de veche deși
damele erau surori. ,,Chiar o polemică, cât s-a putut mai parlamentară, s-a urmat cu privire la
aceasta, între cele două ebdomadare locale, Drapelul decanului și Sentinela amicului.”8

Dar totul e bine când se termină cu bine și ,,… la niște alegeri, o persoană de-naltă
influență, aflând despre vrajba celor doi cumnați, a stăruit de i-a împăcat, promițând serios că
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și anul viitor va fi o zi solemnă pentru orășelul Z... și atunci trenul domnesc o să se oprească
acolo un ceas... și douăzeci și cinci de minute.”9

În schița Mici economii vedem un om foarte admirat de naratorul-personaj pentru că are
,,frumos caracter amicul meu Verigopolu: totdeauna egal, fără a se lăsa alterat măcar de orice
împrejurare; și mărturisesc drept că nu-l pot admira îndestul pentru aceasta. Dumneata,
bunioară, ori eu, sau un altul, n-am fi în stare să ne înfigem în colțul otelului Continental
pentru a privi la mișcarea de pe stradă, cu sângele rece al unei persoane absolut lipsite de grija
zilei de mâne — în ce momente?... în ajunul lui sf. Dumitru... și când?... când am ști bine că
a doua zi trebuie să părăsim casa unde am locuit, fără să știm de loc unde o fi casa-n care
avem să ne transportăm calabalâcul’’10. Aici naratorul reușește să se mire doar atât cât trebuie
pentru a accentua absurdul situației protagonistului, care așteaptă calm mutarea fără să se știe
unde se va muta, care-și dă demisia de la slujbă cu toate că nu are nici un sfanț, în afară de
ce-i dă încântătoarea lui soție din ,,micile ei economii”. Aceeași doamnă rezolvă problema
mutării, mai bine decât se aștepta oricine ,,Salon, patru odăi, baie, bucătărie, odaie de servitori,
pimniță, singuri în curte, tout à l’égout, grădiniță.’’11

Soțul întreabă într-o doară unde se vor muta și primește replica doamnei ,,Ce-ți pasă!”
și de ce i-ar păsa atâta timp cât va avea tot ce-i trebuie și casa e închiriată pe 3 ani, cu chiria
plătită pe 6 luni înainte și toate astea din micile ei economii. Familia Verigopolu mai avea și
alți membrii cum ar fi o mătușică a doamnei la care aceasta trebuie să se ducă la o anumită
oră, fără soțul ei. Și uite așa ni se sugerează o sursă a micilor economii.

În final, trebuie să ne bucurăm că am mai întâlnit un om norocos.
Ochiul prozatorului, disponibil la detaliul cel mai insignifiant, îşi distribuie atenţia asupra

aspectelor sociale şi umane reprezentative pentru lumea de mijloc pe care o evocă insistent în
momentele şi schiţele sale. Din acest patos al derizoriului, pe care scriitorul îl urmăreşte
pretutindeni: la berărie, pe stradă, în tren, la cafenea etc., din această retorică a banalităţii
alcătuită din înregistrarea minuţioasă a unui univers marginal, acela al mahalalei (nu atât
geografice, cât sufleteşti, cum s-a remarcat), Caragiale instituie, paradoxal, o mitologie a
derizoriului şi a universului umil.

Luate în parte, momentele şi schiţele sugerează cotidianul şi un sistem foarte clar de
apel, prin care textele se sincronizează cu cititorul şi cu orarul săptămânal al activităţilor
citadine. Aici intră 1 aprilie, 10 mai, moşii, Crăciunul şi Paştele, vizitele de la five o’clock,
repausul duminical sau trenul de plăcere. Împreună, aceste date conduc însă spre harta
sistematică a cutelor sufleteşti ale omului şi a civilizaţiei sale orăşeneşti. Politica şi micile
afaceri, banii, erotica, birocraţia, alcoolul reprezintă reperele existenţiale ale acestei lumi
mijlocii, care alcătuieşte civilizaţia schiţelor lui Caragiale. În jurul acestor elemente se
desfăşoară viaţa zilnică a unor instituţii care funcţionează pe dos, şcoala lui Rostogan,
tribunalul şi circa de poliţie, familia.

Eroii celor mai multe scene sunt indivizi cu numele terminat în –escu, Ionesco,
Georgescu, Dăscălescu, personaje pe care Ibrăileanu le-a numit „oameni fără strămoşi”. Totuşi,
în centrul poate fi aşezat Mitică şi, împreună cu el, miticismul, concept în care se varsă un fel
de filozofie a specificului citadin-muntenesc:

„- Ce este Mitică şi miticismul? Este o categorie morală a micului sistemului burghez de
capitală. Mitică este deşteptul naţional prin excelenţă, spiritul superficial, care se pricepe în
orice domenii...” 12

În lumea schiţelor lui Caragiale, chiar şi cele mai intime activităţi se pot desfăşura în
public, într-un compartiment de tren, cu acordul mutual al martorilor întâmplători care
afectează discuţia cu o lipsa de pudoare specifică animalelor care se lasă călăuzite de instinct. 

La extremitatea cealaltă a sistemului se află îngrămădită figuraţia neliniştitoare a copiilor
malarici, măturătorii de noapte ai oraşelor şi feciorul ermetic din Căldură mare, chivuţele,
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muscalii înţepaţi cu umbrela în coaste şi mulţimea slugilor „dobitoace”.
În ciuda aparenţelor, lumea de pretenţii şi de spoială a schiţelor nu a dispărut cu totul; ea

formează, în orice tip de societate umană, categoria arogantă a celor care reclamă mult, fără
să ofere nimic, partea care se vede din gheţarul plutitor al structurilor sociale.

Ceea ce se impune cel mai repede în lectura Momentelor şi schiţelor lui Caragiale este
ironia. Suntem într-o lume pe dos, carnavalescă, unde non-valoarea se bucură de răsplată, iar
viaţa normală, inclusiv învăţătura, e luată în deriziune sau pur şi simplu ignorată.

În D-l Goe ironia se insinuează încă din titlu: Domnul Goe, va să zică ridicare dintr-o
dată a micului vlăstar în rândul oamenilor maturi, plini de importanţă. Caragiale simulează a
fi de partea punctului de vedere al familiei lui Goe. El e un domn, un deştept, un formidabil,
căruia din păcate i s-a întâmplat un act de injustiţie: a rămas repetent. Repetenţia nu e nici un
moment contată ca rezultat al lenei, al prostiei, ci exclusiv un act nemeritat. Centrul,
Bucureştii, este, fireşte locul unde copilul îşi poate afla alinarea:

„Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam’mare, mamiţica şi tanti Miţa au
promis tânărului Goe să-l ducă la Bucureşti de 10 mai. “ 13

Repetenţia urmează să fie sărbătorită în cadrul unei sărbători naţionale.
Personajul caragialian se defineşte prin incapacitatea de a trece pragul inerţiei şi de a

cunoaşte adevărata revelaţie a ,,centrului”. Trenul care-l poartă pe Goe spre capitală este stopat
la jumătatea drumului chiar de cel care ar fi trebuit să ajungă la destinaţie la timp. Fermecatul
tren al vieţii duce pe Goe la centrul însuşi, ori, ca în schiţa Tren de plăcere, el ajunge la un
substitut al acestui centru, Sinaia.

,,Sinaia nu se poate compara mai nimerit decât cu un stomac: o încăpere mai mult sau
mai puţin largă, având două deschizături.” 14

Percuţiile limbajului ironic, vizând lumea intrată în această ,,încăpere”, sunt teribile. Cine
vine să petreacă într-un astfel de spaţiu decade, se degradează pentru că totul e în prefacere.
Descinderea la Sinaia e o chestiune de ambiţie. Nu se face ca un om ca d-l Georgescu să
lipsească din high-lifeul prezent în staţiune, chiar dacă această performanţă îl obligă la
preparative şi soluţii meschine. Personajele sunt parvenite, dar ţin la aparenţe. Doamna
Georgescu e una din ,,burghezele colorate”, iar Ionel Georgescu, puişorul, viitorul familiei se
va îmbrăca exact ca regale, în uniforma de vânători. Şi, deşi familia Georgescu ştie perfect ce
are să facă pas cu pas, în calea proiectării petrecerii se aşează de-a curmezişul două piedici
insurmontabile: încurcătura şi fatalitatea, principalele surse al limbajului ironic.

După cum vedem eroii noștri își croiesc și recroiesc familiile după necesități, în funcție
de dorința sau capriciul unuia dintre soți poate să mai apară o mătușică, un amic, un slujitor
devotat, un prieten care să fie ca un frate etc.

NOTE:
1. I. L .Caragiale,Opere II,pag.15
2. Ibidem, pag. 15
3. Ibidem, pag. 15
4. Ibidem, pag. 16
5. Ibidem, pag. 16
6. Ibidem, pag. 16
7. Ibidem, pag. 16
8. Ibidem, pag. 17
9. Ibidem, pag. 17
10. Ibidem, pag. 169
11. Ibidem, pag. 170
12. Ibidem, pag. 82
13. Ibidem, pag. 143
14. Ibidem, pag. 144
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Vasile Alecsandri, epistolierul

Dincolo de războaiele locale, angajând
polemici fierbinți, tulburând apele exegezei
(pornind de la data nașterii, falsând „după mitrică”
ori invocând inexistenta casă Alecsandri) și
întreținând „controverse stupide”, ignorând
„documentele pozitive” (Chiscop 2017 : 121), cazul
Alecsandri, lungă vreme eclipsat de gloria postumă
a autorului Plumb-ului, revine spectaculos în
actualitate. Nu atât redeșteptând interesul estetic
(vestejit), cât stârnind curiozități (fie și anecdotice),

redescoperind, ca „izvor curat” și sursă „creditabilă”, bogata corespondență a epistolierului
(Manolescu 2008 : 243).

Se știe, cel ce fusese considerat „părinte și cap al poeziei naționale” (Hasdeu, 1863) a
cunoscut o declasare fulgerătoare după moarte. E drept, Maiorescu venise cu un amendament,
acceptându-i acest statut doar „în generația trecută”; mai mult, observase că lira lui
„multicordă” vibra „la orice adiere” și, îndreptățit, sublinia într-un articol din Convorbiri
literare că valoarea lui Alecsandri (unică) rezidă în „totalitatea acțiunilor sale literare” (v.
Poeți și critici, 1886). Așadar, cu renume „prăbușit” după un cult exagerat, privit cu o
bunăvoință respectuoasă și citit concesiv, mai mult din obligații școlare, bardul de la Mircești,
muzeificat, figurează – negreșit – în canonul istoric (ca scriitor viabil, cum notase Călinescu)
fără a fi, însă, și un scriitor „viu” în canonul estetic. 

Și G. Ibrăileanu îl considera mare tocmai prin suprafața operei, întinsă și diversă, agitând
problemele culturale și politice ale vremii sale. Probându-și vocația de ctitor (cf. Florin Faifer),
îl vom afla „la orice răspântie” ca deschizător de drumuri, asumându-și varii roluri. Cu scris
„spornic”, Alecsandri (superficial, comod, sentimental, satiric, „puțin revoluționar”) a fost –
în ochii lui Iorga – scriitor, „mai mult decât toți ceilalți”. „Urmându-și vremea”, a ținut pasul
cu evenimentele părăsind pașoptismul initial. Salonard, om de lume, revoluționar, pasionat
călător, ministru, diplomat etc., el – prezent în viața țării – n-a părăsit, însă, literatura, fiind
„primul nostru scriitor complet” (Negoițescu 1991 : 90). A „românit” poezia, constatase D.
Bolintineanu și având, ca moșier, o existență înlesnită s-a consacrat îndeletnicirilor literare,
dovedindu-se prolific, chiar dacă moștenirea sa, ca „patriot epicureu”, dedat la senzualități
naturistice, cartografiază „un teritoriu estetic lagunar” (Negoițescu 1991 : 80).

Așadar, cum îl citim azi? Chiar dacă ne rostim admirativ față de pionierii literaturii
noastre moderne, discrepanța dintre prestigiul lor public, sub aura venerației și valoarea
estetică a operei sare în ochi. Schimbarea de paradigmă s-a produs după cărțile lui Paul
Cornea, V. Nemoianu, Mihai Zamfir ș.a., rescriind morfologia romantismului, implicit
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literatura secolului al XIX-lea, suportând o previzibilă reconfigurare istorico-literară. Interesul
s-a deplasat de la poezia pașoptistă spre alte genuri, incluzând preferențial proza
memorialistică (confesivă) și de călătorie și, nu în ultimul rând, epistolografia. Nici „seninul
mirceștean”, cum zicea Pompiliu Constantinescu, nu putea scăpa acestei translații, el – fixat
de Eminescu sub formula „vecinic tânăr și ferice” – fiind un om cu „simțire potolită”, idilizant
și risipitor, fără demonie lăuntrică. Erotic și bucolic, cu sensibilitate rustică, vădind ordine și
cumpătare, degustă calm, descriptiv, jubilativ-facil, fără mari sfâșieri, la gura sobei, îndemnul
creativ. Este un iconograf de sprinteneală ritmică și cantabilă, improvizând sub febra clipei,
căzând, după G. Călinescu, într-o erotică „zaharată”. Cultivă „stilistica spontaneității” (Zamfir
2011 : 155) și e departe, ca regim al creației, de terorizantul perfectionism eminescian,
refăcând la nesfârșit variantele. Categoric, are „geniul ocaziei” (Manolescu 2008 : 231),
consemnând prompt, cu hărnicie, în tratament liric, îndeletnicirile agreste, cu țărani radioși,
debordând de voioșie, însemnări de front, cântând distant bravura militară, de reverberație
patriotică sau cele meteorologice în lirica peisagistică, fără a trăi comuniunea cu natura. De
mare ecou, totuși, poezia lui Alecsandri (fie intimă, politică, națională) și îndeosebi cea
populară, „fabricată” după o rețetă personală (cum s-a spus), suportând îndreptări i-au asigurat
statutul de rapsod național. Poetul, constata N. Manolescu, „n-are sub ochi natura, ci ideea
ei” (Manolescu 2008 : 239); chiar retras la Mircești, producând idile „de interior”, de cadență
calmă în acel spațiu protector, el cade într-un contemplativism static, fără aderență. De consum
popular, fără tăgadă, și proza, și teatrul sau opera de folclorist, cu texte întocmite (folclorizate)
sau șlefuite, oricum personalizate, i-au asigurat, în anii romantismului crepuscular, un imens
succes. Un descriptiv cult, neîndoielnic, de izvor folcloric, atacând dezinvolt „o succesiune
de teme”, tratate mecanic, din exterior, așa l-a văzut și Pompiliu Constantinescu, așezându-l
sub eticheta diletantismului. Cel mai mare poet român „până la Eminescu” (Piru 1991 : 95),
natură optimistă, stăpânit, „în mica măsură”, de sentimentul tragicului               (Piru 1991 :
203), rezistă, însă, prin proză, ca parte mai durabilă a operei. Aparținând unui romantic lucid,
evacuând iluzionismul, proza alecsandriană fagocitează substanță autobiografică. Teatrul
rămâne, însă, vocația primordială, comediograful Alecsandri impunând o formulă proprie.
Creatorul Chiriței, precoce și prolific, „trăia teatrul prin toți porii” (Zamfir 2011 : 162) și a
fost primul nostru dramaturg adevărat, chiar dacă ispita dramei (istorice) nu s-a bucurat de
succesul iscat de schițele de moravuri, de culoare locală. Or, îndemnul localizării, acoperind
cantitativ nevoile de început ale teatrului românesc, i-a jucat și feste. Încât dispoziția sa
creatoare, hrănită și din lecturi, îl făcu „mai bogat decât îl hărăziseră ursitoarele”, scria acidul
Al. Dobrescu, văzând în Alecsandri „o albină lucrătoare” (Dobrescu 2015 : 139).
„Circumspecția iscoditoare” a exegeților a adus la lumină a serie de împrumuturi tacite,
identificând surse străine, probând, îndeosebi, lista izvoarelor franceze. Într-un minuțios studiu
de literatură comparată, Charles Drouhet (v. Vasile Alecsandri și scriitorii francezi, Cultura
Națională, București, 1924) numise astfel de manufacturi franțuzești, după ce Verax (adică
Ioan Nădejde), Aron Densușianu, Anghel Demetriescu l-au supus pe bătrânul poet unei „critici
distrugătoare” (Dobrescu 2015 : 140). Câteva mărturisiri, de aflat în epistole private, trimise
de prin 1880 lui Ion Ghica, încercau să repare „omisiunile”, după ce Ulysse de Marsillac,
cronicarul săptămânalului La voix de la Roumanie dăduse tonul, denunțând – primul –
imitațiile (Dobrescu 2015 : 141). Și numeroasele călătorii, contactul cu mediile înalte,
curiozitățile voiajorului, „cel mai puțin autohton dintre călătorii pașoptiști” (Zamfir 2011 :
154), au facilitat, negreșit, seria de împrumuturi. Iar corespondența, în stilu-i delectabil, scutit
de constrângeri, ne îngăduie să descoperim – ca „sursă indispensabilă” – omul și epoca sa,
încât Mihai Zamfir îndrăznea o profeție, notând că deceniile ce vor veni îl vor privilegia,
probabil, pe Alecsandri-epistolierul (Zamfir 2011 : 143). Firește, nu dintr-un interes pur estetic.
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Dar ca epistolier „nesfârșit și neobosit” (Zamfir 2011 : 164), Alecsandri îl interesa și pe N.
Manolescu, criticul afirmând că „cel mai interesant capitol din proza lui Alecsandri este
corespondența privată” (Manolescu 2008 : 243). Există un vast fond epistolar (peste 2500
scrisori) și putem detecta un stil epistolar, dincolo de numeroasele depeșe oficiale ori
rapoartele cerute de felurite misiuni diplomatice. Această vastă activitate epistolară (ca
exercițiu cotidian) a trezit interesul lui Ilarie Chendi, cel care, împreună cu E. Carcalechi, a
tipărit la Socec, în 1904, un prim volum de Scrisori, inventariind 426 de epistole. Peste câțiva
ani, Georges Gazier încredința tiparului scrisorile lui Basile Alecsandri către Edouard Grenier
(Paris, 1911) iar în 1929, la București, fiica poetului, Marie G. Bogdan, publica un alt
mănunchi epistolar sub titlul Autrefois et aujord‘hui. E vorba de un „epistolier de rasă” (cf.
Florin Faifer), de un om umblat, de vibrație patriotică, dezvăluind relațiile cu confrații, oferind
informații de primă mână despre împrejurările care i-au marcat destinul și i-au impulsionat
creația, descriind epoca. Abia în 1957, la Biblioteca Academiei RPR, Marta Anineanu va
întocmi Catalogul corespondenței lui Vasile Alecsandri, un volum masiv inventariind peste
2200 scrisori, „punct de plecare al oricărei cercetări serioase” (G.C. Nicolescu 1960 : VIII).

Cercetând corespondența, va trebui să temperăm prejudecata superficialității și a
leneviei*). Descoperim un Alecsandri încercat de chinurile scrisului, „năpădit de îndoială”
când se gândește la capriciile publicului, gata oricând de a sancționa „un jalnic fiasco”,
deplângând jocurile presei, acele foi „ușuratice” care „fac trotuarul” (la București, dar și la
Paris), în fine, mărturisind că ține la meseria de autor dramatic. Scena politică îl dezgustă,
nu e doritor de noutăți, în schimb munca la drama în versuri Ovidiu l-a „absorbit în întregime”,
recunoaște într-o scrisoare către Ion Ghica (la 29 noiembrie 1884). Și tot acolo aflăm că ales
„ponderator” la Senat, „pe neașteptate”, își dă osteneala de a citi Regulamentul („această
blestemată broșură”) deși întreaga lui ambiție ar fi să se bucure de liniște pentru a termina
Ovidiu. Insultat, repetat, de L’Indépendance roumaine sau de Macedonski (lăsat „să latre în
voie”), Alecsandri își reamintește, la 10 noiembrie 1884, că are și el „gheare la nevoie”. Dar
„marea plăcere” este cea de a crea (Alecsandri 1960 : 141), reînviind, în cazul dramelor de
bătrânețe, umbrele Antichității; iar a reuși ar fi „marele triumf”, simțind „furnicături în
degetele care țin condeiul” (Alecsandri 1960 : 136).

Evident, tonul epistolar suferă fluctuații ca temperatură afectivă. Alecsandri se dovedește
generos, iertător, loial; se înflăcărează când se adresează lui Bălcescu, îl îmbărbătează pe
Cuza, cere, după Război, „să ne punem pe muncă” și acuză „trupa de cabotini politici”. Nu
este ahtiat de onoruri și demnități deși a fost asaltat; va refuza diverse misiuni în străinătate,
mandatul de deputat ori cel de senator datorită „ocupărilor literare”, preferând a-și pune silința
în slujba „tributului literar”, cum se adresa alegătorilor din colegiul I Roman (Alecsandri
1960:177).

Corespondentul favorit e, negreșit Ion Ghica*), căruia în intervalul 1842-1890 i-a trimis
526 scrisori! Sociabil, fire veselă îl ține la curent cu evenimentele din viața publică și privată.
Lămurește problema paternității Cântării României, deplânge, în cazul lui Grigore
Alexandrescu, „uitarea noii generații”, acceptă Povestea vorbii ca „monument național” și,
în 14 octombrie 1883, va ține o conferință pentru ajutorarea „bietului Eminescu” în Sala
Ateneului. Sunt peste tot informații utile despre „strania epocă” (cum îi va scrie însuși Ghica,
denunțând „viața zvăpăiată a tinerilor cuconași”), de la culisele alegerii lui Cuza și colcăiala
intrigilor la „politica negustorească a Franței”, blamată în exilul parizian.

Înspre senectute, aflat la Mircești, va recunoaște într-o scrisoare (21 iunie 1880) către
Alex. Papadopol-Calimachi**) că îi trebuie, pentru restul vieții, „căldură și lumină”, doar astfel
lucrând cu entuziasm. Îi va pune la dispoziție „neobositului arheolog” (trudind la o biografie
a lui Negri) corespondența politică a fratelui său Iancu Alecsandri, „cu lămuriri foarte
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importante asupra regimului prințului Cuza” (Alecsandri 1960 : 209). Prins de un lumbago,
poetul – amuzându-se – va dori tuturor miniștrilor „a căror mijloc are o elasticitate
proverbială” să dobândească o astfel de „înțepenire de șele” (un „lumbago național-liberal”)
în folosul demnității (Alecsandri 1960 : 208).

Alecsandri a crezut mesianic în rolul educativ al literaturii, cerând și luptând să fie
națională. Ca dovadă, și entuziasmul de-acasă pentru Cântecul gintei latine, premiată la
Montpellier (1878), cu ecou palid, să recunoaștem, în străinătate. Dar el, traversând veacul, a
fost o fabuloasă personalitate nu doar culturală. Să pomenim misiunile sale, obținând – în
folosul țării – sprijinul unor iluștri politicieni apuseni (Napoleon al III-lea, Victor Emanuel al
II-lea, Cavour etc.); sau renunțările sale, având chiar șansa de a fi ales domn (initial C. Negri,
apoi sprijindu-l pe Al. I. Cuza). Teatrul, eclipsând jurnalismul, era atunci „singura tribună care
ne mai rămâne”, credea tânărul Alecsandri. Acolo „se câștigă idei”, îi va scrie lui I. Ghica (3
octombrie 1850), încât sârguința lui este explicabilă; chiar dacă, peste câțiva ani, va nota că
autorii dramatici de la noi aveau de luptat cu „patru obstacole greu de trecut”: o limbă „în
fașă”, un public pe măsura ei, actorii care „seamănă cu publicul” și, evident, cenzura
(Alecsandri 1960 : 67). 

Odată cu vârsta, el, cel care rătăcea „fără țintă”, e atras definitiv de „aerul învietor de la
Mircești”. Acolo, „leneșul” se bucură de simplitatea unui cămin, cercetează orizontul
nemărginit și gustă „o apă care merge la inimă”; dar mai ales se refugiază în muncă, în pofida
bolii care îi macină energiile. Popular, celebru în timpul vieții, împovărat de onoruri, fiindu-
și – ca pionier – „judecător și călăuză” (Piru 1991 : 128), Alecsandri, un „privilegiat al sorții”
(cum repetat s-a spus), a fost declasat de piața postumă. Judecând contextual, meritele lui sunt
uriașe în agitatul său veac. Lăsat o vreme „la o parte”, eclipsat de suitoarea, aproape
imprevizibila glorie postumă care, spectaculos, l-a întovărășit pe Bacovia, Alecsandri revine
în atenție, deși, până acum, n-a avut șansa unui exeget tenace de talia devotatului Constantin
Călin, făcând din „triumful unui marginal” o temă obsesivă, „de-o viață”. Totuși, angajat în
cauze înalte, cumpănit în aprecieri, nerevendicat, întrutotul, de vreo mișcare culturală a epocii,
Alecsandri este „mai mult decât un simplu înaintaș al lui Eminescu” (G.C. Nicolescu 1960 :
V). Literatura română modernă „nu e de conceput în afara prezenței sale carismatice” (Faifer
2004 : 87). El rămâne „gloria nediscutabilă” a literaturii noastre, cum profețea Hasdeu și cum
nădăjduia însuși Alecsandri, chemând la rampă bunul simț public (Alecsandri 1960 : 150). E
drept, această fermă convingere, enunțată epistolar, viza soarta uitatului Grigore Alexandrescu,
sperând că „neguțătorii vor fi alungați din templu”. Fiindcă, sublinia încrezător Vasile
Alecsandri, „nimic nu se pierde în lumea aceasta”. Implicat plenar, uneori decisiv „în toate
momentele cu rezonanță istorică”, schimbând fața țării, Alecsandri s-a dovedit un scriitor-
cetățean și un patriot luminat (Chiscop 2018 : 7). 

Pregătindu-se de călătoria ad patres (la strămoși), Alecsandri își anunța retragerea (la 29
mai 1890), dorind a părăsi Parisul. Denunță „meschinăriile marilor oamenilor de stat” și
concluziv, adresându-ne „dragului” Ghica, notează mulțumit că eforturile lor, în timpuri grele,
„îndreptând țara pe calea progresului” au rodit, lăsând altora șansa de a purta „marile bătălii”,
privind acum, din depărtare, isteriile „teatrului de păpuși”, animat de „cioclii politici”
(Alecsandri 1960 : 160).

Dacă Alecsandri, pentru noi, contează ca „cel dintâi scriitor în toată întregimea
înțelesului”, cum se pronunțase răspicat Iorga, reproșându-i însă, cu temei, „puțina adâncime”,
idilismul, talentul „vioi, fluid, ușor”, regalitatea sa privește, credem, rolul de „introducător”,
după spusa lui Mihail Dragomirescu (v. Vasile Alecsandri în lumina vremurilor de azi, în
Flacăra, nr. 46/29 august 1915). Alecsandri, deși o glorie în recul, adăpostită în mausoleul
literaturii, rămâne o voce emblematică, ajutându-ne să ne pricepem istoria, palpând idealurile
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care au însuflețit o mare generație. Din această perspectivă, corespondența ni se dezvăluie ca
o mina prețioasă de informații, descâlcind textura unei epoci convulsionate, ctitorind
șovăielnica noastră modernitate / modernizare.

NOTE:

Alecsandri (1960) : Vasile Alecsandri, Corespondență (Documente literare inedite). Ediție îngrijită și note de
Marta Anineanu. Cu o prefață de G.C. Nicolescu, ESPLA, București, 1960.

Alecsandri (1981-1985) : Vasile Alecsandri, Opere, vol. VIII-X, îngr. Marta Anineanu, Editura Minerva,
București, 1981-1985.

Chiscop (2017) : Liviu Chiscop, Să punem capăt unei controverse stupide, în Convorbiri literare, nr.
12(264)/2017.

Chiscop (2018) : Liviu Chiscop, Bicentenar Vasile Alecsandri (1821-2021), Editura Alma Mater, Bacău, 2018.
Dobrescu (2015) : Alexandru Dobrescu, O albină lucrătoare: Alecsandri, în Față în față, Editura Academiei

Române, București, 2015.
Faifer (2004) : Florin Faifer, Alecsandri, Vasile în Dicționarul General al Literaturii Române, A/B, Editura

Univers Enciclopedic, București, 2004.
Manolescu (2008) : Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române (5 secole de literatură), Editura

Paralela 45, Pitești, 2008.
Negoițescu (1991) : Ion Negoițescu, Istoria literaturii române, vol. I (1800-1945), Editura Minerva, București,

1991.
Piru (1991) : Al. Piru, Surâzătorul Alecsandri, Editura Minerva, București, 1991.
Zamfir (2011) : Mihai Zamfir, Veșnicul ferice (Vasile Alecsandri), în Scurtă istorie. Panorama alternativă a

literaturii române, vol. I., Editura Polirom / Cartea Românească, Iași / București, 2011.

*) Alecsandri invocă, repetat, o „lene proverbială”, fiind explicit într-o scrisoare de tinerețe, trimisă lui Ion
Ghica (27 octombrie 1851): „tot ce se aseamănă mai mult sau mai puțin cu lenea are dinainte stima și aprobarea
mea” (Alecsandri 1960 : 64). Cu toate că, intervenind corectiv, mărturisește că face „proiecte de lucru” pentru
întoarcerea în țară, printre care figurează și „o foaie literară” (viitoarea Românie literară, „cu totul străină politicii”,
pentru care primește autorizația în februarie 1852, suspendată după primul număr). Proiectul va fi realizat abia în
1855, dar tot pentru scurtă vreme.

*) Într-o scrisoare trimisă (la 10 iulie 1886) lui Ion Ghica, aflat în „insula Albionului”, Alecsandri, aflat „pe
picior de ducă” din Paris, îl somează pe bunul său prieten să continue prezentarea galeriei de oameni și evenimente
(o adevărată „comoară” pentru cititorii prezenți și viitori), recunoscând franc că „puține lucrări au avut și vor avea
succesul scrisorilor tale” (Alecsandri 1960 : 152).

**) Am pomenit de Alex. Papadopol-Calimah (1833-1898), istoric și om politic unionist deoarece Alecsandri,
preocupat de limbă și susținând, în ortografie, principiul fonetic va tipări, la Paris, la îndemnul lui J.A. Vaillant, sub
pseudonimul V. Mircesco, o Grammaire de la langue roumaine, ajutat fiind de A. Ubicini și Alex. Papadopol-Calimah.
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Decebal

S-a topit în glie, nu-i mai știm mormântul,
Îl găsim într-una și-l căutăm mereu;
L-a primit în brațe prietene pământul, 
Țărâna străbună i-a rămas veșmântul,
L-au purtat spre șesuri apele și vântul...
Străjuie pe măguri duh de om și zeu!

Noaptea câteodată glasul lui s-aude:
„Nu-i lăsați să treacă! Sunt dușmani vicleni!”
Și se pierde glasul printre ierburi crude,
Neștiut se joacă vânt în frunze ude
Și domol s-ascunde prin poteci zălude
Și răsare-n joacă mângâind poieni...

Dacă iei în palmă pumnul de țărână,
Simți dogoarea aspră-a sufletului dac,
Îl găsești în apa bună din fântână,
Îl cunoști în pâinea care-o ții în mână
Și-l asculți în doina care-ncet îngână
Întâmplări din vremuri, pe când brazii tac...

Și ne spune doina...câte nu ne spune
În murmurul jalnic, blând și trăgănat...
Buciume în munte când încep să sune, 
Când șoptește codrul cântec fără strune
Și când crește holda țarinii străbune,
Ni-i mereu alături, El, cel ne-nfricat!

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Nu-mi spune 
„Nu-mi spune că totu-i risipă, 

iluzie arsă-n zadar...”
Sergiu Adam

Nu-mi spune că totu-i pustiu 
bat aripi de îngeri prin nori
eu ştiu că nu-i prea târziu
să cadă din ele ninsori

nu-mi spune că totu-i pierdut
eu încă mai cred în minuni
nimic nu-i la timpul trecut
şi nici nu-i risipă-n genuni

nu-mi spune că astă poveste
ce-abia a-nceput s-a sfârşit
atâta mirare mai este
pe drumuri ce nu le-am păşit

şi luna îmi pare aproape
un vis uriaş legănând
în cer ard stele mioape
ca tu să te-ntorci dintr-un gând

şi mâine va fi ca şi ieri
şi noaptea va naşte o zi
nu-mi spune că toate-s păreri
nu-mi spune că toate n-ar fi...

Cine?
Clipă frumoasă
fată cu trup de ninsori
cine te sfarmă
cine te scurge-n pământ
să-l adapi şi să mori?

Cristina CÎMPEAN*
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Clipă frumoasă
fată cu ochi de lumină
de ce din tine-mi
rămâne pe talpă
doar urmă de tină?

Clipă frumoasă
fată cu râs cristalin
unde te duci
şi-mi laşi înserarea
şi dorul şi-un chin?

Clipă frumoasă
fată cu mijloc subţire
de ploaie
cine te-alungă mereu
şi cine te-ndoaie?

Despărţire
Pe albul de perete
eu ţi-oi găsi un loc
alături de-amintiri
chiar astăzi, la soroc  
acolo te-oi ascunde
sub geam de sticlă gros
să nu te-atingă piatră
ori gând făr'de folos
iar eu m-oi depărta
oricât mi-ar fi de greu
de tine cel expus
în sala de muzeu
şi ca pe Mona Lisa
− din depărtare doar −
de-acuma te-oi privi
cu gândul meu amar
aşa gândesc că poate
privind tablou'-ntreg
oi reuşi surâsu-ţi 
cândva să-l înţeleg...
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Ala bala
Tatălui meu

După brazi răsare luna
şi-un copil strigă întruna
tot chemând pe cineva
ascuns tocma' sus pe-o stea
(unde doarme-ntr-un culcuş
cu un elefant de pluş
lâng-un zeu care-i tot coase
aripi albe de mătase)

ala bala portocala
totu-i vag şi-i alandala
după brazi răsare luna
şi eu strig şi strig întruna…
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*Cristina-Otilia Cîmpeanu (n. Adam, 31.03.1966, Bacău, jud. Bacău.
Absolventă a Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie Iaşi, promoţia

1990. În prezent: medic primar Igiena alimentaţiei şi nutriţie, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Sănătate
Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi.

Debut literar: 2015, „Ateneu” (Bacău).
A publicat poezie în revistele: „Didactica Nova” (Craiova, 2017, 2018), „Ateneu” (Bacău, 2016, 2017, 2018),

„Plumb” (Bacău, 2016), „Pro Saeculum” (Focşani, 2017), „Spaţii culturale” (Râmnicul Sărat, 2017), „Meridianul
cultural românesc” (Vaslui, 2017), „Vitraliu” (Bacău, 2017), „Vatra veche” (Târgu-Mureş, 2017), „Bacoviana”
(Bacău, 2017), „Baaadul literar” (Bârlad, 2017), „Destine literare” (Vancouver, Canada, 2019), „Actualitatea literară”
(Lugoj, 2019), „Banchetul” (Petroşani, 2018), „Banchetul de Lainici” (Petroşani, 2017), „Asachi” (Piatra-Neamţ,
2018), „Tecuciul literar-artistic” (Tecuci, 2018), „13 Plus” (Bacău, 2017), precum şi în volumul „Vasile Alecsandri
– polimorfismul vieţii şi operei” (Bacău, Editura „Ateneul scriitorilor”, 2019; editori: Ioan Dănilă, Dumitru Brăneanu).



Să stai în cuvinte ca într-o casă veche

să stai în cuvinte ca-ntr-o casă veche
locuită de mii de oameni înainte.
nu ai de ales decât între acestea două
să rămâi în stradă privind din afară
ori să vii înăuntrul cuvintelor
unde fiecare și toți au loc
(dacă timpul nu le-a furat între timp
puterea de-a se rosti).
însă nu toate casele sunt la fel
pentru că nu toți oamenii sunt la fel,
unii iubesc casele goale, alții casele depozit,
alții mobila veche ori mobila nouă,
casele reci ori calde, luminoase ori întunecoase,
după cum un chip diferă de altul.
unii stau în case ca în morminte
însingurând colțul acela din univers.
eu îi întâlnesc deseori și pe unii și pe ceilalți
și sufletele noastre se îndrăgesc
sau se compătimesc pe-ascuns – așa sunt ele făcute.
cel mai mult însă mă uimesc
cei care stau în cuvinte
ca în biserici.

Turnul Babel

În fiecare zi intrarea în turnul babel
nu costă în aparență nimic
atâtea încăperi, unghere, spirale,
atâtea fețe în prefacere:
vei vrea să mergi la împărat
și vei găsi un mercenar
vei vrea să urci la filosof
și vei găsi doar umbre de idei;
mai grav e că etajele
se schimbă între ele
de parcă o revoltă tainică
se pune în mișcare și în elemente.
cum ar fi să aștepți zorile
și să te izbească întuneric
din nou, din nou, din nou
fără niciun sens?
Timpul nu poate fi totuși păcălit,

Alexandru MĂRCHIDAN
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nici adâncul tău la nesfârșit.
în turnul babel nu costă
în aparență nimic să te pierzi
pentru că ușile (de intrare) sunt la perete.

Cuvânt de ziua ta

Nu la lumina
în care mor fluturi,
nu în timpul
ce scoate din primăveri celălalt chip,
nu pe drumul unde în capăt așteaptă un zid
nu, nu,
nu spre unele ca acestea am fost chemat,
deși,
în furtună,
e greu
să separi flori de cireș
și fulgi de zăpadă.

Cu timp și fără de timp

În țara dintre țărmuri
am ajuns străin
cum străine sunt firele de iarbă
când dinspre miazănoapte vin norii
cu gheață-n pântece. 
rămâne să urmăm drumeagul
ce taie în două furtuna
deseori cursele vrăjmașilor
stau înainte
și prăzile lor, trofee ce pot ușor spăimânta
pe mult iubitorul de sine.
Aruncat între apă și stânci
gustul amar al pământului te acoperă-ncet
și ce părea să ucidă
devine tot mai tare armură și scut.
din vale în vale
din durere-n durere
se descoperă inima și dulceața ei
Răsărit al Răsăriturilor
aceasta este pacea
care covârșește toată mintea.
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Laconic

după zâmbete de toamnă
lupii.
între înserare și noapte
poemul pentru tine.
pe lava pietrelor
fir neted de memorie.
dincolo de timp
sufletele cuvintelor
și un pian fără capăt.

peste toate
viața
cu o foarfecă într-o mână,
cu inima mea în cealaltă
și cu o pasiune nebună
pentru
origami.

Trepte

În amurg herghelii de cuvinte
în pântece de cai troieni
și apoi întâmplările
să nu îmbrățișezi întâmplările
ca pe bărci de salvare –
deseori sunt trimise
de cei ce sapă galerii sub zidul cetății.
iarăși împresurare, încleștare, neodihnă
stăm în propria viață precum însângerați soldați
frământând în minte
pâinea păcii viitoare.
nimic nu e lăsat la întâmplare
nimic fără rost
și n-ar putea fi altfel
când toate te-ntâmpină
pe porțile
ce le-ai deschis.
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Vârsta erotică (fragment)*

Azi am stat toată ziua pe bahnă. Nu s-a
schimbat nimic, parcă n-ar fi trecut un an de când
am fost ultima dată. Sălașul îmi pare mai frumos
după o absență așa de lungă: soarele de toamnă
coboară în spatele Pietrei Lăpușanului, căldura e
împrăștiată pe văi de un vânticel jucăuș. Am
refăcut acoperișul să țină pînă la primăvară.
Frunzele de brusture și podbal seamănă cu niște

catrințe puse la uscat. Aici nu există hotar între ce a fost și ce este, pare un tărâm al ființei ce-
și agită microscopicele caligrafii în afara oricărei durate. Întreaga lor energie este absorbită
de iluzia supraviețuirii, într-un dans imaginar ce se pierde în noaptea pământului. Simt, confuz,
cum din această lume ce se retrage în cochilia ei am fost expulzat… Într-un spațiu fictiv al
umbrelor ce aș fi putut fi – cioban, crâșmar, țapinar, vânător, popă, cojocar, babă, vrăjitoare,
moșică, fântânar – crescute unele din altele, fantomele oploșite în mine nu cunosc hotarul
dintre a fost și este. Straturi peste straturi de detalii supradimensionate ca ale unui tablou văzut
de la mică distanță, imagini frânte, vorne răzlețe, vag legate între ele, într-o multiplicare
contradictorie, de neînțeles, mișună în jurul meu, plutesc în roiuri, asemenea fulgilor de zăpadă
ce se topeau imediat când încercam să-i prind cu limba, încât nu mai știu unde sunt, în
umbrarul de pe bahnă sau în tenebrele halucinației.

Nici Lăpușanu nu-i ca alți munți. Vârful nu e ascuțit, seamănă mai degrabă cu o imensă
căciulă turtită de pe care zăpada se topește toată vara, se scurge pe stâncăraia pieptului, intră
pe sub pământ în bahnă. Ca un ecou venit din altă lume, strigăte înfundate, răgușite – hăăăp-
hăăăp! h-ă-ă-ăp-hă-ă-ăp! hăăp! hăăp! hăăp! – sunt urmate de șuierul  trunchiurilor pe jgheab
pănâ în bahnă. Taicu zicea, pământul acesta-i miruit de mâna nevăzută a Atotputernicului: din
pământ faci și strachină, și din pământ rodește și ce pui în ea, duhurile lui dorm ascunse în
nepătrunsul din bahnă. Fiecare copac crește dintr-o umbră: când eram mic, stăteam cu capul
în iarbă și picioarele în sus: așteptam să-mi intre sevă prin păr și să-mi crească frunze la
degetele de la picioare.

Am luat trei eșantioane de apă de la izvorul Icuța, mâine mai iau două. Să fie posibil ca
la ore diferite compoziția să fie alta?

Ploaia supralicitează nervii, îngroapă zilele în prohodiri lungi de acorduri care se preling
pe acoperișul putred. N-am primit (două luni întârziere) buletinele de analiză de la izvorul
Icuța. Mătușa Donca ne-a adus o plăcintă învelită în ștergar de in; n-am mai mâncat o
asemenea bunătate de când a murit Icuța. Diana: Uțule, c’ăpi! Aseară s-a transmis pe doi un
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concert simfonic: Tablouri dintr-o expoziție, Eine Kleine Nachtmusik, Concertul în re major
pentru vioară și orchestră, Diptic moldav (primă audiție), dirijor Alexandru Christian Ursu
(bunicul Astridei). De ziua mea Astrid mi-a făcut cadou o agendă: – Scrii în ea tot ce-ți trece
prin cap. mă interesează. Am notat tot felul de banalități. A rămas la ea. Ar fi trebuit să scriu
doar te iubesc. Acum nu mi-e frică să scriu, fiindcă știu că nu va citi niciodată. Dixi et salvavi
animam neam (E., C., 111, 19, 31).

Nessul face minuni: dacă aș scrie în fiecare zi ca azi, în doi ani aș termina lucrarea asta
care îmi stă pe cap, dacă nu mi-o lua-o înainte altul mai harnic. În Bogdănești l-am întâlnit pe
Moșe:

– David și Solomon, cred că știi, sunt la Berșeva, fac afaceri, ăștia tineri intră peste tot
ca puricii în blana câinelui. Am fost la ei, sunt prea bătrân să fi rămas. Obișnuința e mai rea
decât boala. Bunica, mama, Rebecca sunt aici, cine să aibă grijă de mormântul lor? Mai suntem
câțiva jidani… Am zis mereu Be Shana Hana’a Be Ierushalaim, și acum a rămas așa, doar
und so weiter… Mi-a scris Willy, în primăvară vine în țară cu o afacere, m-a întrebat dacă ai
primit buletinele pe care i le-ai cerut. Pe aici se aude că s-ar înființa o secție de reumatologie
orășenesc. Dacă v-ați muta, ne-am vedea mai des.

Acum o lună când am început să transcriu, aveam impresia că redactarea va curge fără
sincope. Azi am recitit peste o sută de pagini din ce am scris: mi se par tot atât de străine, ca
orice trecător pe stradă. Mă întreb dacă are rost să merg mai departe sau s-o iau de la început
pe alt drum?

Spânzurată deasupra orașului aproape o săptămână, ploaia spală zidurile șubrezite de
igrasie, mucegai, ciuperci băloase, purulente, mustind de un suc fetid, gălbui, lipicios, ca niște
muci; copacii își plâng tristețea cu lacrimi reci, dulci-sălcii.

– Vă salu’, do’ docto’, nu v-am mai văzutără de pe vremile alea… de tristă amintire; tot
cu ceaiurile? tot cu ceaiurile? Cân’ stăm la un pa’ar de vorbă? Dacă nu făcea ăia podu’ și gara,
nu mai ieșeam noi din văgăuna asta. La o vreme, Eliz chiar ’cea să ne mutăm, vindem tot și
găsim noi ceva, măcar la Iaș, dacă nu la București. Avea și femeia dreptate: n-ai tu să cumperi
un pantof, o cizmuliță, o hanță? Una-două, hai la Iaș, tot mai găseai câte ceva, mai făceai o
comandă; nu se mai putea do’le, dacă eu cu relațiile mele – mai o pulpiță de la abator, mai o
brânzică de la stâna IAS-ului – și, tot, parcă nu mai știam altceva decâtglojdeală și iar
glojdeală, ba că s-a terminat uleiul, ba că nu mai aveam zahăr; ba că nu știu ce mai aia a mă-
sii; într-un an n-am găsit sare de murături: – Mă, să fie al dracului, trebuie să deschiz depozit.
Acasă adă, socrilor du-le, de mama, ce să mai zic, că ea la cât ciugule, nici nu intră în calcul.
Acu’ să vedem ce-o fi și cu revoluția asta, furată, teleghidată, îmbârligată, cum o fi, dar să
dea, do’le, să dea drumu’ la inițiativa particulară, că le arată el Borșoiu de ce e în stare…
Tocmai vorbeam aseară cu Eliz, ce-o fi, dragă, cu Lupuleștii? S-ao fi supărat că nu i-am invitat
la nunta băiatului?

Știi ce-a fost pe capul nostru? Tărăraie mare! Credeam că-mi dau duhul. Venim într-o
seară pe la voi, tot vrea Eliz să te consulte, iar o doare capul, poate îi mai faci un tratament,
după acela din iarnă s-a simțit excelent, ce excelent, super. „Mă”, zice parcă nici n-am cap,
nimic, dar absolut nimic…”.

O fi de la surmenajul cu nunta?
– S-ar putea.
– Băftos ăsta micu, ’l-n doagă pe mă-sa de pușlama! Nu că-i fi-miu, da’i dat dracului,

pește, uite-așa dă din coadă, uite-așa alunecă… săptămâna viitoare pleacă în Italia ți rămâne
în… Izrael! Ha-ha-ha! Auzi idee la el! L-a pus socru-miu în relație cu băiatul lui Bleier, Albert,
nu cred că-l știi, e plecat de mult, vor să pună pe picioare un gheșeft. Hai c-am întârziat! Te-
am pupat, mă așteaptă Eliza la Alexandrești, stăm și noi la… o piatră, ce altceva să faci în
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Bogdăneștiul ăsta al nostru, nu vezi că nu mișcă nimic? Înainte mai venea câte un teatru, câte
un circ, acu, nimic; film și televizor, tot aia și aia, mai vrea omul și o gușă de văzduh
proaspăt… Doamna doctor cum se descurcă?

– Cum fac toți ceilalți.
– Te-am reținut, oi fi având treabă… noroc să fie, că nu murim noi așa, de proști…

*

În cei șaisprezece ani de când fusesem prima dată cu Taicu la Bogdănești, orașul decăzuse
lent, iremediabil. Trei camioane „Steagul roșu”, cu coviltir, transportau 30-40 km navetiști la
șantierul care reconstruia calea ferată. Nu exista niciun mijloc de transport în comun, pe străzi
circulau de-a valma pietoni, arhaice biciclete, șarete, două motociclete nemțești recondiționate,
trei autoturisme: Ford-ul verde, decapotabil, cu două locuri, al avocatului Tudor Tiberiu
Celarianu, refugiat din Cerna, Opel-ul alb al lui Șerb Hortopan, directorul spitalului și limuzina
neagră, Fiat, cu perdeluțe albe, a lui Eugeniu Șfeghiuc, proprietarul unui atelier de raparații
mecanice care asigura service-ul pentru biciclete, motociclete, autoturisme, mașini agricole.
Distracția populară o reprezentau meciurile de fotbal din zăvoi, organizate duminica, între
echipe ad-hoc constituite și cele două proiecții cinematografice săptămânale, joi și duminică.
Distracția joasă, cotidiană, îi avea ca protagoniști pe Cezar Olimpius Cernicanu (a murit acum
nouă ani de zile) și Moștoacă, internat, periodic, la Socola. Câteva cercuri restrânse, închise,
formate din îmbogățiți de război, funcționari din administrația publică, cadre de partid de la
comitetul raional, intelectuali cu dare de mână, plagiind high-life-ul de altădată, își făceau
vizite, se întâlneau la jocuri de cărți, poker, bărbații, tabinet, femeile, la sindrofii și agape.
Lili avea câteva colege de școală, nu dintre cele înzestrate cu vreo certă calitate, care avuseseră
șansa unor mariaje avantajoase. Propulsate în această așa-zisă lume bună, în realitate, o nouă
generație de ciocoime, o priveau de sus, abordând-o cu apelativul inflamant pentru ea, madam
Pipirig.

Deasupra străzilor murdare, a caselor cu tencuiala crăpată, căzută, invadate de igrasie și
șobolani pâclea permanent un smog sui-generis: bârfa insiduoasă, insinuantă și mirosurile
pestilențiale infestau nu numai aerul, ci și sufletele. Gura târgului, observator, delator, spion,
suprem arbitru, nu iartă pe nimeni, copil, femeie, bărbat. Fanate, trecute demult de prima
tinerețe, femeile nu se pot împăca sub nicio formă cu ideea că nu mai sunt atractive pentru
bărbați, inclusiv pentru soți (care aleargă după toate putoriștile astea). Defularea cocea
suspiciunea infidelității și buba blamului public își vărsa puroiul, ce-o fi găsit la miorlăita aia
care învârte ochii ca purceaua dovleacul, nici țâțe, nici cur, sac de oase; ceva trebuie să aibă
ea; păcat de neiertat (dar, în intimitate, invidiat) adulterul ținea capul de afiș, zile, săptămâni,
în toate birourile, localurile publice, întâlnirile private, până îi lua locul un nou caz. Împâclit
de nori sufocanți de praf, aerul de deasupra orașului avea constant un miros dens, înăbușitor
de untură râncedă și varză stricată. Din când în când, se lansau zvonuri despre reconstrucția
spitalului, deschiderea unui magazin supraetajat de produse alimentare și industriale, despre
refacerea canalizării, introducerea gazului metan.

Încălzirea continua să se facă cu cărbuni urât mirositori și lemne procurate pe sub mână.
Orașul agoniza, se prăbușea văzând cu ochii. Cu un an de zile înainte de a ne muta, se
deschisese un șantier pentru un bloc de locuințe cu patru etaje, dar lucrările fuseseră sistate,
fiindcă săpăturile pentru fundație ajunseseră la un zid ce putea fi o relicvă a celui ce ocolise
cândva fosta capitală. 

* Vârsta erotică, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2008, pag. 87-90, 100-101
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Scrânciobul (XX)

Din Jurnal:
4 iunie 1925: 1800 lei Cleante p(entru) fac(tură) Mihai Viteazul;
1 august 1925: 65 lei cinste lui Cleante ( de la punerea pietrei fundamentale a uzinei);

85 lei diverse din prăvălia lui Cleante

Primiți sau dați, banii rulau între Ion Gh. Mareș, care inițiase și conducea Cooperativa
Mihai Viteazul, era proprietarul localului construit pe terenul socrilor, aproviziona magazinul
cu cele necesare – de la ace de cusut și chibrituri, la bocanci și basmale sau unelte agricole,
depunea banii la bancă,  aducea gheață iarna (depozitată în ghețăria din curtea lui)și bere vara,
făcea cinste cui se cuvenea, dădea bacșiș cui merita, și Cleante, vânzător și, fără îndoială,
om de încredere.

Nu știu de unde și când venise Cleante, al cărui nume l-am găsit scris și Kleante, la
Vulcana. De altfel, nu-mi amintesc nimic despre el. Mi-o amintesc însă foarte bine pe
Cleientoaia, nevasta lui. Ce copil n-o știa? Locuia într-un spațiu oarecum aglomerat, peste
drum de cooperativă și de casa domnului Tudorică al Popii. În stânga casei sale era cea a lui
Vârlan, poreclit Cuțitaru, nu pentru că ar fi avut porniri violente – omul era pașnic -, ci pentru
că ascuțea cuțite, foarfeci, topoare, sape, hârlețe. Cu țața Marioara, nevasta lui, o femeie
blândă, mă întâlneam din când în când la Târgoviște, unde la bătrânețe, se mutase cu bărbatul
ei la singura lor fată, stabilită aici. Deși vorbea de condiții foarte bune la bloc, cred că suporta
greu dezrădăcinarea. Ne întâlneam de obicei în stația de autobuz, unde găsea oricând vulcăneni
de la care să afle ce mai e pe-acasă. Simțea nevoia să-i vadă, să afle câte ceva despre Vulcana.
Pe mine mă întreba întotdeauna de Doamna, adică de Mama. Ca majoritatea vulcănenilor,
care au înconjurat-o pe Mama cu compasiunea lor după moartea băiatului ei, fratele meu,
Radu, întrebarea trimitea la suferința pe care a trăit-o Mama până la capătul zilelor sale. De
la Cuțitaru cumpăram mere văratice, galbene, mari și zemoase. Tata a altoit cu mâna lui un
măr cu astfel de roade, din care mâncăm și acum mere care se coc după ce nu mai sunt nici
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cireșe, nici corcodușe și n-au apărut încă pepenii sau perele văratice.
Pe Cleientoaia o așteptau, în zilele de sărbătoare ale verii, nu numai copiii, ci și toți cei

care voiau să se răcorească cu înghețată.
Îmbrăcată cu halat alb ca spuma laptelui, femeia împingea un cărucior, în care, într-un

cazan plin cu gheață, trona vasul de înghețată. O așteptam fiecare pe Cleientoaia să ia cu
stânga cornetul și cu dreapta lingurița de porționat înghețata, pe care o punea apoi în cornet.
După ce mâncam cu înghițituri mici centimetrul de înghețată ce ieșea din cornet, îl ronțăiam
pe acesta cu conținutul lui dulce. Fără îndoială, înghețata era bună, din moment ce îmi
amintesc după atâta vreme de ea.

Cred că înghețata Cleientoaiei a apărut după ce n-au mai fost prăjiturile lui Nea Stelică.

*

În curtea localului construit de părintele Vasile Dumitrăchescu drept restaurant pentru
sezonul de băi și care apoi a fost, pe rând, local pentru nunți, baluri, horă duminicală, apoi
cămin cultural și bibliotecă, o vreme magazin, după care, de câteva decenii nu are nicio
destinație, se afla în copilăria mea, cofetăria lui Nea Stelică. Pe o latură a curții, cu fața spre
nord, era o construcție modestă cu prispă și vreo trei încăperi, dar și cu ușă spre stradă, pe
unde, urcând câteva trepte, intrai în cofetărie. Dar noi, copiii, intram pe ușa din spate: vedeam
mai întâi cele două cămăruțe afumate în care lucra și trăia Nea Stelică. Încăperea în care puteai
mânca prăjituri frumoase și gustoase ca la oraș, nu era nici ea mult mai mare – atât cât să
încapă vreo câteva măsuțe cu scaune și un galantar în care erau prezentate două-trei feluri de
prăjituri dintre care o puteai alege pe cea dorită.

Nea Stelică, care venise, probabil, de la Târgoviște, n-avea întotdeauna ținuta îngrijită
din cofetăria târgovișteană unde își făcuse ucenicia, halatul lui nu era la fel de curat ca al
Cleientoaiei, iar încăperea era întunecată, nu numai pentru că cele câteva ferestruici erau spre
nord, ci și pentru că pereții erau afumați. Dar prăjiturile puse pe farfuriuțe de Nea Stelică, cu
lingurița alături și cu paharul de apă cu care să stingem gustul lor dulce, erau, într-adevăr,
bune. Nici un copil care avea în buzunar câțiva lei n-ar fi ratat bucuria și mândria de a fi
mâncat și în duminica aceea prăjituri de la Nea Stelică. În pauza făcută să se mai odihnească
dansatorii și orchestra din localul de dans alăturat, locul se aglomera: fiecare băiat avea puși
deoparte banii cu care să o trateze cu o prăjitură pe fata cu care era în vorbă.

Date fiind condițiile precare de igienă în care erau făcute prăjiturile lui nea Stelică, Mama
nu ne lăsa să mâncăm prăjituri de la cofetăria acestuia. Dar cum era să înghițim în sec pe
lângă alți copii care se lăudau cu cât de bună fusese prăjitura?

Nea Stelică nu avea nici nevastă, nici vreun ajutor pentru munca lui de cofetar. Cum
reușea, de unul singur, să facă atâtea prăjituri?

În ceea ce cu greu se putea numi bucătărie, nea Stelică avea mereu câțiva copii (inclusiv
Radu, fratele meu, și Ovidiu, vărul nostru), care se întreceau să bată albușurile și să frece
gălbenușurile de la ouăle pe care tot ei le aduceau de prin cuibarele de acasă. Nu munceau
degeaba. La sfârșit, vasele mari de aramă ale cofetarului străluceau de curățenie. Crema dulce
rămasă în ele era mâncată cu poftă, adunând-o fiecare cum putea, de pe vase.

Acum, la Vulcana, multe gospodine știu să facă prăjituri de cofetărie, fiind absolvente
ale unei școli profesionale de cofetari și patiseri, la care le-a îndemnat să meargă domnul Emil
Dobrescu.
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*

Țin în mână o pungă pe care scrie mare Suchard. praliné. Nu-mi vine să cred! Chiar
există! Chiar au existat! Pe pungă este fixat un bilețel: Pentru mama. Înseamnă că povestea
a ajuns și la nepoate. Sunt astfel avertizată că nu întâmplător sunt bomboane Suchard. 

Pe vremea când ciocolata nu se mai găsea decât în amintirile Mamei, ea ne povestea de
un timp și un tărâm românesc de poveste, în care puteai cumpăra ciocolată pe alese și câtă
doreai. Îi plăcea mai ales ciocolata Suchard, din care nouă, copiilor ei, aflați la vârste prea
mici ca să avem ceva amintiri, ne cumpăra figurine. Doamne! Merele de aur din poveste erau
mai de crezut decât să găsești ciocolată Suchard și să cumperi câtă vrei! Când Tata, aflat pe
front, în plină iarnă rusească, i-a scris Mamei să-i trimită haine groase pe care să le poarte pe
sub uniformă, Mama s-a dus la magazinul lui Stănciulescu din Târgoviște și i-a luatTatei și
un kilogram de ciocolată Suchard. Cum or fi fost vremurile acelea, și cum o fi fost ciocolata
Suchard? Uite-o acum aici, în mâna mea.

În copilăria lor, Mădălina și Anca au mâncat, până la o vreme, ciocolata Pitic, bomboane
Vinga, ciocolățica cu rom care a reapărut acum în magazine, ciocolată cu lapte sau amăruie.
Se găsea ciocolată, dar nu ca cea din povestea Mamei. Când erau la liceu sau studente, nici
măcar Vinga nu mai exista. Așa că povestea mamei despre ciocolata Suchard au aflat-o și
nepoatele. Trimițându-mi bomboanele, Anca s-a gândit la două generații care au înghițit în
sec după ciocolata de neatins, care se găsea numai în povestea Mamei. Mi-a făcut o mare
bucurie, dar a desființat un mit.
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Declaraţia de presă

În pauza mare, profesorul Doru Pintilie intră
în cancelarie şi se adresă colegilor:

-Vreţi să ascultaţi ceva interesant?
Mai multe priviri curioase  se aţintiră asupra

lui, colegii ştiindu-l serios din fire, chiar dacă altă
dată crea bună dispoziţie prin ce spunea.

-Le-am cerut copiilor la ultima oră de dirigenţie să relateze o întâmplare care le-a atras
atenţia în mod deosebit.

-Să scrie acasă sau la şcoală? întrebă colegul Panait, diriginte şi el, dar la cealaltă clasă
a V-a.

-La ora de dirigenţie, ca să fiu sigur că ce scriu le aparţine.
-Să auzim, spuse o colegă învăţătoare. 
Profesorul Pintilie preluase clasa care îi aparţinuse timp de patru ani  învăţătoarei Cazacu.

Doamna nu putea rămâne indiferentă la ce ar trezi interes de la foştii ei elevi.
-Ascultaţi, spuse profesorul Pintilie.  Lucrarea aparţine elevei Letiţia Georgescu.
-O fată minunată, aprecie doamna Cazacu.
-Hai mai repede că trece recreaţia, completă un coleg.
Domnul Pintilie începu să citească:
„Anul acesta mi-am petrecut vacanţa de vară la bunici, la ţară. Nu era prima dată când

mergeam acolo, dar acum parcă am văzut altfel lucrurile. Bunicii au o gospodărie frumoasă,
cu păsări şi animale de curte, pe care le-am îngrijit şi eu cât timp am rămas acolo. Bunicii
mei sunt oameni harnici şi iubitori. Într-o zi am întrebat-o pe mamaie de ce cotcodăcesc
găinile, şi ea mi-a spus că ele cotcodăcesc după ce coboară din cuibar, unde au făcut un ou.

-Şi pentru asta trebuie să cotcodăcească?
-Da, a spus mamaie, vor să arate că au făcut o treabă bună.
-Aşa se laudă ele? am întrebat.
-Nu se laudă, dar o faptă bună e bine să fie cunoscută şi de alţii.
Am mai observat că atunci când cântă cocoşul, alţi cocoşi din vecini cântă şi ei.
-Înseamnă că vorbesc pe limba lor, a spus mamaie.
În altă zi eram cu tataie în prispa casei. A lătrat un câine din vecini şi alţi câini i-au

răspuns. Numai Rex al nostru n-a lătrat. N-a trecut mult şi a lătrat şi Rex. Dar, spre mirarea
mea, ceilalţi câini au tăcut. Atunci l-am întrebat pe tataie de ce când latră Rex ceilalţi tac.

Teodor OANCĂ



-Nu ştiu. Şi chiar dacă l-am întreba nu ne-ar răspunde.
Rex e un câine voinic, arătos. Cum să-l întreb? Nici părinţii mei n-au putut să-mi explice.

Poate când voi fi mare voi găsi un răspuns”. V-a plăcut? întrebă domnul profesor Pintilie.
-Am impresia, spuse doamna Cazacu, că, fără să vrea, ce a scris fata asta pare ceva cu

tâlc.
-Fata merge pe o relatare binom, apuse profesorul de matematică. Pe de o parte cântatul

cocoşilor in corpore, pe de altă parte episodul particular cu Rex. Dar fata e convinsă că va
găsi explicaţia când va fi mai mare.

-Ce să însemne asta? întrebă doamna Cazacu.
-Oarece experienţă de viaţă. Se va lămuri când va înţelege multe. Câte nu ne scapă şi

nouă? spuse un coleg.
-Din ce am înţeles eu, spuse profesorul de istorie Radu Călin, lucrurile stau aşa: Când

latră un câine din vecini, se pornesc şi alţii pe lătrat. Acesta e primul aspect. Când latră Rex,
ceilalţi tac. Acesta e la doilea aspect. Cu ce ar putea semăna toate acestea? Îmi pare că primul
aspect seamănă cu o conferinţă de presă. Multe voci care se suprapun, un adevărat vacarm.
Concret, asemenea scene vedem pe culoarele instituţiilor publice. Cel care susţine conferinţa
de presă, fără să fi avut această intenţie, este agăţat de zeci de reporteri,  răspunde la ce îi
convine şi cum îi convine, se autocenzurează, lasă impresia că nu îi scapă nimic şi aşa mai
departe. De cele mai multe ori îi lasă pe reporterii, care repetă frecvent aceeaşi întrebare, cu
buza umflată. Dar la o declaraţie de presă, numai unul, în cazul nostru Rex, latră. 

-Ce spune? întrebă curios profesorul Pintilie.
-La ce te-ai putea aştepta din partea lui Rex? răspunse profesorul Călin cu multă siguranţă

în glas.  Latră pe limba lui. Aceasta e doar o interpretare. Sunt la vârsta la care fata vrea să
ajungă.

Soneria puse capăt discuţiei, semn că recreaţia se sfârşise.
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poemia, anotimp interzis (fragment)*

Vremea asta schimbătoare, rece, abstractă, chiar,
îmi mută pașii dintr-un loc într-altul, ca un răspuns
imprecis la o întrebare desuetă. Cine sunt, cine ești,
cine suntem…

Mă opresc lângă gutui. Într-o dimineață, nu
demult, l-am surprins în floare. Nu există nimic mai frumos, decât floarea de gutui. Acum
pare un copăcel banal, cu frunze mici, pufoase, chinuit și el de jocul de a fi sau a nu fi al
Soarelui. M-oi fi oprit lângă răspuns sau lângă întrebare?!

     Viața care merită trăită nu-ți pune prea multe întrebări. Viața care își caută răspunsul
este despre ceea ce nu mai este și nu va mai fi niciodată.

     Traversez, trec dincolo și mă pierd în parcul ascuns între blocuri. Ce mult au crescut
copacii de la ultimul meu zâmbet încoace!

     Plouă mărunt. 
     Simt nevoia unei întrebări care să-mi oprească timpul în loc. Și, pentru prima dată, îmi

doresc să nu am răspunsul la îndemână.
     Iată și semnul Destinului, un mesaj de la Lora: ce faci? cum ești? Nu am răspunsul

aproape, așa că nu-i răspund, dar mă chinui să concep într-o ciornă un amestec din cuvinte,
ploaie, verde și trecuta floare de gutui. Îi simt deja nedumerirea din privire și insistența
următorului mesaj: hai să ieșim undeva! Următorul răspuns din ciornă: nu în seara aceasta!

     Vremea este schimbătoare, cum spuneam, acum a ieșit Soarele. Ca la o promenadă,
anunță că este ora aproape de asfințit și că există și El în povestea mea.

     Cerul s-a mai curățat de nori, ploaia și-a mutat locul. Ce influență majoră poate avea
vremea asupra spiritului! Deja, mi-e mult mai bine! Dar eu iubesc ploaia! 

     Simt că e momentul meu, momentul meu special, când ar trebui să fac ceva special, așa
că mă ridic deasupra parcului. De ce, special?! Simplu. Sunt precum floarea de gutui. De aici
până dincolo va urma o altă poveste, iar pe la toamnă, așa, mă voi întoarce. Până atunci, vara
este despre împlinire și despre drum. Vara se trăiește, pur și simplu, fără întrebări și fără
răspunsuri. 

     Din copilăria mea n-au lipsit, niciodată, gutuile! Din copilăria mea n-a lipsit, niciodată,
vara!  

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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*

        Când te izbești fată în față cu viața, în ridicare sau în coborâre, oriunde te-ai afla, nu poți
să nu te întrebi: bine, bine, dar eu cine sunt în povestea aceasta?! Unde este binele făcut care
ar fi trebuit să se întoarcă? 
        Ce mult mi-a trebuit să descopăr că, dincolo de orice simplitate sau context, chiar și în
cea mai perfectă mimă a fericirii se văd nodurile greu de ascuns ale unei inimi care poate
trece prin fapte, nu peste ele, bucuria învingătorului și spaima celui învins.
        Și eu, și tu, fiecare dintre noi am simțit, la un moment dat, mângâierea Destinului sau
hăul în care am căzut. Întâmplarea este despre faptele noastre. Despre ceea ce poți atinge, nu
despre ceea ce crezi că poți atinge. 
        De câte ori am descoperit lumina din întuneric, m-am simțit precum un copil la începutul
lumii. Apoi, am înțeles că lumina pornea din mine. Dar întunericul?! În cele mai creative
scenarii ale minții, căci din asta suntem făcuți, oricâte căi ar exista, doar una contează, cea a
faptelor noastre, a faptelor noastre bune. 
        Ar trebui să fim, în fiecare zi, precum sărbătorile. 
        Încearcă asta, azi! Oricât de banală ar putea părea o zi obișnuită de joi.

*

     Toate câte se scriu s-au mai scris! Toate câte se trăiesc s-au mai trăit! 
     Poate părea ciudat, dar tot ce ține de ciudățenii are, mai devreme sau mai târziu, logica

unui clar înțeles. Nu mă tem să-mi scriu poveștile de suflet, la fel cum nu mă tem să le trăiesc.
Să le scriu, a fost un medicament; să le trăiesc, a fost sublim. Mi-a fost greu să cred că scrisul
vindecă, dar vindecă de-adevăratelea! 

     Ni se citește în priviri și în fapte, în câștiguri și-n pierderi, în liniile din palmă, în cifra
destinului. Suntem interpretați prin prisma gesturilor noastre sau a culorii pe care o purtăm
frecvent. Câte trepte urcăm în fiecare zi, câți pași facem, de câte ori spunem nu sau de câte
ori spunem da. Ne raportăm la fazele Lunii, la solstiții, la orice semn care a fost, este și va fi,
în continuare, ușor de interpretat pentru că trebuie și pentru că a devenit un strict necesar în
aria existenței noastre.

     Tot ce contează este clipa! Și nu pentru că o spune majoritatea, ci pentru că asta cred cu
toată ființa mea. Sunt și suntem suma tuturor clipelor trecute. Timpul înseamnă clipă. Vrei
să-ți prețuiești timpul? Prețuiește-ți clipa!

     Viața nu înseamnă o linie cu început și sfârșit. Viața este un cerc în care luminează clipa.
Clipa de acum este tot ce am. Deci, cercul acesta în care respir este cuvântul pe care îl scriu,
este prezentul meu. Trecutul e trecut, viitorul nu-l cunoaște nimeni, prezentul sunt eu.

     Am încercat și mi-a ieșit: am dilatat clipa! Consecința? Pământul a devenit un bulgăre
în palma mea, iar cuvântul, Universul meu.

     Toate câte se scriu s-au mai scris! Toate câte se trăiesc s-au mai trăit! 

*

     Întotdeauna am crezut în instinct. Am avut, și încă mai am, o afinitate extinsă cu tot ceea
ce mă înconjoară, orice ar fi, oricum ar fi. Am crezut în pasul meu, în gestul meu, și încă mai
cred. 

     Poate că, cea mai frumoasă poveste pe care o poți scrie vreodată este povestea vieții tale.
Este acel început al cărui sfârșit nu-l cunoști, dar încerci să ți-l imaginezi. Uneori îți iese! 
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     Bunica țesea! Eram fascinată de jocul ițelor, de suveicile colorate, de zgomotul
inconfundabil al drugului de lemn. Mâinile ei erau neobosite. Mintea ei era acolo și
pretutindeni. Iubea să croșeteze. În mâinile ei, firul și croșeta prindeau aripi de nemurire. Așa
își ducea greul clipei, creând. Pentru mine, bunica a fost și este un exemplu. Mă bucur până
la desăvârșire de tot ce mi-a rămas de la ea. Câteva lucruri, destule pentru a o recompune. O
simt și-i simt puterea ocrotitoare. 

     Eu nu mi-am văzut niciodată bunica plângând, dar nici râzând în hohote. Îmi spunea,
despre plâns, că nu mai are lacrimi, iar despre râs, că nu mai are motive. Primul fiu i-a murit
în război, ultima fiică născută i-a dus viața mai departe.   

     Sunt mai mult de o sută de ani de când s-a născut și, mai mult de treizeci și cinci de când
a plecat. A plecat puțin, de dor pentru ceilalți plecați, dar a rămas aici cu tot ce a făcut pentru
noi. 

     Povestea ei este din fire și din mângâieri. Din împletitură și din ciucuri. Din legende și
Univers. 

     Asta este viața, asta este moartea, acesta este Infinitul!
     Îmi împletesc cuvintele din fiecare respirație. Așa, ca o dantelă!
     Ce rămâne dincolo de noi?! 
     Cândva, am crezut într-un mousse de ciocolată! Dincolo de orice fir împletit, mi se părea

cel mai greu de făcut. Viața este bizară, uneori! Se deschide o ușă, vezi un chip, apoi dispare.
Suveica se duce și se întoarce, cu povestea ei cu tot.

*

     Nu știu de ce, dar m-am trezit în mijlocul mulțimii, în mijlocul lumii mele pe care, deși
o cunoșteam atât de bine din alte trăiri, acum o simțeam diferită și ușor abstractă, de parcă 
s-ar fi comprimat sub sticla unei alt fel de lupe, una care micșorează în loc să mărească
imaginea. M-am oprit, marcată de un sentiment nou. Cine și de ce mă împinge să simt, să fac,
să aleg, uneori? Știam foarte bine și eram conștientă de obediența cu care îmi trăiam clipa,
fiecare clipă. Forma și dimensiunea lumii mele fusese demult acceptată de mine, dar azi, ceva,
cumva, mă făcea să mă detașez până la exaltare, dacă aș putea numi astfel entuziasmul meu. 

     Ei bine, mi-am liniștit pașii, mi-am domolit inima, mi-am acceptat locul și am plecat
mai departe, singură, ca într-un monolog. 

     Treceam în fiecare zi pe strada aceea. Și asta de câțiva ani. Auzisem copacii crescând,
trandafirii scuturați de ploi, trotuarul bătut de pași. Ascultasem fiecare anotimp în toată
plenitudinea lui. Mă înclin în fața Universului și recunosc: vara este anotimpul pe care îl
iubesc necondiționat. Mă fascinează primăvara, mă încântă toamna și mă recompun iarna,
dar vara mă definește până la absolut. Mă las pradă acestei accepțiuni covârșitoare.

     Inutil să mai caut să înțeleg unde mă vor duce pașii mei de azi. Am încredere în drumul
meu ca-ntr-o formulă mistică, șoptită de un alchimist cu dare de mână, cunoscut întâmplător,
într-o altă vară, la malul unei mări prea albastre și prea agitate pentru a putea fi redată în
cuvinte.

     Și, mai cred în visele mele! Cred până la capăt. 
     Mulțimea se stinge. În cartierul meu e calm, verde și vară. Atât de vară, încât o simt cum

îmi crește în suflet ca un copac. Vara nu va pleca niciodată din sufletul meu!
     Și mă liniștesc, în cele din urmă, ca o seară de iulie cu puțin vânt și cu murmur de răcoare.
     Asta e vara mea! Sunt a ei și este a mea, orice ar fi. 
     Și cuvântul se retrage într-un poem, la umbra unui alt înțeles. 
     M.K., vara noastră nu se va sfârși niciodată!
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*   

     – Suficient! Ce credeai?! N-am cum să ies din jocul acesta, oricâte încercări și oricâte
puncte ai pune jurnalului tău. Știi care este destinul Destinului?

     – Heeeeeei! Cum se face de…
     Îl priveam înmărmurită. Trecuse atâta timp de când Destinul dispăruse din arealul meu.
     – Lasă! Răspunde. Știi?
     – Nu știu!
     – Ba da! Știi, dar nu răspunzi dintr-un soi de teamă. Te cunosc foarte bine! Îți cunosc

fiecare început și fiecare sfârșit. 
     – Ieșisem, doar să fac câțiva pași.
     – Nu. Ai ieșit pentru că mă căutai, mă așteptai, știai că sunt undeva, aproape de tine…
     – Uneori mă întreb…
     – Da! Exist! Uite-mă, sunt aici! 
     – Zâmbetul tău…
     – Nu. Zâmbetul tău…
     – Atunci?!
     – E târziu pentru cafea, hai să facem doar câțiva pași. Așa, ca un cerc și un pătrat într-o

armonie de apus ștrengar peste un oraș zbuciumat de căutări.
     – Hm! Chiar și Destinul are destinul lui?!
     – Exact! Lumea e un teritoriu vast. Nu te pierde în ea, privește-o de la distanță, simte-o,

ascult-o, iubește-o, dar nu te pierde…
     – M-am pierdut?!
     – Ești aproape.
     – Am nevoie de…
     – Dar ai.
     – Am?!
     – Da. Copacul acela care crește în tine, lasă-l să fie. Fii copac. 
     – Lasă-mă să-ți povestesc prin ce am trecut în ultimul timp.
     – De parcă n-aș ști!
     – Și atunci?!
     – Uită-te la noi. Oricine poate observa un cerc și un pătrat mergând, unul pe lângă

celălalt. Ce crezi că spun oamenii? Li se pare ceva firesc. Atât de firesc, încât se transformă
în banal. O piesă de teatru scrisă pe genunchi. Dar…, și aici intervine misterul clipei, genunchii
se pot transforma în masa de lucru a unui geniu. 

     – Credeam că doar eu bat câmpii, lejer și fără inhibiții, în necunoscut! 
     – Niciunul dintre noi nu batem câmpii. Da, am dispărut. Am dispărut pentru că tu ai vrut

asta. Tu mi-ai redus prezența la tăcere. Tu mi-ai scris destinul, chiar dacă eu îți sunt Destin.
     – Sunt vinovată?!
     – Nu. Ești obișnuită. Toți oamenii sunt așa. Apoi, într-o listă de inculpați, dau vina

absolută pe Destin. Eu nu pot face nimic fără tine. Nici tu, în lipsa mea! 
     – Credeam că suntem prieteni!
     – Suntem mai mult decât atât! Suntem unul și același. Mă mir că spui asta!
     – Sunt derutată.
     – Ești tu. Te cunosc foarte bine. 
     – Mă cerți?
     – Nu. Te iubesc!

53 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 2, aprilie-iunie 2019



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 2, aprilie-iunie 201954

     – În sfârșit, este prima dată când aud asta!
     – Ce simți că ești? Pătrat sau cerc?
     – Sunt jumătate!
     – Bun, răspunsul, dar aștept încă unul.
     – Aripă.
     – Nu mă satisface.
     – Rădăcină.
     – Altceva?!
     – Celălalt.
     – Ești aproape.
     – Te joci?
     – Nu. Te readuc la viață.
     – Sunt eu.
     – Mult mai bine!
     – Chiar sunt eu!
     – Atunci, Soarele va apune liniștit peste oraș. Mare sau mică, lumea ta este perfectă. Eu

n-aș exista fără tine. Lumea ta este sublimă.
     A plecat, apoi, la fel cum a venit, fără să-mi dau seama. Sunt doar eu cu vara mea

absolută, cu anotimpul meu interzis.
     Chiar și vara, există griuri calde și momente despre care niciun destin n-ar putea să fie

altfel decât îl facem noi să fie. 

*poemia, anotimp interzis (volum în lucru)



Emilia pleacǎ în vacanţǎ

Emilia îşi fãcea bagajele.
Geamantanul deschis aştepta. Motan plictisit,

ceasul din perete torcea timpul. Prin fereastra
deschisã ultima zi din luna august intrase în camerã
şi se zbenguia în geamurile vitrinei.           

Emilia îşi alegea hainele din şifonier fredonând
melodia cântatã la radioul deschis. Povestea despre
mare şi munte, despre poteci şi valuri sãrate.

Împachetǎ câteva rochii subţiri cu gândul la vacanţele ratate. Primele au fost în copilãrie, în
clasele primare. La începutul anului şcolar auzea de la ceilalţi copii despre tabere, despre
cãlãtorii cu pãrinţii la mare sau la munte, despre poveştile din curtea bunicilor. Şi-a întrebat
pãrinţii de ce pe ea n-au trimis-o în tabãrã. 

- Eşti prea micã sã-ţi porţi singurã de grijã ! i-a spus mama.
Încãpãţânatã, insista :
De ce nu mergem cu toţii la mare sau la munte ?! 
- N-avem bani pentru asta ! se justifica tata.
Atunci la bunici !
Tata :
- E prea departe.
Mama :
- E plictisitor la ţarã.

Totul se termina cu promisiunea vacanţei urmãtoare. 
Dupã gimnaziul cu vacanţe amânate, au urmat anii de liceu când în afara explicaţilor cu

lipsa banilor s-a adãugat şi posibila întâlnire cu persoane care ar putea sã-i facã rãu, mã
înţelegi, mamã. despre ce vorbesc, nu ?! posibilitatea întâlnirii cu rãuvoitorii care profitând
de naivitatea ei ar putea sã-i facã acel rãu devenise obsesia familiei. La orice întârziere cât de
micã mama intra în panicã, iar tata se umplea de draci. Aceastã stare i s-a transmis şi Emiliei,
a evitat sã lege prietenii, ceea ce i-a fãcut pe ceilalţi sã o considere o ciudatã.

Când era în ultimul an de liceu, tatãl Emiliei a suferit un accident de pe urma cãruia
avea sã rãmânã într-un scaun cu rotile pânã la sfârşitul vieţii. Mama s-a trezit cǎ suferǎ de
toate bolile citite sau auzite de la alţii. Examenul la facultate a fost amânat, lasã pe anul viitor,
mamã, poate eu şi tata ne vom simţi mai bine! În loc de studentã Emilia a devenit infirmiera
pãrinţilor.

Anii care au trecut nu au adus nimic nou în viaţa Emiliei. Aceiaşi paşi mecanici prin

Nicolae RADU
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camerele şi curtea casei. Din camera tatãlui la bucãtãrie, din bucãtãrie în camera mamei care
zãcea în fotoliu sau in pat cu televizorul pornit zi şi noapte. Cu timpul Emilia a uitat cum aratã
oraşul şi oamenii lui. Aprovizionarea o fãceau pãrinţii prin telefon, singurele chipuri noi pe
care le vedea erau cele ale şoferilor şi distribuitorilor de pe maşinile oprite vremelnic pentru
a-i înmâna pachetele cu alimente sau alte nimicuri necesare casei.        

- Va trebui sã iau şi ceva mai gros, nu ştiu cum sunt serile la mare, îşi spuse Emilia. 
S-a oprit la un taior de culoare gri. Şi-a adus aminte cã nu-l îmbrãcase niciodatã. Îl

cumpãrase la terminarea liceului, pãrinţii acceptaserǎ sã-şi gãseascã un serviciu. Şi-a gãsit un
post de vânzãtoare la un magazin de cartier. Aventura Emiliei a durat o sãptãmânã. Mama şi-
a descoperit o nouǎ boalǎ. Mã dor picioarele mamã, abia pot sã mã mişc, taicã-tu are nevoie
de cineva care sã-i dea medicamentele la timp, sã-l ducã la toaletã... A renunţat tocmai când
încerca sã se acomodeze cu oamenii dîn jurul ei. Şi când îl cunoscuse pe bãiatul care se ocupa
cu aprovizionarea magazinului. Taiorul îl alesese pentru el. Urma s-o conducã acasã dupã
terminarea turei. Dar n-a fost sã fie. Pe la prânz a primit telefonul care o anunţa cã tatãl ei a
cãzut din pat în încercarea de a se duce singur la toaletã. Mama, absorbitã de cine ştie ce film
la televizor, nu auzise strigãtele lui. Emilia s-a reprezit într-un suflet acasã. Şi-a gãsit mama
frângându-şi mâinile şi vãitându-se. I-a spus cã nu mai poate avea grijã şi de tata şi de casã,
cã ea este bolnavã, ştie bine cã o macinã cancerul şi alte boli deşi, doctorii se feresc sã-i spunã
adevãrul. A reunţat la serviciul de vânzãtoare.

Emilia nu s-a opus. Cuvintele nu vreau dispãruserã de mult din vocabularul ei. A rãmas
infirmierã pentru tata şi slujnicã pentru mama. Zilele treceau, se adunau anii în vârsta Emiliei.
Dupã moartea tatãlui, mama a devenit zi de zi mai nãzuroasã. Nu se mai ridica din faţa
televizorului, nici la toaletã nu se mai ducea, îşi cumpãrase oalã de noapte pe care Emilia
trebuia s-o goleascã dupã nazurile femeii, nu conta cã e cinci dimineaţa sau miezul nopţii.
Mama toatã ziua se uita la televizor şi mânca. Se îngrãşase peste mãsurã, abia mai putea sã se
scoale din pat sã-şi facã nevoile, pe zi ce trecea se înrãia, mereu gãsea cusururi, ba cã tocana
are prea multã sare, ba prea puţinã, apa e când prea rece, când prea caldã, vrei sã mã omori şi
pe mine, cum l-ai omorât pe taicã-tu !

Mama a murit la începutul verii.
Emiliei i-au trebuit câteva luni pânã sã ia hotãrârea cã a venit timpul sã aibã cu adevãrat

prima ei vacanţã.
În timp ce îşi împacheta taiorul, încercã sã-şi aducã aminte de numele bãiatului care

trebuia sã o conducã acasã acum nu se mai ştie câţi ani. Nu a reuşit. A pus ultimele lucruri în
geamantan,  îşi aranjã cât de cât pãrul în oglindã. A zâmbit trîstã „ Sãraca de tine ! La cinzeci
de ani şi ceva ai prima vacanţã.” Închise geamantanul şi fãcu comanda la staţia de taxiuri.
Dispecera a anunţat-o cã maşina va întârzia puţin, e nebunie, doamnã, cu mitingurile acestea
electorale ! Emilia a privit ceasul, mai era destul timp pânã la sosirea trenului. În aşteptarea
maşinii Emilia a pornit la verificarea ferestrelor, dacã sunt închise. În bucãtãrie erau, la fel şi
în camera mare...

- Emilia, a auzit vocea plângãcioasã a mamei, du şi tu oala  asta afarã, pute de te
trãzneşte!

Mâna Emiliei a tresãrit pe clanţa uşii de la dormitor de parcã ar fi fost curentatã. Se
trase câţiva paşi înapoi. 

- Emilia ! tunã din camera alãturatã vocea tatãlui. Unde umbli ! Vino odatã cu ceaiul
ãla, puturoaso !

Un timp Emilia a rãmas pironitã în mijlocul sufrageriei. A dezmeticit-o claxonul unei
maşini. Venise taxiul. A luat geamantanul şi a pornit spre uşã.

- Unde te duci ? încerca s-o opreascã vocea mamei. Eşti prea micã sã-ţi porţi singurã
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de grijã !
Nu mai sunt micã, mamã !
- Emilia ! poruncea tatǎl. Adu-mi ceaiul ! Acum !
Şoferul claxona nerãbdãtor. Emilia îşi scuturã capul. Alungare de gânduri nedorite.
        - Lãsa-ţi-mã în pace ! le ţipã hotãrîtã vocilor şi ieşi din casã. 

În timp ce încuia uşa de la intrare, o palǎ de vânt îi sãrutã buzele. Pe cerul  albastru se
roteau pãsãri albe.   

Liniştitã, Emilia se urcã în maşinã.
- La garã !
Taxiul a pornit pe drumul cerut însoţit de stolul pãsãrilor albe.

Publicitate TV

Agata strângea rufele uscate de pe culmea improvizatǎ în balcon. Soarele se grǎbea sǎ
se ducǎ la culcare, aprinsese deja orizontul ca sǎ-şi gǎseascǎ culcuşul cald. Dinspre pǎdure se
rǎtǎcise un pui de vânt subţire. Când a cuprins cu rǎcoarea  lui  trupul femeii, aceasta o simţi
ca o binecuvântare pentru oboseala acumulatǎ într-o zi care pentru ea începuse odatǎ cu
trezirea zorilor. Deşi pentru mulţi era duminicǎ, pentru Agata ziua de odihnǎ dispǎruse de ani
buni din calendar. 

A pus rufele uscate în coşul din plastic alb şi a intrat în camerǎ. Mircea, tolǎnit pe
recamierul din sufragerie, deschise ochii şi îşi privii tulbure nevasta care monta masa pentru
cǎlcat rufe. Toatǎ ziua zǎcuse în pat. Cu sticla de votcǎ lângǎ el. Bâjbâi cu mâna dupǎ ea. A
gǎsit-o la piciorul patului. A privit sticla nemulţumit. Mai avea pe fundul ei o gurǎ, cel mult
douǎ, din lichidul cu miros de spirt. Ar fi coborât pânǎ la cârciuma de cartier, însǎ portofelul
era gol. Cât timp Agata a fost în balcon, cotrobǎise prin geanta ei dar nu a gǎsit niciun leu.
Precis femeia pitise banii pe undeva. Scorpia ! Plictisit, Mircea a luat 
telecomanda şi a pornit televizorul. Publicitate. Pe ecran o scenǎ de familie. Un bǎrbat şi o
femeie. 
Bǎrbatul :

- Ai spǎlat bine rufele ? 
Mircea :
- Ai spǎlat bine rufele ?

Agata a tresǎrit la întrebarea strigatǎ a soţului. Acesta, aşezat pe marginea patului,
sorbea ultimele picǎturi din sticla cu votcǎ.

Femeia :
- Totul este curat.                   
- Totul este curat, a îngânat-o Agata pe femeia de pe ecranul televizorului.
Bǎrbatul :
- Foarte curat ?
Agata privi spre Mircea care se ridicase din pat şi pornise cu paşi şovǎielnici spre ea.
- Foarte curat ? a întrebat-o cu voce uşor împleticitǎ.
Mircea a avut impresia cǎ se va prǎbuşi. A cǎutat spǎtarul unui scaun. L-a gǎsit însǎ

acesta a refuzat sǎ-l ajute şi a cǎzut pe podea. Zgomotul fǎcut de obiectul îndǎrǎdnic îi alungǎ
ameţeala pentru un timp.  

Bǎrbatul nu terminase cu întrebǎrile.
- Dar cu pata asta ce este ?
Mircea s-a oprit lângǎ masa pentru cǎlcat rufe. În spatele ei Agata, îl privea speriatǎ.

Pusese fierul pentru cǎlcat pe stativ. Nu înţelegea ce se întâmplǎ. Mircea privea fix faţa de
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masǎ albǎ. În mijlocul  ei o patǎ rotundǎ, cafenie.
- Dar cu pata aceasta ce este ?! urlǎ scos din minţi.

- Oricât am frecat, pata de cafea nu a dispǎrut ! a rostit pierdutǎ Agata, odatǎ cu femeia
de pe ecranul televizorului.

Mintea lui Mircea se întunecǎ. Faţa de masǎ din datelǎ primitǎ de la pǎrinţii sǎi, care
o aveau moştenire de la bunici, faţa de masǎ pǎtatǎ de cafea, nevasta lui trebuia pedepsitǎ,
nu-i aşa ?! A simţit cum i se urcǎ sângele la cap. Înşfǎcǎ fierul de cǎlcat din stativ. Agata
încremenise sub privirea ochilor ieşiţi din orbite de furie ai soţului ei. Fierul de cǎlcat se roti
de câteva ori în aer înainte de a izbi cu putere fruntea Agatei. Nevasta  se prǎbuşi în genunchi
pe podea. Mâinile ei se agǎţarǎ cu disperare de marginile mesei. Sângele se amestecǎ cu pata
de cafea.

Mircea deschise ochii. Pe ecranul televizorului o scenǎ de familie. Un bǎrbat şi o
femeie. Soţ şi soţie.

Bǎrbatul : 
- Dar de ce trebuie sǎ freci atâta ?! ( scoate dintr-un dulap o cutie) Avem acum cel mai

bun detergent din Europa !
Agata ridicǎ capul. Îl vede pe Mîrcea cu ochii aţintiţi pe ecranul televizorului. Agata

se supǎrǎ.
- Mai ai de gând sǎ stai mult în pat ?! Acum se întunecǎ. Gunoiul nu l-ai dus, chiuveta

este plinǎ cu vase, câinele scheaunǎ sǎ iasǎ la plimbare. Când ai de gând sǎ faci şi tu ceva în
casa asta, fǎrǎ sǎ-ţi spun eu ?! 

Mircea apasǎ pe butonul roşu  al telecomenzii. Se ridicǎ fǎrǎ niciun chef de pe recamier.
Intrǎ în bucǎtǎrie. Luǎ cei trei saci de plastic plini cu gunoi. Deschise. Câinele îl aşteapta lângǎ
uşǎ. Din prag mai privi o datǎ ecranul televizorului. Negru. Mut. Porni împreunǎ cu câinele
pe scǎri bodogǎnind 

- Sǎ vǎ ia dracu,’ cu publicitatea voastrǎ cu tot !   

58 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 2, aprilie-iunie 2019



Credința, simbolul aspirației 
umane spre absolut și eternitate.

Perspective eliberatoare

,,Muzica îl face pe om să iasă din el însuși 
și din lume; ea îl înalță deasupra lui și a lumii,

fiind cea mai frumoasă revelație a luiDumnezeu”.
J. W. Goethe.

   Meditând la cuvintele lui Goethe, ”privim” spre cele mai înalte cote ale
inspirației, în plan existențial, unde spiritul și sufletul intră în armonie cu universul.
Astfel putem înțelege că muzica scrisă de Bach, Haydn, Händel, Mozart, Beethoven...
se împletește cu legile astrale. 

În ,,Cartea amăgirilor”, referindu-se la muzica lui Johann Sebastian Bach, Emil
Cioran scria: Evoluțiile muzicii lui Bach îți dau o senzație de grandioasă ascensiune
în spirală spre ceruri. Cu Bach ne simțim la poarta Paradisului.(...) Spirala este
geometria lumilor interpuse între Pământ și Paradis”. Pornind de aici observăm că
marii creatori au năzuit constant să atingă  zările eliberatoare, ca simbol al aspirației
către Absolut și Eternitate și să acceadă la mântuire. Din această perspectivă ne însușim
și părerea lui Richard Wagner, anume  că ,,Muzica nu va înceta să fie cea mai
eliberatore dintre arte”. 

   Ceea ce dorea să spună Johann Sebastian Bach se ridica mult deasupra mediului
bisericesc. Cu sunetele sale, el „vorbea” despre Omul universal și etern de dincolo de
confesiunile religioase, şi despre un absolut a cărui existență  depindea de desființarea
granițelor confesionale. Bach, luteranul convins, simțea nevoia de lărgire a viziunii
spirituale. Chiar dacă era total nedogmatic în felul de a înțelege religia, el rămâne ferm
în înțelegerea credinței. Realitatea sa este adevărul despre originea divină și cosmică a
lui Hristos. Gândirea sa muzicală, în esență neschimbată, poartă mesajul care determină
ca în sufletul celui ce ascultă muzica, să se reverse lumina lumii. Îndrăznim să credem
că Bach apare ca înaintaș al orientării interconfesionale. Creațiile sale religioase au
dobândit o profunzime  de esență. 

Cantata lui Johann Sebastian - Actus tragicus BWV 106 - este de fapt un recviem

Ana BUGA
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protestant, pe libretul semnat de Franz Xaver Huber, compus în anul 1707 pentru Georg
Christian Eilmer, pastor la biserica Sf. Maria din Mülhausen.  Formele conținute în
cantată sunt sonatina, soloul, coralul. Textul inspirat din Scriptură (Isaia 38.1, Luca
23.43, Actele apostolilor 17.28), exprimă încrederea în destinul hotărât de divinitate,
pentru că, afirmă compozitorul, „Toate vin de la Dumnezeu”. Prin intermediul muzicii
și textului explicit, el clarifică ideea că omul poate înțelege sensul voinței divine,
aducând ca argument victoria lui Iisus asupra morții, aceasta nefiind altceva decât o
trecere spre Paradis. Repetarea de mai multe ori a cuvântului Paradis este reliefată prin
rafinate melisme. Acest Requiem ar putea fi înțeles ca o trecere peste moarte, o partitură
dramatică a cărei concluzie este faptul că Iisus își acceptă soarta. 

Format ca muzician la școala și în cadrul corului Catedralei Sfântul Ștefan din
Viena, studiind apoi științele muzicii (contrapunct, armonie..) cu Nicola Porpora, Franz
Joseph Haydn (1732-1809), a semnat 107 simfonii, 43 triouri 83 de cvartete, 62 de
sonate, lucrări religioase între care Missa in Tempore Belli (1796), Theressias Mass
(1799), oratoriul Creațiunea (1797-1798), partitură în formulă clasică, pentru soprană.
tenor, bas, cor mixt (60 de vocaliști) și 120 de instumentiști. Și-a dedicat talentul
componistic genurilor vocal-simfonic, instrumental, religios și laic. 

Oratoriul Creațiunea a fost scrisă pe libretul lui Gottfried van Swieten Părțile
lucrării sunt grupate tematic astfel: Partea I – Crearea luminii, a planetelor, soarelui și
lunii, apei, cerului și pământului. În partea a II-a Dumnezeu a creat animalele, bărbatul
și femeia, iar partea a III-a este dedicată lui Adam și Evei, în perioada paradisiacă.
Haydn combină momente dramatice cu efecte umoristice și cu teme melodice de
inspirație folclorică. Utilizează recitativul secco, trioul, corul fugat, inovații melodice
dezvoltări în sonorități fascinante. Cu instrumente ca tromboni, timpani, fagoți, corni,
a creat un fundal sonor ilustrativ pentru atmosfera arhaică din timpurile Genezei.
Dinamica este foarte variată de la Largo și Andante la Vivace și Piu Allegro. 

În căutarea destinului conferit de Divinitate și a sensului vieții, Franz Joseph
Haydn (angajat permanent al nobililor din familia Esterházy), și-a dedicat o parte din
timpul său înțelegerii și creării acelei muzici care simțea că îl apropie de credință.   

Principiile morale și noblețea personalității dublate de educația religioasă s-au
reflectat preponderent în lucrările compozitorului Georg Friedrich Händel (1685-
1759). Format la gimnaziul luteran - o școală în care muzica se afla în prim planul
disciplinelor educative religioase - viitorul compozitor, la vârsta de 17 ani, se angajează
ca organist al catedralei din Halle, unde compune muzică pentru slujbe, ceremonii și
concerte religioase. În perioada când a activat la Hamburg (1703-1706) tânărului
Hȁndel (de numai 19 ani) i se prezintă  oratoriul Patimile după Ioan (1704) - o lucrare
apreciată  al cărei succes a ofst determinant pentru a continua să compună muzică
religioasă. Peregrinările prin orașele Italiei (1706-1710) l-au inspirat pentru cantata
Dixit Domine (1707), oratoriile Invierea și Triumful Timplui și al Adevărului (1708). 

Urmează creații pentru genul teatrului muzical, opere seria și oratorii care îi
consolidează compozitorului strălucita carieră desfășurată pe teritoriul englez. La 7
iulie 1713 la catedrala Sf. Paul din Londra a răsunat un impresionant 

Te Deum, consacrându-i arta vocal-simfonică, excelând în aceste  genuri.
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Predilecția sa pentru muzica religioasă a fost constantă. Se pot meționa multe titluri
precum oratoriile Ester, Athalie, Deborah, Messiah, Israel în Egipt, Saul, Semele,
Joseph, Judas Maccabeus, Susanne, Solomon, Jephta, Theodora... În anul 1746,
Hȁndel scrie Occasional Oratorium, în care pot fi auzite teme muzicale ale imnului
național englez. Prin oratorii, compozitorul revendicat atât de lumea germană cât și de
cea engleză, a oferit contemporanilor săi o formă de artă necesară unei anume
receptivități, pe care are meritul de a fi intuit-o. Se pare că, din această perspectivă,
scriitorul Romain Roland a lansat o ipoteză seducătoar, afirmând că „geniului nesățios
al lui Händel nu i-a ajuns muzica proprie, ci a simțit nevoia să o creeze pe aceea a
altora“. 

Dominante ale creațiilor muzicianului se pot identifica și în oratoriul „Susanna“,
compus în vara anului 1748 (iulie - august) și prezentat în premieră acum 270 de ani,
la 10 februarie 1749, pe scena Teatrului Regal Covent Garden din Londra. Alături de
realizarea subtilă a portretelor muzicale - cheia oricărei dramaturgii - G.F. Händel este
magistral și în tablourile descriptive, în scenele idilice sau conflictuale – momente în
care vizualul este sugerat cu o unică și extraordinară plasticitate sonoră. Libretul
oratoriului, atribuit lui Newbourg Hamilton se bazează pe textele apocrife „Susannah“
din Vechiul Testament. Povestea Susannei se constituie într-o pildă moralizatoare.
Frumoasa soție a lui Ioachim era cunoscută drept o femeie credincioasă și virtuoasă.
Din cauza imoralității a doi bărbați vârstnici care îndeplineau temporar funcția de
judecători, Susanna devine victima înscenării acestora. Cei doi, care oficiau adunările
de judecată, erau găzduiţi în casa lui Joachim, unde iudeii veneau să asculte sentințele.
Văzând-o singură, intriganții încuie poarta grădinii și o asaltează cu insistențele lor
nerușinate. Ea refuză categoric avansurile lor. Văzând că minciunile sunt crezute,
Susanna înalță rugăciuni implorând ajutorul lui Dumnezeu. Acesta o aude și trezește
duhul sfânt în pruncul Daniel, care începe a vorbi. Prin glasul copilului, Dumnezeu îi
mustră pe israelieni, pentru că, fără să fi cercetat adevărul faptelor, o condamnă pe
Susanna . Daniel cere în fața tuturor ca acei doi bărbați să fie interogați  separat.
Întrebându-l pe fiecare sub ce copac au zărit-o pe Susanna cu acel tânăr, unul a răspuns
că era un mesteacăn, iar celălalt că era un salcâm. Dovediți ca martori falși, mincinoșii
sunt condamnați la moarte, după legea lui Moise. Joachim și Susanna, împreună cu
rudele ei și cu participanții la dreapta judecată, oficiată de Daniel, preamăresc numele
Domnului, in timp ce oamenii laudă virtutea Susanei.

Oratoriul Messiah este creația care i-a adus faima mondială după premiera din
aprilie 1742. Lucrarea este considerată o sinteză a concepției componistice hȁndeliene.
Partitura nu este de factură liturgică dar prin tematică se poate alătura creațiilor
religioase. Partea întâi se referă la anunțarea venirii lui Messiah, a doua reflectă
prezența lui Iisus printre oameni și suferințele trăite de el, iar partea a treia susține ideea
speranței intr-o lume mai bună. Libretul lui Charles Jennens nu povestește întâmplările
biblice, ci felul cum acestea repercutează în psihologia mulțimii. Muzica include 17
numere corale și 17 arii pentru voci soliste care reflectă gânduri și evocări ale
momentului. Speranța – ideea centrală a acestei monumentale creații - apare ca
sentiment dominant ce înlocuiește extazul mistic și culminează cu jubilația corală
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Halleluiah din finalul părții a doua. Compozitorul și-a subintitulat partitura Sacred
oratorio – creație care prin impactul emoțional și măiestria scriiturii o apropie de
lucrările religioase vocal- simfonice semnate de J. S. Bach. 

Modernitatea creației lui Händel se datorează conținutului emoționant, puterii de
a transmite ideile despre viață și lume ale unui gânditor umanist. În muzica religioasă
a cultivat marile idealuri care conduc umanitatea spre eroism și spre mântuire. De la
sclavie la libertate, de la procesiuni funebre la serbări triumfale, de la sacrificiul vieții
la pace, sunt sensurile subiectelor abordate. Gândirea polifonică a înaintașilor,
remarcate în secvențele corale și instrumentale, știința contrapunctică, virtuozitatea în
conducerea vocilor, principiul imitației, utilizarea Fugii în versiunea ei cea mai
evoluată, tehnica variației în Passacglia și Ciaccona se evidențiază printre  formele care
au înnobilat stilul hȁndelian.

   Mai mult ca sigur, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) a  avut forța de a-
și dărui  surâsul chiar și atunci când viața era necruțătoare cu el. În muzică, el nu
renunță la libertatea deplină în interiorul constrângerilor dominate de reguli. Regula
așază viața într-o figură geometrică – afirma George Călinescu, raportându-se la
capodoperele mozartiene. Cu inefabilul dintr-un plan afectiv inexplicabil, Mozart a
urmat o mișcare spontană a sufletului uman, respectiv reîntoarcerea în spirală, dictată
de memorie și de ceea ce înseamnă viața. În timp, el a transformat concertul pentru
pian în jurnalul intim al preocupărilor sale, rămânând fidel credinței în Dumnezeu. 

Missa Încoronării (1779), pentru ceremonia încoronării icoanei Fecioarei Maria,
care n-a pierit în incendiul din 1744, conţine o impresionantă muzică de slăvire a
credinţei omului în minunile cereşti. Scris pentru solemnităţile religioase publice, în
muzica bisericească a introdus suflul nou al simfonismului. Ca şi Joseph Haydn,
Mozart, ca un creştin ardent, preamăreşte atotputernicia divină, mărturisindu-şi
neclintita evlavie şi implorând mereu binecuvântarea cerească. 

Partitura, de numai 46 de măsuri a motetului Ave Verum, tratată cu mare măiestrie
polifonică. și-a câștigat popularitatea datorită frumuseţii melodice. Ea a fost inclusă în
liturghia cultului catolic. Finalizat în vara anului 1791, motetul dedicat lui Anton Stoll
(dirijorul corului de la parohia Baden de lângă Viena), a fost prezentat prima dată în
cadrul procesiunii Corpus Christi din 18 iunie a aceluiaşi an. Compusă pentru cor, corzi
şi orgă, creaţia surprinde prin neînregimentarea ei în stilul religios oficial.  Utilizând
textul unui imn euharistic din secolul al XIV-lea, atribuit lui Inocenţiu al VI-lea,
bijuteria muzicală Ave Verum Corpus Christi (Salut, adevărate trup al lui Isus) a fost
într-atât de apreciată de către Franz Liszt, încât a transcris-o pentru pian sub titlul
«Evocarea Capelei Sixtine». Ulterior, transcripţia lui Liszt a fost orchestrată de Piotr
Ilici Ceaikovski şi inclusă în suita sa «Mozartiana». 

Dominantă rămâne atmosfera pe care Mozart a realizat-o prin echilibrul prezenţei
sentimentului graţiei divine. Fidel credinței în Dumnezeu și în căutarea acelei taine de
a nu cunoaşte frica și nici vanitatea, W. A. Mozart a urcat spre piscul celebrităţii în
luptă cu destinul. După ce compusese atât de mult, într-un timp atât de scurt, avea
presimţirea sumbră, iscată de vizita necunoscutului care îi comandase un Requiem în
momentul în care sănătatea îi era tot mai precară. La o oră după miezul nopţii de 5
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decembrie 1791, Mozart a mai scris doar 8 măsuri din fragmentul Lacrimosa, apoi s-a
stins. Partitura a fost finalizată de către discipolul său Franz Xaver Süssmayr (1766-
1803). Muzica Requiemului respiră atmosfera, încărată de dramatism, conferită de
scriitura vocal-orchestrală care transmite durerea şi tristeţea compozitorului. Se evocă
apoi teama de verdictul condamnării, dar se proclamă gloria divină și se redă
compasiunea în emoţionante pulsaţii sonore. Requiemul în re minor poate fi considerat
testamentul spiritual cu care W. A. Mozart îşi ia adio de la lume, exprimându-şi trăirile
într-o creație muzicală perfectă. 

Slujind marile idealuri clasice, Ludwig van Beethoven (1770-1827), a dăruit
posterităţii tematici complexe în originale formule de exprimare artistică. Aspiraţiile
oamenilor, suprapuse peste vibraţia sa interioară, sunt prezente în muzica beethoveniană
care prefigurează romantismul. Oratoriul dramatic Iisus pe Muntele Măslinilor op. 85,
este considerată a fi ilustrarea cea mai umanistă a lui Iisus, prezentat, nu ca figură
tragică, ci ca persoană spiritualizată care își acceptă soarta. În libretul (în limba
germană), semnat de Franz Xaver Huber, se evocă unul dintre cele mai importante
evenimente ale creștinismului, respectiv momentele de tulburare a mântuitorului, aflat
pe Muntele Măslinilor alături de ucenicii săi. Partitura dramatică se sprijină pe vocile
de tenor (Iisus), soprană (Îngerul), bas (Petru), pe corul tradițional de patru voci și pe
orchestra simfonică.

Ca un veritabil simfonist, Hector Berlioz (1803-1869) a urmărit mereu lărgirea
mijloacelor de exprimare şi îmbogăţirea paletei orchestrale. Datorită fervoarei sale
specific romantică şi a năzuinţei de înnoire, el a respins tot ceea ce era împietrit şi
depăşit în limbajul contemporanilor. Influenţat de aspectele contradictorii ale culturii
vremii, Berlioz preia simfonismul beethovenian. El a fost atras de lumea visurilor sale
şi de pitorescul temelor poetice. Limbajul este îndrăzneţ, căci provine din respingerea
intenționată a canoanelor clasice şi a vechilor cutume.

Cantata lui Hector Berlioz, Copilăria lui Iisus Christos (1850, 1853, 1854),
cunoscută și ca Trilogia sacră, este o creație remarcabilă prin momentele descriptive
ale pitorescului bucolic şi prin evocarea arhaicului. Textul este inspirat de secvența
biblică ,,Fuga în Egipt”. Se prezintă momentele care anunță  pericolul uciderii copiilor,
la porunca tetrarhului Irod, fapt pentru care a salva viața lui Iisus devine primordială.
Berlioz  utilizează vocile tradiționale, corul mixt, orchestra simfonică și fragmente
instrumentale (trio, doi flauți cu harpă). Desfășurarea întâmplărilor este prezentată de
un Narator care intervine  uneori. Cele mai relevante numere muzicale sunt aria lui
Irod (acompaniată de tromboni la fel ca aria lui Mefisto din simfonia dramatică
Damnațiunea lui Faust), vocile adevărului, corul îngerilor, Epilogul și Finalul în care
Naratorul și corul invocă tranformările spirituale.

În decursul timpului, multe dintre lucrările compozitorilor s-au dorit a avea un rol
eliberator. Creatorii considerau că, datorită contribuției religiei, filosofiei și științelor
artei componistice,  muzica trimite doar la ea însăși, iar principiul ierarhizării
componentelor sonore acționează într-un mod original. 

Multe dintre partiturile destinate seviciilor religioase au fost prezentate sub boltele
catedralelor, pentru că trăirile legate de credință dobândeau și răspândeau o forță
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enormă. Din punct de vedere istoric, genul care a cunoscut o evoluție lentă, dar
spectaculoasă rămâne Requiemul. La evoluția lui ca gen muzical, contribuții de valoare
au provenit de la compozitorii secolului al XVI-lea (pentru stilul polifoniei vocale), de
la cei ai secolului următor, care promovau monodia acompaniată, stilul care a
fundamentat concepția lucrărilor vocal-simfonice din secolul al XVIII-lea, realizându-
se un salt imens și în domeniul expresivității.

În secolul al XIX-lea, când speranța umanității într-o lume mai bună dobândea
amploare, lucrări muzicale de diferite genuri (vocale, instrumentale, simfonice) au
reflectat tot mai intens stările sufletești individuale sau colective, însoțite de cele mai
nobile aspirații, privind cu credință spre înaltul cerului. Creatori aparținând diverselor
curente muzicale precum Lugi Cherubini, Charles Gounod, Camille Saint Saëns,
Gabriel Fauré, Robert Scumann, Johannes  Brahms, Friedrich Scubert, Anton Bruckner,
Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi Felippe Pedrell, Antonin Dvořak, se află printre cei
mai cunoscuți autori ai monumentalelor forme de misse, requiemuri, cantate,
oratorii...dăruind umanității sonorități înalțătoare în atmosfera de sfințenie de sub
ogivele catedralelor.   
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Artista Ana Oprișoreanu s-a născut (1948) și s-a format în capitala Moldovei, Iași – un
oraș cu o încărcătură istorică magnifică. Drumul ales, dar și viața, a purtat-o în cele din urmă,
dintr-o capitală în alta, de la Iași la Târgoviște. Inspirația oferită de locurile văzute, în care a
trăit și pe care le-a descoperit de fiecare dată cu alți ochi, s-a simțit în subiectele abordate de-
a lungul întregii creații.

Înainte să ajungă la Târgoviște în 1975, ca tânără artistă cu studiile încheiate la Iași
(Facultatea de Arte Plastice) și, mai târziu în 1982, la București (Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”), pașii au purtat-o, pentru scurt timp, la Cluj și Brăila, fără a uita însă
de meleagurile natale și casa părintească din Piatra Neamț („Peisaj din Piatra Neamț”, acrilic,
1975). Pe lângă expozițiile personale importante deschise publicului în 1974 la Galeriile de
Artă „Coresi” din Brașov, 1983 la Galeria Albă din Târgoviște, 1997 la Ploiești și 1998 la
Sala „Constantin Brâncuși” – Palatul Parlamentului din București, participă la numeroase
concursuri, simpozioane, saloane și tabere de creație (Balcik, Kozlodui – Bulgaria, Alencon
– Franța, Blasova – Brăila, Valea Doftanei, Cornu, Câmpina, Vălenii de Munte etc.) din țară
și de peste hotare. Dintre acestea amintim: Bienala de Artă Plastică „Gheorghe Petrașcu”
(Târgoviște, premiu – 1992), Bienala Internațională „Ion Andreescu” (Buzău – 2016),
Quadrienala Balcanică de Pictură (Starazagora, Bulgaria – 2004), Simpozionul Internațional
de Pictură „N. Marinov” (Bulgaria – 1994), Saloanele Moldovei (Bacău, Chișinău – 2000,
2001), Salonul Național de Artă (București – 2006), Salonul Național de Plastică Mică (Brăila
– 2015, 2017, 2019), Grafica Românească („Căminul Artei”, București – 2017, 2018) șamd. 

Grafica Anei Oprișoreanu are o deschidere, un rafinament, o nonconformitate și în același

ANA OPRIȘOREANU
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timp o eleganță care iradiază chiar din personalitatea artistei. Întreaga sa creație stă sub semnul
căutării, experimentării de noi forme de exprimare plastică; cu toate că tehnicile utilizate în
redarea expresiei, picturalității în grafică, a trăirilor și emoțiilor par clasice (acuarela, tușul,
foița, creionul colorat, uleiul, colajul) pe un suport la fel de tradițional precum: hârtia, cartonul

Păsările (tehnică mixtă, 2016)

Fântână (acuarelă, 2000)
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ori, mai rar, pânza,
artista le îmbină și
combină, astfel încât
rezultatul să fie unul
cel puțin insolit.
Însă, combinarea
acestor tehnici de
grafică și pictură fac
din arta Anei
Oprișoreanu un
izvor de prospețime,
fiind în egală măsură
transmițător de
emoții și purtător de
mesaj. De la
limbajul plastic ales,
la mijlocul de

comunicare al gândurilor și sentimentelor ce trebuie transmise privitorului prin intermediul
lucrării de pictură sau grafică – și chiar icoane – artista ajunge adesea să filtreze și să reia un
subiect de nenumărate ori, până prinde conturul imaginat, astfel devenind ea însăși primul și
cel mai exigent critic. Încă din anii de studenție deprinde obiceiul de a-și transpune întâi în
schițe, nenumărate schițe, ideile apărute în urma întâlnirii acesteia cu momente, locuri, situații
... care îi suscită plăcerea, curiozitatea, dar mai ales interesul. Niciodată nu se rezumă la o
simplă înfățișare a ceea ce a văzut, ci merge mai departe până găsește formula finală, prin
care reușește să transmită exact ceea ce a simțit întâia oară. Acesta este și cazul ultimei lucrări
realizate în acest an,
după vederea plajei
de la Kinira – Grecia
( „ K i n i r a ” ,
a c r i l i c / p â a n z ă ,
2019). Dar până a
ajunge la acest
moment al creației,
nicidecum punctul
final, arta, stilul
artistei Ana
Oprișoreanu s-a
schimbat necontenit.
„Evoluția” se poate
„citi” în lucrările
sale. Printre cele mai
vechi lucrări, care
încă se păstrează în
colecția artistei, o „Natură statică”, datând din anii de liceu (1964 – 1965), o pictură pe carton,
rămâne mărturie a personalității artistice puternice, ce se va manifesta în toată splendoarea
peste ani. Această personalitate, îndrumată la început de profesori dragi în liceu, a fost ulterior
„influențată” de afinitățile pentru creațiile marilor artiști Henri Matisse (cromatica vie și stilul
compozițiilor), Pablo Picasso (prin minunatele recompuneri ale formelor, dar mai ales a

Dimineața (tehnică mixtă, 1994)

Scoruș (acuarelă, 1983)
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compozițiilor riguroase) și nu în ultimul rând André Derain (cu al său peisaj „Collioure”) s-a
modelat în timp prin muncă asiduă. De asemenea, un factor important, care a contribuit la
transformarea continuă, îl
reprezintă călătoria. Ana
Oprișoreanu este un artist care
iubește să călătorească, sau cel
puțin acest lucru reiese din
lucrările sale, care te plimbă
prin culturi (Grecia antică,
Odiseea – „Scila și Caribda”,
tehnică mixtă, participantă la
5th International Exhibition of
Contemporary Visual Art,
Cehia, 2001; „Hallstadt”,
tehnică mixtă, Tabăra de la
Blasova, Brăila, 2004) și locuri
din lumea largă. Fiecare oraș,
loc vizitat rămâne în memoria
artistei și este transpus în
diferite și originale compoziții,
peisaje ori chiar naturi statice
(„Natură statică cu pietre”,

Scila și Caribda (tehnică mixtă)

Hallstatt (acrilic/pânză, 1999)
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tehnică mixtă, 2009). Balcik-ul și Valea
Doftanei, de departe, par să îi fie cele mai
dragi locuri la care revine și ...revine, după
cum ne demonstrează nenumăratele lucrări
care le imortalizează. Dar artista continuă
să creeze neobosită, iar arta acesteia să se
transforme. Criticul de artă Ruxandra
Ionescu, subliniind firul subtil ce leagă
transformările din întreaga creație a
artistei, nota într-un articol din revista
Itinerar (nr. 12/februarie 2002): „Ana
Oprișoreanu parcă vrea să ne demonstreze
că, deși îi plac, fără nici o îndoială, pattern-
urile, nu a încremenit pe un drum, ci este
ea întâi doritoare de schimbări. O altă
etapă, un alt fel de abordare a formelor și
de vizualizare a ideilor, de data aceasta
părăsind tactilul, în favoarea abstractului.”

Maria NEACȘU – muzeograf artă la 
Complexul Național Muzeal

„Curtea Domnească” Târgoviște

Peisaj marin (acrilic/pânză, 1997)

Orele (tehnică mixtă, 1998)
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Schiță din Balcik (tuș și laviu, cca. 1980)

La umbră (tuș și laviu, 2015)

Noapte la Cornu (acrilic/pânză, 2008)
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Ei...
Nu Noi

Ei sunt cei care cauzează răul, nu Noi.
Dacă Noi nu îi oprim, Noi vom ajunge ca Ei.

Dacă Noi nu luptăm, Ei câștigă.
Dacă Noi nu ne împotrivim, atunci Noi vom fi ca Ei.

Dacă Noi ne plecăm capul înaintea Lor, Noi vom deveni Ei.

-  Așadar, Edmond, despre ce ai dori să vorbim azi?
Îmi ridic ochii spre femeia alături de care mi-am petrecut nenumărate ore, voce ei blândă

alungând întunericul care mă înconjoară uneori atunci când las gândurile să-mi umble libere
printre amintiri. Doamna psiholog  Marrison mă privi pe deasupra ramelor ochelarilor săi cu
o expresie cercetătoare de parcă ar fi putut să-mi citească și cele mai ascunse gânduri. Uneori
chiar am impresia că o face și totuși mereu eu par să fiu cel care are toate răspunsurile. Este
amuzant, modul în care eu sunt cel care trebui să identifice problema și cu ajutorul ei mascat
de profesionalism să o rezolv. Am parte de aceste ședințe psihiatrice de mai bine de douăzeci
de ani, în fiecare zi, fără excepție și totuși coșmarurile încă nu îmi dau pace, cei mai îngrozitori
ani din viața mea îmi revin iar și iar în minte, oprindu-mă din a-mi face o familie, din a avea
un loc de muncă stabil, din a avea viață. Totuși eu am fost norocos, provin dintr-o familie
bogată și mi-am permis să am o viață decentă. Alții nu au fost la fel de norocoși ca mine. Unii
s-au sinucis, alții locuiesc pe străzi și iau droguri ca să uite neliniștea ce-i pândește ca o umbră
întunecată. Eu am reușit să stau departe de asta, dar acum simt că am să clachez la rândul
meu. Orice numai ca să scap. Dar mai întâi vreau să încerc asta, ultima soluție, ultimul fir de
care mai pot să mă agăț înainte de  a cădea definitiv în abisul disperării. Astea sunt
sentimentele care se oglindesc pe chipul meu când o privesc pe Marrison. 

-  Aș vrea... încep eu ezitant, neștiind cum să exprim în cuvinte ceea ce vreau să spun. 
În urmă cu atâția ani eram bun la cuvinte, le găseam ușor și le foloseam la fel de ușor,

dar apoi Ei au venit și Ei au distrus tot. În afara de Marrison nu mai vorbesc cu nimeni,

Alisa Ioana BĂRBOI*
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niciodată. Mă tem să mă apropii de oameni și am dezvoltat o agorafobie cruntă care nu mă
lasă nici măcar să mă apropii de ferestre. De aceea doamna psiholog vine mereu la mine acasă
și privește de fiecare dată cu o îngrijorare mascată aproape la perfecție sufrageria mea lipsită
de orice urmă de personalitate, sterilizată de orice lucru care m-ar putea lega emoțional de
încăperile ei reci. Este o casă moartă, fără personalitate, unde numai jalea și melancolia își
mai au locul. De câteva ori înainte de a pleca, Marrison a cerut voie să meargă până la baie,
iar eu am auzit-o de fiecare dată deschizând ușile de la etaj doar pentru a da peste aceeași
răceală, aceeași curățenie clinică de parcă nimeni nu ar fi locuit acolo.  Nu mă deranjează că
ea face asta, pentru că însemnă că își face griji pentru mine și oricine are nevoie de persoane
cărora să le pese. Simt  că am dezvoltat o relație de prietenie cu ea, chiar dacă încă mă mai
adresez ei pe numele de familie, dar nu-mi place prenumele. Nu mă judecați, dar numele
Roxana nu este tocmai pe gustul meu.

-  Aș vrea...continui eu....să bem o cafea împreună. 
Mă ridic zâmbind și merg la bucătărie, iar Marrison mă urmează oftând în spatele meu.

După atâția ani prietenia a luat  loc profesionalismului și de multe ori am discutat despre
lucruri care nu mă priveau cum ar fi viața ei personală, lucrurile care o încântă și animalele
de companie. Mi-a sugerat să-mi iau o pisică. Am refuzat, pentru că urăsc pisicile. Pregătesc
o cafea în timp ce ea stă la masă, vorbind neîncetat despre fiica ei adolescentă și eu simt cum
o parte din greutatea care îmi apăsa pe piept se ridică, dar nu de tot. Pentru că azi am de gând
să vorbesc despre acei ani. Anii care mi-au ruinat viața. Anii care mi-au răpit orice șansă de
a fi un om normal. Anii care m-au transformat în ceea ce sunt. Va fi cea mai sinceră confesiune
a mea. Am evitat întotdeauna să vorbesc deschis despre Ei, despre acei oameni, despre anii
care m-au distrus, pentru că doare mult prea tare. Îmi este frică să o fac, mă tem de ce are să
se întâmple, dar nu mai pot suporta să țin totul în mine până ce am să clachez și o să fac o
tâmpenie. Mai mult decât orice îmi vreau viața înapoi. 

-  În primul rând... spun eu pe o voce dincolo de care se disting lacrimile, așezându-mă
cu o cană mare de cafea în față. Marrison o preferă cu frișcă și zahăr și chiar acum amestecă
în cafea privindu-mă cu toată atenția, gesturile ei mecanice sugerând că a uitat complet ce
face, dar în realitate este perfect conștient de fiecare mișcare și fiecare respirație a ei și a mea.
Privesc lichidul închis la culoare încercând să ies din întunerecul în care simt că alunec. În
primul rând trebuie să știi că ceea ce am să-ți spun este un secret.

-  Eddy, confidențialitatea medic-pacient încă funcționează. mă asigură Marrison lăsând
lingurița pe masă și punându-și o mână peste a mea într-un gest încurajator, încercând să
ascundă cât de tulburător i se părea tonul meu.

-  Promite-mi că nu o să repeți nimănui niciun cuvânt, nici măcar o idee din ceea ce-ți
voi spune. Te rog! Vocea îmi pare mult prea slabă până și mie, iar Marrison mă privește cu un
amestec de milă și intrigare.

-  Îți jur, Edmond, știi că poți să ai încredere în mine.
-  Bine atunci. Trag aer în piept și încep să vorbesc spunând lucruri pe care nu credeam

că o să le spun vreodată, pe care nu aveam de gând să le spun vreodată. Am trecut prin multe
acum douăzeci de ani, dar nu am fost nici primul, nici ultimul care a îndurat așa ceva. Cei
care erau cu mine erau doar o parte din acel Ciclu, cei care erau pregătiți în orașul acesta. 

-  Ciclu? repetă Marrison, privindu-mă cu surprindere. Este prima dată când îi vorbesc
despre asta.

-  În fiecare an începe un nou Ciclu care durează cam cinci ani, într-un alt oraș dintr-o
altă țară. Ei răpesc oameni de diferite vârste, îi închid în lagăre speciale de antrenament.
Aproape niciodată nu sunt prinși.

-  Edmond, este prima dată când aud așa ceva. Tonul ei este de un calm exersat, dar pot
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distinge nuanța crescândă de îngrijorare care îi acaparează vocea.

-  Nu am știu niciodată cum să vorbesc despre asta. îi răspund eu. Toate discuțiile noastre
se concentrau pe viața mea după acei cinci ani de coșmar cu vagi referiri la ceea ce mă adusese
în starea aceasta. Întotdeauna...mă opresc și înghit în sec înainte de a continua...întotdeauna
am vrut să merg la poliție. Știam că Ei nu s-au oprit. Știam că încă își mai joacă jocul, dar nu
am făcut nicio mișcare ca să încerc să-i opresc.

-  Te temi încă? De oamenii aceia? Acesta este motivul pentru care te-ai temut să vorbești
cu poliția? 

-  Sunt mult mai multe lucruri la mijloc. Simt cum tonul meu se schimbă, devenind cel
al unui adult înțelept care vorbește cu un copil care încă mai crede în basme. Ascultă-mă până
la capăt și vei înțelege de ce. 

-  În regulă. Marrison se lasă pe spate în scaun, strângând atât de tare cana de cafea în
mâini, încât am impresia că o să o spargă, dar ceramica colorată într-un albastru intens și
adânc rezistă. Te ascult, Edmond.

-  O să încep cu începutul. Este o poveste lungă pe care am să o spun pentru prima dată,
dar o să fac tot posibilul să te fac să înțelegi. Te rog, doar ascultă-mă.

Marrison încuviințează scurt din cap părând incapabilă să mai rostească vreun cuvânt,
șocată probabil de tonul meu disperat. Cât aș vrea să fie o poveste clasică de răpire sau ceva
supranatural, monștrii îngrozitori care să facă rău pentru că aceasta le este natura...dar monștrii
care îmi bântuie mie visele sunt doar oameni, oameni cu chipuri umane, care pot simți frică
și durere, care pot fi omorâți, dar care sunt mai îngrozitori decât orice imaginația ar putea să
creeze, pentru că sunt capabili de atâta rău, atâta ură și atâta distrugere în realitate, fără
paravanul ficțiunii care să-i adăpostească de judecata realității. Îmi încep povestea cu un ton
monoton, lăsându-mă purtată în acele vremuri de mult apuse, lăsând cele mai groaznice
amintiri ale mele să prindă din nou viață în imaginația mea, cu tot cu frica și repulsia care le
însoțeau.

(va urma)

*Numele meu este Alisa Ioana Bărboi, iar ca pseudonim am ales Laryssa A. C. Clark în mod destul de
întâmplător. Mulți oameni au tendița de a-mi încurca numele, iar varianta mea preferată de până acum a fost Laryssa.

Am început să scriu când eram în clasa a opta, pe calculator, cu destul de multă greutate, deoarece nu eram
obișnuită cu genul acesta de activități, însă pe parcursul anilor a devenit tot mai ușor să mă exprim. La început era
doar o pasiune, ceva ce făceam în timpul liber, însă mai târziu a devenit ceva mai mult decât o simplă activitate. Deși
nu am timp în fiecare zi să mă ocup de scris, atunci când am totuși câteva ore libere, pot să scriu zeci de pagini.
Pentru mine cel mai potrivit moment pentru scris este noaptea.

Nu am început cu o poveste scurtă sau cu o nuvelă, ci cu un roman, deși variantele acestuia nu au fost niciodată
îndeajuns de bune. Astfel m-am decis să mă ocup de alte proiecte până ce voi descoperi direcția în care ar trebui să
evolueze lucrurile. 

Un lucru care m-a ajutat mult să mă dezvolt a fost lectura. Cititul este una din cele mai mari pasiuni ale mele
care a apărut în același timp cu aceea pentru scris. În plac în special cărțile de ficțiune, precumc cele scrise de
Cassandra Clare, dar citesc romane din toate genurile și printre autorii mei preferați se mai numără Stephen King,
John Grisham și Sarah J. Maas.

Am scris nuvela Ei...Nu Noi când eram în clasa a unsprezecea. Am început cu intenția de a scris o poveste
scurtă de groază pentru a-mi speria colegii, însă a ajus să fie o lucrare mult mai lungă. Am scris nuvela într-o
săptămână și jumătate, incluzând timpul de verificare și corectare.  

Am terminat liceul la o clasă de Matematică-Informatică și plănuiesc să-mi continui studiile în acest domeniu. 
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Scriitorul, profesorul şi cărturarul bucovinean 
GRIGORE C. BOSTAN

(1940-2004)

L-am cunoscut în 1984. Mă întorceam la Iaşi de la un Congres de Dialectologie care
avuse loc la Universitatea din Timişoara. Fiind programul foarte încărcat, cu pauze scurte, nu
am circulat prea mult printre cei prezenţi şi nici nu am trecut dintr-o sală în alta să ascult şi
alte comunicări. Masa şi cazarea mi-au fost asigurate la rude, aşa că am cunoscut destul de
puţini specialişti veniţi din alte părţi. Abia când s-au încheiat lucrările, am aflat de prezenţa
unei delegaţii de la Universitatea din Cernăuţi, şi regretam că nu 
i-am cunoscut pe profesorii din capitala Bucovinei. Întâmplarea a făcut, însă, că am plecat cu
acelaşi tren, în acelaşi vagon. Fumând pe culoar, l-am cunoscut pe Gheorghe Jernovei, care
mi-a spus că pe acelaşi culoar, la alt geam, se află profesorul Grigore Bostan şi m-am dus la
el, profesorul Jernovei prezentându-mă. Dacă acesta era comunicativ, profesorul Bostan mi
s-a părut destul de rezervat, răspunzându-mi scurt la câteva întrebări despre învăţământul în
limba română la Cernăuţi şi la Catedra pe care o conducea. Mi-am dat seama de îndată că,
fiind cetăţean al URSS şi deţinând o funcţie administrativă, nu îşi putea deschide inima în
faţa unui abia cunoscut confrate bucovinean de dincoace de graniţa tâlhărească pusă în 1940,
respectiv 1944. Ne-am despărţit la Suceava, unde cernăuţenii schimbau trenul. Cu 3-4 ani mai
înainte l-am cunoscut, în acelaşi tren, pe un profesor de limba română din Stăneşti, fostul
judeţ Rădăuţi, sat rămas tot dincolo de graniţa actuală. Mai rezervat decât Grigore Bostan,
acesta – nu i-am reţinut numele – mi-a spus că este învăţător de limba moldovenească. Am
fost uimit când am aflat că nu ştia nimic despre marii noştri scriitori.

Revenind la Grigore Bostan, trebuie să spun că, după dispariţia monstrului de la Răsărit,
mulţi bucovineni au început a veni în ţară. Credeam, în naivitatea noastră, că România se va
întregi cu teritoriile furate, deci cu nordul Bucovinei şi cu Basarabia. N-a fost să fie aşa. În
locul marelui monstru, a rămas un monstru mai mic, iar românii de sub stăpânirea acestuia n-
au putut încă să revină teritorial în ţară, deşi se cerea insistent reunirea. Unii dintre conducătorii
de atunci erau legaţi cu numeroase fire, nevăzute şi neştiute, de Moscova.

La Salonul cărţii organizat în 1991 la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi a venit
şi Grigore Bostan, însoţit de Doamna Lora, soţia sa. Am cunoscut-o cu acel prilej şi pe
Doamna Alexandrina Cernov. Ne-am împrietenit şi am încercat să atenuez asperităţile care
au apărut între Grigore Bostan şi Alexandrina Cernov. Amândoi conduceau Societatea pentru
Cultura Românească „Mihai Eminescu”, înfiinţată în 1989. Dacă la începutul activităţii, în
conducerea acestei Societăţi între cei doi era bună armonie, s-a găsit cineva – azi ştiu foarte
bine cine anume – care să bage zâzanie între cei doi, ajungându-se la o duşmănie pe faţă.

Atunci, în toamna anului 1991, am făcut o călătorie la Cernăuţi cu Societatea pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. A fost o sesiune de comunicări, la Universitate,
am vizitat fostul Palat Mitropolitan, am stat la o masă comună până târziu şi am fost bine
primiţi şi cazaţi.

Întrucât din ianuarie 1990 conduceam Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul căreia erau pregătiţi şi tineri din
Basarabia şi Bucovina, am stabilit relaţii şi mai apropiate atât cu familia Bostan, cât şi cu
Alexandrina Cernov. M-au vizitat de multe ori şi la catedră şi acasă.

Mi-aduc bine aminte că, la masa comună din noiembrie 1991, într-un toast, profesorul
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Vladimir Trebici a lăudat-o excesiv pe Alexandrina Cernov. Încheindu-şi cuvântul, a ieşit din
sală. Atunci am mers după el şi i-am propus să-l laude şi pe Grigore Bostan, că altfel focul se
va aprinde şi mai tare. Întors în sala unde se afla toată lumea, profesorul a spus: „Iertaţi
întreruperea cuvântului meu. A trebuit să ies puţin. Vreau acum să aduc meritate elogii
profesorului Grigore Bostan, care a dovedit mult patriotism în toată activitatea domniei sale
de până acum şi am convingerea că, împreună cu doamna Cernov, vor lucra în deplină
armonie, spre binele Societăţii „Mihai Eminescu” şi spre binele românilor din Bucovina”. La
urmă, într-un moment potrivit, profesorul Trebici m-a întrebat: „Am dres-o bine?” „Foarte
bine!”, i-am răspuns. „Poate că de-acum o să fie pace”. Dar n-a fost.

În octombrie 2004 eram la Filiala Academiei Române din Iaşi, unde urma să se deschidă
lucrările unei importante întâlniri ştiinţifice dedicată limbii române din ţară şi de peste hotare.
O aşteptam pe Doamna Alexandrina Cernov, să discutăm unele probleme privitoare la revista
„Glasul Bucovinei”, eu fiind membru al Colegiului redacţional. Cum aşteptam pe hol şi
fumam, îi zăresc pe soţii Bostan venind. Ne-am bucurat de revedere, ne-am îmbrăţişat. Ei au
intrat în sală, eu am aşteptat, ca peste puţin timp să aflu că Alexandrina Cernov nu mai vine. 

Peste o lună, am auzit la Radio-Bucureşti un comunicat al Academiei Române prin care
se anunţa moartea lui Grigore Bostan. M-a cutremurat şi am plâns ca un copil. Dispărea un
prieten şi un mare cărturar. Curând am aflat că şefia Catedrei a preluat-o, pe merit, Gheorghe
Jernovei.

Va mai dura o vreme până când se va găsi un tânăr învăţat care să preia, măcar în parte,
sarcinile cărora Grigore Bostan le făcea faţă în chip firesc.

În plină putere de muncă, înainte de a împlini 65 de ani (4 mai 1940-17 nov. 2004), s-a
stins din viaţă, având o suferinţă cardiacă, profesorul, scriitorul şi cărturarul Grigore Bostan,
membru de onoare al Academiei Române (din 1991), fost şef al catedrei de Filologie Română
şi Clasică a Universităţii din Cernăuţi (din 1979).

S-a născut în Budineţ, fostul judeţ Storojineţ, acum în regiunea Cernăuţi-Ucraina. Tatăl
său moare în marea încleştare de la Cotu Donului. A făcut 7 clase în Budineţ şi Cireş. Este
atras de liceul Pedagogic din Cernăuţi, singura şcoală mai înaltă în care „se spunea că există
clase cu predare în limba noastră”, îşi aminteşte Grigore Bostan (Din viaţa culturală a
Bucovinei (reg. Cernăuţi). Grigore Bostan: Repere bio-bibliografice şi analitice, Cernăuţi,
Ed. Universităţii „Ruta”, 2005, p. 5).

Vasile Tărâţeanu l-a cunoscut în 1964, când era şi el student al Facultăţii de Filologie
Româno - Germană de la Universitatea din Cernăuţi. Tărâţeanu era în anul I, iar Bostan în
anul al IV-lea. Termină facultatea în 1965 şi rămâne la catedră, încredinţându-i-se ore de
literatură universală şi făcând o specializare la Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova
(1972).

Era doctor în filologie (Kiev, 1971) şi doctor habilitat în folcloristică (Moscova, 1988).
A fost conferenţiar la disciplinele: Literatură Română şi Literatură Universală (din 1975),
obţinuse gradul de profesor universitar în 1989. A predat cursuri de Istoria Literaturii Române,
Folclor Românesc, Teoria Literaturii, Istoria şi Teoria Criticii Literare, Literatura Română în
context universal, cultura română şi universală, evoluţia artei poetice româneşti (secolele al
XVII-lea – al XX-lea). 

A fost preşedinte fondator al Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”
din Cernăuţi (1989). Era redactor responsabil al cărţilor de filologie română şi clasică la
Editura Universităţii din Cernăuţi. Între 1999 şi 2002 a fost director al Institutului Român
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, membru al „Danubian Academic Society of America”
(New York, 1993), Membru al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu” (Delhi –
Bucureşti, 2000).
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În cei 40 de ani de activitate, a publicat un număr impresionant de lucrări: peste 500
poezii şi proze, 750 lucrări de dimensiuni diferite în etnologie, istorie literară şi cultură
românească, eseuri, publicistică.

Lucrările ştiinţifice esenţiale publicate de Grigore Bostan sunt: Corelaţie tipologică şi
contacte folclorice. Studiu monografic, Chişinău, 1985; Glanz und Elend der Peripherie.
Eseuri despre Universitatea din Cernăuţi, Berm, Ed. Peter Land, 1998 (coautor); Poezia
populară românească în spaţiul carpato-nistrean. Studiu monografic de folclor
comparat, Iaşi, Ed. Cantes, 1998; Pagini de literatură română. Bucovina, reg. Cernăuţi,
1775-2000. Compendiu. Antologie, în colaborare cu Lora Bostan, Cernăuţi, Ed. Alexandru
cel Bun, 2000, şi acum, de curând, vol. Patrimoniu cultural literar românesc (actuala
regiune Cernăuţi), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2011 (în colaborare cu Lora
Bostan).

În cele patru decenii de intensă activitate, a participat la 63 de congrese, conferinţe,
simpozioane, colocvii ştiinţifice şi întâlniri literare internaţionale, în Ucraina, România,
Republica Moldova, Rusia, Germania, Danemarca etc.

Grigore Bostan este unul dintre fondatorii Arhivei de folclor românesc de la Universitatea
din Cernăuţi şi a făcut cercetări de specialitate în satele româneşti din regiunea Cernăuţi şi în
cea Transcarpatică (Maramureşul din nordul Tisei), în anii 1961-2004.

A fost conducător de doctorat în folcloristică şi istorie literară, membru al Uniunii
Scriitorilor din Ucraina, România şi Republica Moldova.

A publicat opt volume de poezie şi anume: Cântec de drum. Versuri, Ujgorod, Ed.
Carpaţi, 1982; Revenire. Versuri, Ujgorod, Ed. Carpaţi, 1990; Vitrina cu manechine. Fabule
şi epigrame, Chişinău, Ed. Universul, 1992; Cetatea de Sus. Versuri, Hliboca-Cernăuţi,
1994; Dincolo de vârstă. Versuri. Prefaţă de Eugen Simion. Postfaţă de Adrian Dinu
Rachieru, Timişoara, Ed. Augusta, 1996; Poem bucovinean. Versuri, Cernăuţi, Ed.
Universităţii, 1998; O evadare din Eterna-1. Roman-eseu SF, Cernăuţi, Ed. Universităţii,
2001; Cronograme în piatră. Versuri, Cernăuţi, Ed. Universităţii, 2002.

A colaborat la un mare număr de publicaţii, dintre care amintim: „Academica”,
„Bucovina literară”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Curierul românesc”, „Dacia literară”,
„Luceafărul”, „Poesis”, „România literară”, „Steaua”, „Tribuna”, „Vatra” (acestea din
România), „Literatura şi arta”, „Limba română”, „Nistru”, „Revista de lingvistică şi ştiinţă
literară” (din Republica Moldova), „Cuvântul românesc” (Canada), „Voprosî Literaturî”
(Moscova), „Ukrainskoe literaturo-znavstvo” (Kiev), „Pogranicze” (Polonia), „Foaia
românească” (Ungaria). A colaborat la periodicele româneşti din regiunea Cernăuţi: „Arcaşul”,
„Concordia”, „Glasul Bucovinei”, „Plai românesc”, „Septentrion literar”, „Ţara Fagilor” şi
altele.

Grigore Bostan este autor al unor articole din Dicţionarul general al literaturii române,
publicat de Academia Română (41 articole). A scris, de asemenea, articole pentru
Enciclopedia Ucrainei contemporane, publicată de Academia de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev
(10 articole), Literatura şi arta Moldovei, publicată pentru Academia Republicii Moldova
( 12 articole).

A fost membru al colegiilor de redacţie ale unor reviste precum „Analele Ştiinţifice ale
Univ. „Iuri Fedkovski” din Cernăuţi”, „Bucovina literară”, „Bukovinskii jurnal”, „Buletinul
Mihai Eminescu” (Bucureşti-Cernăuţi-Chişinău), „Codrul Cosminului”, „Septentrion literar”.

O parte dintre scrierile lui Grigore Bostan au fost traduse în limbile rusă, ucraineană,
franceză, germană, engleză, poloneză, albaneză.

Pentru bogata, îndelungata şi valoroasa sa activitate, lui Grigore Bostan i-au fost acordate
unele premii: Laureat al Concursului Internaţional „Poezia Bucovinei” (1993), Premiul
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Fundaţiei Culturale a Bucovinei (1996), Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
(2000), Premiul „Mircea Streinul” (Cernăuţi, 2000), Premiul Salonului Internaţional al Cărţii
(Iaşi, 2000), Premiul „Iuri Fedkovski” (Cernăuţi, 2001), Premiul „Lucian Blaga” (Cluj, 2002).

A primit decoraţii, ordine şi medalii: Medalia Jubiliară „Mihai Eminescu” a României,
Medalia Jubiliară „Mihai Eminescu” a Republicii Moldova (2000), Ordinul Naţional al
României Serviciul Credincios în grad de Comandor, „pentru numeroasele şi substanţialele
sale lucrări filologice şi de folclor, precum şi pentru contribuţia sa deosebită la renovarea
spirituală a românilor din regiunea Cernăuţi” (din „Monitorul Oficial al României”, partea I,
nr. 673 /18 XII 2000).

Cunoştea ca nimeni altul valorile culturii naţionale şi trudea la creşterea acestora şi la
difuzarea lor în plan internaţional.

Scriitorul Grigore Bostan a debutat cu poeziile Drumeţi şi Doiniţi, păduri în publicaţia
săptămânală „Cultura Moldovei”, Chişinău, 1961, nr. 39. Dorind „să rupă şi să topească gheaţa
tăcerii cuvântului românesc în nordul înstrăinat al Bucovinei”, tânărul poet scria:

Doiniţi, păduri, cum aţi doinit odată,/Sau fremătaţi de nu puteţi cânta./Tăcerea
voastră neagră şi uscată/N-o înţelege tinereţea mea.//Şi voi, şi voi, izvoare săltăreţe,/Unde
sunteţi? Aţi amorţit şi voi,/Sfărmaţi cu pieptul malurile gheţii/Să curgă iar al cântului
şuvoi!

După absolvirea facultăţii, tânărul profesor şi-a consacrat mult timp pregătirii obligaţiilor
didactice, inclusiv pregătirii tezei de doctorat, activitatea de creaţie poetică rămânând în plan
secundar. Abia în 1982 publică primul volum de versuri, pentru că „focul sacru nu s-a stins
niciodată în  sufletul înzestrat cu sensibilitate poetică. Plăcerea pe care numai creaţia o poate
prilejui omului de artă nu l-a părăsit nicicând” (Ştefan Hostiuc, Din viaţa, 12).

Prefaţându-i volumul Cântece de drum, distinsul cărturar de la Chişinău Nicolae
Bileţchi scria despre Grigore Bostan; „Printre acei care sporesc avutul poetic al Bucovinei,
numele lui Grigore Bostan se cuvine a fi amintit în primul rând. Înzestrat cu o deosebită
sensibilitate şi dotat cu ample cunoştinţe, Grigore Bostan practică o poezie în care gândul şi
emoţia, elementul tradiţional şi cel modern trăiesc în bună înţelegere”; „este o carte cutreierată
de bucuriile şi larmele veacului nostru” (Din viaţa, 12).

Ştefan Hostiuc, vorbind despre acelaşi volum, scrie: „Cuvintele se prefac în muguri pe
ramuri, iar florile îşi deschid petalele nu numai pentru a crea o frumuseţe, ci mai întâi de toate,
pentru a lega rod, ceea ce e un semn de bun augur”. Aici „Poetul îşi revitalizează mijloacele
de expresie şi îşi trasează un program îndrăzneţ de acţiune”. Şi în continuare: „Prin forţa
magică a verbului, artistul este chemat să sporească austeritatea peisajului în care se desfăşoară
imaginara primenire a timpului, logodirea lui cu Veşnicia”. Volumul cuprinde, „în cea mai
mare parte cântecele unui Icar al vremurilor viitoare” (Din viaţa, 12-14).

După cum scrie Nicolae Bileţchi, vorbind despre volumul Revenire, autorul „consideră
şi aici poezia drept o posibilitate de înălţare a sufletului. Pana lui caută insistent frumosul din
viaţă ca să-l transforme în ideal artistic”. „Cu scurgerea timpului, starea de cântec tot mai
mult cedează în favoarea meditaţiei asupra rostului omului şi a faptelor sale. Notaţia
admirativă, acum tot mai des e înlocuită de pasiunea meditativă” (Din viaţa, 18).

Profesoara Cecilia Popescu-Latiş analizează atentă volumul Cetatea de Sus (Din viaţă,
22-27).

În Prefaţă la vol. Dincolo de vârstă, Eugen Simion remarcă „Un ciudat amestec de
lirism tradiţional (în sensul bun, plin al termenului) şi neliniştite modernă” (Din viaţa, 30),
în timp ce Adrian Dinu Rachieru, în Postfaţă, consideră că „Grigore C. Bostan trăieşte ca
poet în limba română” (Din viaţa, 31).

Volumul Poem bucovinean cuprinde 25 de poezii şi este dedicat „Soldatului Constantin
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Gr. Bostan (tatăl poetului, mort în luptele de la Cotul Donului, în 1943) – o cunună împletită
spre amurgul secolului din izvoarele şi cetinile acestui pământ strămoşesc de care numai focul
celui mai mare război mondial a putut să-l despartă pentru atâta amar de timp”. Motoul este:
Rămân aici şi vârsta mi se cerne prin cetinile plaiului natal. 

Ion Cozmei, vorbind despre Poem bucovinean, spune că „placheta se vrea aşezată ca
un balsam liric peste rana sângerândă care grevează trupul Bucovinei istorice” şi că vorbeşte
despre „durerile şi năzuinţele unui neam înstrăinat în propria sa ţară” (Din viaţa, 36). În felul
său glumeţ – amar, poetul se confesează: 

Am păstorit cuvinte în Carpaţi 
Şi mulţi nerozi credeau că-s doar păstor, sau se întreabă:
De unde-au coborât atâţia corbi 

În mirişti şi dumbrăvi bucovinene?
Cronograme în piatră reprezintă un strigăt în momentul în care „atâta noapte vine să

ne fure” şi trebuie considerat drept „o încercare de a supravieţui în condiţiile vitrege ale istoriei
(scrise şi nescrise)”, cu scopul de „a înlătura un dezastru de ordin moral, spiritual ce ne paşte
tot mai vizibil, cât şi unul ecologic, provocat de neglijenţa omului” (Ilie T. Zegrea, în vol.
Din viaţa, 42).

Încheiem prezentarea aprecierilor privitoare la poezia lui Grigore Bostan cu câteva
cuvinte ale criticului Grigore Crihan: „Poetul Grigore Bostan cultivă o poezie de o sobrietate
şi frumuseţe neobişnuite, o poezie cu rosturi adânci, ce nu se descoperă la o simplă lectură.
Poate dintr-o inerţie, unii critici literari doresc cu tot dinadinsul să-l eticheteze într-un anumit
fel şi să-l pună neapărat în anumite tipare improvizate de dumnealor. În realitate, creaţia
poetică a lui Grigore Bostan este una originală, netradiţionalistă, ce îşi are, indiscutabil,
izvoarele nu numai în specificul locului – în istoria, cultura, tradiţiile, psihologia noastră, dar
şi în dramatismul şi farmecul vieţii cotidiene, în trăirea general-umană de care poetul a fost
şi rămâne preocupat mereu. Prin aceasta poezia lui este mai shakespeariană decât ar putea să
creadă unii mult stimaţi specialişti în materie. Şi încheind cele spuse mai sus, îmi exprim doar
regretul că poetul Grigore Bostan n-a perseverat în această direcţie, dedicându-şi o bună parte
din viaţă muncii ştiinţifice şi la catedră” (Din viaţa, 50-51).

Prozatorul Grigore Bostan este autorul unui roman SF intitulat O evadare din Eterna –
l prin care „s-a aventurat să lanseze un gen de proză literară nevalorificat în literatura
bucovineană” şi „noua operă a distinsului scriitor a agitat spiritele unor exponenţi ai vieţii
româneşti din nordul Bucovinei, care nu obosesc a-şi exersa imaginaţia pentru a decodifica
alegoria,  a pătrunde în esenţa ficţiunii artistice, curioşi să descopere pe cine i-a avut în vedere
autorul, ce persoane concrete sunt deghizate sub cifrele convenţionale de la 1 până la 9. Nu
mai puţin obsedează întrebarea de ce sunt numai sau tocmai nouă personaje şi multe alte
curiozităţi, care cristalizează substanţa fabulei intuite în paginile cărţii”, totul fiind scris „într-
o superbă formă poetică” şi „putem intui afinităţi cu „Luceafărul” lui Mihai Eminescu,
descoperim aceeaşi înfiorătoare singurătate a geniului „nemuritor şi rece”, acelaşi implacabil
conflict dintre generaţia bătrânilor înţelepţi şi cea a tinerilor temerari”. Interesante consideraţii
critice, pe seama acestei cărţi, semnează Elena Mariţa, Ştefan Hostiuc şi Ştefan Broască (Din
viaţa, 54-58), în afara articolului Mariei Toacă, din „Zorile Bucovinei”, 4 aug. 2001, din care
am citat mai sus.

Etnologul Grigore Bostan ilustrează domeniul care l-a consacrat printr-un mare număr
de lucrări, unele în volume, altele în reviste şi ziare, în total peste 400 de titluri. Dintre acestea
amintim:

Mărturii seculare, Ed. Carpaţi, Ujgorod, 1973, 90 p.
Graiurile şi folclorul românesc din Transcarpatia, Inion, Moscova, 1985, 130 p. (în
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colaborare cu Lora Bostan, Ilie Popescu ş.a.). 
Creaţia populară. Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria şi

Bucovina, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1991, 768 p. (în colaborare cu N. Băieşu, Gr. Botezatu, V.
Gaţac ş.a.).

Poezia populară românească în spaţiul carpato-nistrean, Ed. Cantes, Iaşi, 1998, 289
p. (rezumat în limba franceză).

A fondat Arhiva de Folclor a Catedrei de Filologie Română şi Clasică de la Universitatea
din Cernăuţi (peste 5000 de înregistrări). A organizat cercetarea complexă şi sistematică a
satelor româneşti din nordul Bucovinei şi din Transcarpatia (Maramureşul de la nordul Tisei),
material publicat în Folclor din Ţara Fagilor.

Face constatarea că folclorul românesc din nordul Bucovinei manifestă o puternică
rezistenţă faţă de influenţa celorlalte culturi etnice. A ajutat la editarea unei serii de 17 volume
sub titlul Creaţia populară românească (1975-1983).

Despre etnologul Grigore Bostan au scris renumiţi specialişti români şi străini, între care
Iordan Datcu, Nicolae Constantinescu, George Muntean, Otilia Hedeşan (România), Nicolae
Băieşu, Andrei Hâncu, Grigore Botezatu, Nicolae Corlăteanu, Constantin Popovici, Sergiu
Moraru, Victor  Cirimpei (Republica Moldova), Victor Gaţac, Boris Kirdan (Rusia), Cazis
Grigas (Lituania), Elza Cocare (Letonia), Marc Pliseţchi, O. Romaneţ, Natalia Şimada
(Ucraina), Pavel Ohrimenco (Belarus).

„Prin talentul şi vastitatea preocupărilor sale, Grigore Bostan este cea mai puternică
personalitate pe care a dat-o neamul nostru de la război încoace în norul înstrăinat al Ţării”.
„Prin întreaga sa activitate, Grigore Bostan a continuat tradiţia renumiţilor profesori
universitari cernăuţeni din perioada interbelică: Sextil Puşcariu, Grigore Nandriş, Traian
Brăileanu, Constantin Narly, Alexie Procopovici, Romul Cândea ş.a.” (Ion Creţu, în „Ţara
Fagilor”, nr. 2, p.12, 2005). 

Prietenia cu Grigore Bostan a început la Iaşi şi şi-a oprit cursul tot la Iaşi, în octombrie
2004, dar preţuirea mea pentru acest mare cărturar bucovinean este de durată şi regret din tot
sufletul că viaţa lui s-a oprit, ca şi a lui Simion Florea Marian, în ceasul în care i se desfăşura,
lin şi tot mai promiţător, destinul. A fost ca timpul său, nărăvaş şi furtunos, să cadă în genunchi
şi în ţărână.

Colaborarea lui permanentă cu Lora Bostan a însemnat un important câştig pentru
amândoi.

Când am împlinit 70 de ani, în 2004, Grigore Bostan a publicat despre mine şi despre
activitatea mea un mare articol în „Concordia” (Cernăuţi), republicat în „Septentrion literar”
(Bucureşti), onorându-mă cu înalta sa apreciere. A fost singurul său articol dedicat activităţii
unui prieten care, ca şi el, a lucrat decenii de-a rândul întru slăvirea pământului şi neamului
românesc al Bucovinei.

*

Dacă într-o atmosferă de suspiciuni şi neînţelegeri, viaţa culturală a Bucovinei nordice
a evoluat atât de frumos, mă întreb cum ar fi evoluat aceasta în condiţiile unei sfinte şi
binecuvântate armonii.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Poetul Neo Dallocrin

Potrivit informațiilor transmise de Sașa Pană în interesanta sa antologie, în care prezenta
poeții avangardiști, poetul cunoscut sub numele Neo Dallocrin, pe numele său adevărat
Nicolae Dinu Oprea, născut la 9 aprilie 1877, în satul Gura Vulcănii, comuna Vulcana Pandele.

Părinții săi, Dinu și Ilinca-Theodora, erau agricultori și trudeau din greu pentru a face
față nevoilor zilnice.

În prezent nu se cunosc date cu privire la tinerețea sa, unde a făcut școala sau pe unde 
l-au purtat pașii până a ajuns la Craiova. Am găsit totuși o mențiune în „Zeflemeaua” nr. 26,
din 24 martie 1902: „laureat al Conservatorului din capitală. El și-a făcut studiile cu
dramaturgii Nottara și Velescu”. 

Se pare că era de ceva vreme în
Craiova, pentru că era astfel caracterizat la
acea dată: „Dallocrin, fantasticul Dallocrin,
tragedian de forță, care posedă o tehnică
măestrită pentru scenă”. Aici s-a afirmat și
ca ziarist, colaborând la ziarele „Belgia
Orientului”, „Steaua Olteniei”, „Meridian”
și altele. Era colaborator la săptămânalul
„Steaua Olteniei”, „cândva prim redactor”
și „niște indivizi”, „probabil societari ai
teatrului”, îl „persecută pe fantasticul
tânăr”.

Datorită materialelor publicate,
Dallocrin s-a făcut repede remarcat la
Craiova, „pe care nu-l știu nimeni de unde
venea, cum îl chema și unde locuia”. Și nu
numai la Craiova. La 1 decembrie 1902
apare la Calafat ziarul independent „Valul
Dunărei”, condus de N. O. Dallocrin. 

„Persecuțiile” au continuat și vestea
aceasta a trecut granița. La 15/28 august
1910, în Tribuna nr. 72 din Arad citim:
„Craiova, măreață cetate a vechilor Bani
olteni își are și astăzi celebritățile ei. (...)
Aici își au reședința cei doi mari nedreptățiți ai vremurilor noastre: Marele poet Dallocrin și
eminentul bărbat public Geblescu. Doi luceferi ai vieței politice și literare românești. Doi eroi
ai gândirei, ai statului, al culturei noastre. Doi genii pe care nimenea nu-i înțelege.”

Victor Eftimiu și-l amintea ca „un tip înalt, slab, deșirat, cu fața rasă, cu plete lungi,
lavalieră lungă, mohorâtă”, pe care-l asemăna cu „un fel de Hamlet al cimitirelor”. Era un
„reprezentant tipic al boemei de la începutul veacului, trubadur provincial, a cărui operă era
un amestec de farsă, absurd și originalitate”, conchidea Victor Eftimiu. Se recomanda „poet,
ziarist și, din când în când tragedian”.

Spre sfârșitul primului deceniu al secolului al XX-lea, s-a conturat mai clar programul
„avangardiștilor”, care condamna în termeni vehemenți formele poetice învechite, golite de
orice substanță și exaltau în formulări grandilocvente singurătatea și modernitatea. Alături de
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Tristan Tzara, Ion Vinea, Adrian Maniu, afirmați anterior, dar desprinși din simbolism, au
venit nume noi: Urmuz, Dallocrin, Ilarie Voronca, Geo Bogza, Tudor Arghezi, Virgil
Carianopol etc.

Dallocrin era considerat la Craiova „un bard oltean pitoresc”, reprezentant tipic al poeților
olteni, fiind foarte apreciat pentru poeziile sale, care circulau mult. („În mergerea sa prin județ,
ca să prezideze birourile electorale, avocatul Nae Tomescu era acompaniat de suavul poet atât
de gustat al imnurilor japoneze, de ilustrul scriitor Dallocrin”). Erau însă numeroase și
„parodiile dallocriniene” care i se atribuiau tot lui, adevărații autori fiind azi definitiv uitați.

Poeziile sale au circulat mult în epocă, deși nu de puține ori au fost ridiculizate. Cu toate
acestea s-a dovedit peste timp că reprezentau „începutul unui nou gen”, al „absurdului”, iar
Dallocrin s-a numărat printre primii dintre cei care s-au înregimentat în acest curent, care 
și-a făcut apariția cam tot în aceeași perioadă în Europa.

Jean Vasiliu, directorul ziarului „Ancheta”, care l-a cunoscut și apreciat, mărturisea că
„Dallocrin întrezărise țărmul origininalității”...dar „a vâslit însă atât de adânc ... încât s-au
întunecat apele ei mincinoase”.

Nu uita să precizeze că „a fost societar al Teatrului Național din Craiova”. S-a bucurat
de multă atenție în acel oraș, plin de „larma pe care o stârnea fantomatica sa apariție și pe
care copiii îl strigau „Da-llo-crin!”, pentru rezonanța sa, dar și pentru raritatea și neputința de
a și-l explica (nume obținut prin anagramarea literelor adevăratului nume).

La Craiova a fost prezent de nenumărate ori pe scena teatrului, unde a   fost apreciat, dar
a  participat și la șezători, unde s-a remarcat prin originalitatea poeziilor sale. A participat la
numeroase discuții cu privire la viitorul poeziei românești.

Prezența sa în rândul boemei din Cetatea Banilor l-a ajutat să  se perfecționeze, să
stăpânească tainele editării unui ziar și să înțeleagă rolul cuvântului publicat, care putea să
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ardă, să mângâie sau să înalțe.
La Craiova, Dallocrin a publicat în anul 1914 primul său volum de poezie „Inginerul

Tinca”, apărut la Editura „Dragonilor de Foc”. După un scurt interval, i-au mai apărut alte
două volume de versuri „Imnuri japoneze” și „Punte de picador”, despre care Victor Eftimiu
își arăta regretul că nu se mai găsesc nici în Biblioteca Academiei Române.

Nu cunoaștem împrejurările în care a
revenit la Târgoviște. În  anul 1912 dădea
în judecată Ministerul Transporturilor
pentru că se deschisese o stradă peste
terenurile sale, proces pe care l-a câștigat
în 1916.

După încheierea primului război
mondial, la Târgoviște a colaborat la
ziarele „Țăranul” (1918-1925, 1927),
„Cuvânt liber” (1920), „Gura Târgoviștei”
(1928-1930), unde s-a remarcat ca un bun
profesionist. În perioada în care directorul
ultimului ziar s-a aflat în concediu i-a ținut
locul.

Proprietarul depozitului de distribuție
a ziarelor din județul Dâmbovița a sesizat
calitățile sale de ziarist și i-a propus să
colaboreze la editarea unui ziar. Aceasta cu
atât mai mult, cu cât la sfârșitul anului
1928, la Târgoviște nu mai apărea niciun
ziar local, așa că momentul era favorabil.

Noul ziar a apărut în octombrie 1928
și avea un nume simbolic, „Legea lui
Țepeș”, cu intenția vădită de a fi, cum se
arăta și în subtitlu „ziar independent și de
primenire morală”.

Alexandru Ghencea a sprijinit
material apariția primului număr al ziarului,  concepția ziarului și articolele erau întocmite
numai de Dallocrin, care și-a putut pune în valoare forța sa creativă. În articolele publicate în
ziar, Dallocrin a șficuit fără milă nedreptățile, pe politicienii veroși, sperând să primenească
societatea.

Jean Vasiliu, care l-a cunoscut bine, știa că „s-a zbătut ... să întrețină o gazetă pe nume
Legea lui Țepeș. Aici, între atâtea corăbii de pirați, încărcate cu aur negru și mătăsuri albe,
barca fără cârmaci și fără busolă a existenței lui s-a văzut amenințată, era sărac și sărăcia încă
ținea de infirmitate, nu de treaptă socială. Oamenii, l-au ocolit, fiindcă s-ar fi putut să le ceară
ceva”.

Poziția sa manifestată în articole i-a atras cum însăși afirma „mari greutăți ... și l-a obligat
să-și suspende activitatea ... din cauza marei persecuții și terorizări ce întâmpina la tot pasul
din partea parchetului local”.

Nu s-a lăsat înfrânt, ci și-a manifestat „speranța într-un viitor mai bun, ce-i va hărăzi
cerul pentru bucuria Patriei Slăvite, pentru bucuria cititorilor și abonaților săi”.

Dacă apariția ziarului „Legea lui Țepeș” a încetat după 38 de numere, Dallocrin și-a
concentrat atenția pentru definitivarea unor noi volume, care adunau la un loc creațiile sale
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din perioada târgovișteană.
La Târgoviște au văzut lumina tiparului „Iconițele lui Oster”, „Basarabului”, poemă în

versuri, premiată de Academia Română, „Patria rondă” (1935) și „Iisus”, volume despre care
se știe puțin, fiind risipite încă din epocă, dar care trebuiesc regăsite, pentru a repune în
drepturile sale un poet uitat și neînțeles. Despre aceste poeme, Jean Vasiliu afirma că „fac
dovada revenirii din neguri”.

Dacă între scriitori și poeți era apreciat, în comună, Dallocrin n-a reușit să depășească
conflictul cu primăria și ceilalți săteni. În 1942 primăria a reiterat problema redeschiderii
drumului, dar Judecătoria Pucioasa a respins acțiunea.

Dallocrin își exprima des dorința ca „pe moșiile sale să cânte graurii de aur, nu
găinile lui Coadă de Mătură”. Într-o cerere către primărie din anul 1923 acesta spunea: Eu
sunt infirm la brațul drept și această infirmitate v-o dovedesc  cu Certificatul Oficial al
Consiliului de Revizie al Recrutărei. (...) Așa că brațul meu drept nu poate suporta munca:
abia pot cu acest braț să târăsc o coadă de mătură... Așa că eu, Domnule Primar, sunt infirm
și sunt lipsit de mijloacele  bogăției: nu sunt însurat, n-am leafă, nu fac comerț cu lemne nici
cu pietre; trăiesc cum dă Dumnezeu, dar stăpânit de o mare cinste”

Pentru vecinii săi din sat, cu care era în conflict, n-a contat nimic, doar problema
deschiderii drumului, pentru care justiția dăduse dreptate poetului.

Creația sa literară, efortul său pentru căutarea unor noi modalități de exprimare literară
și pentru o viață mai bună, n-au făcut niciun ban în fața „traiectoriei pietroiului, care l-a ucis
câinește în poarta casei părintești”, la 4 iunie 1943.

„Cu tălpile înainte ... s-a întâlnit postum cu florile vecinilor. El intra în moarte și oamenii
îl îmbrânceau în legendă”, medita Jean Vasiliu. A fost înmormântat în cimitirul fostului Schit
Fusea, dar din păcate nu se mai știe unde.

I-a fost dat satului Gura Vulcănii să numere printre locuitorii ei două mari personalități,
amândouă deschizătoare de drumuri în cultura românească, Gabriel Popescu, primul nostru
gravor de vocație și Neo Dallocrin, poet care s-a numărat printre primii care au impus un nou
curent în literatura română.

Elena DIACONU
Mihai OPROIU
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Scrisoare către un prieten

Promisiunea făcută, public sau la sfârșitul
rugăciunii, trebuie întotdeauna onorată. Pacta sunt
servanta spuneau latinii! ”Cartea cu prieteni” sau
”Casa cu prieteni” parcă nu mai vrea să încapă în
chingile sufletului și se cere lăsată să zburde singură

asemeni unui mânz ce descoperă pentru prima dată
goana nebună și mirosul reavăn al dimineții înecate în rouă!

Să scrii despre prieteni este mai greu decât traversarea unei prăpastii pe un fir de ață!
Grija ce i-o porți celui ce-l chemi cu sufletul ca fiind un prieten te face să fii foarte atent

la fiecare cuvânt, la fiecare gest pentru că provocarea vreunei nedorite suferințe poate
însângera ambele inimi.

Povestea prieteniei ce vreau să o spun astăzi începe în urmă cu aproape trei luștri, când
viața ne-a adus împreună într-o sală a unei grădinițe, înconjurați de mame ale copiilor ce
urmau să fie colegi cu ai noștri.

Postura era inedită din mai multe privințe!
Doi tipi, relativ corpolenți, căutându-și o poziție pe scaunele mici ale preșcolarilor,

scorțoși și rigizi în costumele lor închise la culoare, cu cravate strânse la gât și cămăși încheiate
până la ultimul nasture, umăr la umăr și genunchi lângă genunchi, căutând să reziste cu
stoicism atât poziției incomode cât și căldurii insuportabile. Ce a spus educatoarea nici nu
mai contează, a rămas printre amintirile ticsite cu mângâieri și dureri ale timpului scurs doar
această secvență de la ședința cu părinții.

A doua oară, ne-am întâlnit în aceeași ipostază, același loc, aceeași atmosferă. Diferența
era că acum,  ne priveam cu o anumită complicitate și privirile noastre reclamau germenii
unei prietenii ale cărei premoniții aveau să fie confirmate în timp!

Nici prima dată, nici a doua oară nu am făcut cunoștință în sensul protocolar. Ne-am
identificat prin numele copiilor, răspunzând prezent la strigarea catalogului, iar ca un dat al
sorții, copiii noștri aveau același prenume! Alese cu dragostea părintelui și semnul divin al
darului care ni se făcuse!

Anii au trecut și viața ne-a adus din nou împreună în diferite ipostaze oficiale sau mai
puțin oficiale. El într-o instituție ecleziastică, eu într-una laică. Germenii prieteniei aruncați

Chiru Cătălin CRISTEA
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atunci de pe scaunele liliputane s-au transformat în goruni semeți ce vor să înfrunte viitorul
ce ni-l oferă viața. Toate întâlnirile ulterioare sunt firele unor povești ce s-au înfășurat în
ghemul vieții iar depănarea lor va fi lumină blăndă a îndepărtatelor bătrâneți.

Copiii care ne-au adus împreună au crecut și au adus după ei alți copii, la mine unul, la
el doi, și bucuriile noastre s-au înmulțit, viața devenind un loc mai frumos prin însoțirea acestor
minuni crescând sub aripile ocrotitoare ale părinților.

Dezlegarea unei prietenii este imposibilă atunci când, între cărămizile anilor, este așezat
liantul obținut din sinceritate și loialitate, curgerea ireparabilă a timpului aduce cu sine trăinicie
și înnobilarea prieteniei.

Astăzi, inima îmi tresaltă când îl văd cum arde asemeni unei făclii în noapte, atunci când
organizează ultima trecere prin această viață a unui prieten comun!

Nimic treatral, nimic regizat! 
Este felul lui de a fi! 
Implicat în eveniment, trăindu-l dincolo de percepția celorlalți participanți, cu forța unei

erupții vulcanice, dar care ridică în aer clipa fiecăruia de fericire și de înțelegere!
Te salut, Ionuț, te salut, prieten drag, eu și toți ceilalți din jurul tău! Te asigur că locul în

Casa cu prieteni este păstrat până la timpul în care gândurile se vor preface în cuvinte, iar
baierele sufletului meu se vor rupe și toate amintirile se vor revărsa între coperțile ei, doar
timpul să fie îngăditor cu noi, iar noi atât de înțelepți, încât să înțelegem că dincolo de prietenie
nu există nimic!
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Cavalleria Rusticană & Pagliacci –
Puntea dintre două nopți

Sub semnul verismului, în timpul șoaptelor

Primăvara anului 2018  a înflorit într-o altă dimensiune, redescoperind unitatea și
universalitatea creștinismului. Prin ariile unor opere ce aparțin „patrimoniului artistic al
omenirii”, au fost sărbătorite, simbolic, în cadrul Operei Naționale din București, două nopți
marcante ale ortodoxiei: Noaptea Sfintei Învieri și Noaptea Sânzienelor. Pe 31 martie 2018
(în Sâmbăta lui Lazăr) a avut loc la O.N.B., premiera operei „Cavalleria Rusticană (Rustic
Chivalry) & Pagliacci (Paiațe)”, în regia maestrului Ion Caramitru, iar pe 24 iunie 2018 a
fost ultima reprezentație din stagiunea respectivă. 

Verismul sau „stilul verisimo” este un curent literar apărut, la sfârșitul secolului XIX,
care s-a extins întâi în pictură și apoi în muzică. Muzica cultă a stat atunci cu predilecție sub
semnul său. Verismul „este actual, contemporan” întruchipând o „consecință a unor fapte sau
acțiuni moștenite, întâmplate, trăite sau văzute, ale căror efecte își poartă ecoul până în prezent.
/ ... / Subiectele nobile oferite de istorie și mitologie sunt acum înlocuite de adevărurile dintr-
o societate în care interpretarea artistică devine calea relevării tuturor furtunilor pasionale ale
căror descătușări vor purta pecetea unui destin implacabil” – mărturisește managerul – director
general al O.N.B., baritonul Ștefan Ignat, care consideră că cele două opere, aparținând „stilul
verisimo” fac parte din patrimonului cultural al muzicii clasice. Autodemascarea specifică
verismului, înfățișeză egalitatea dintre om și artist – subjugați deopotrivă de intensitatea
acelorași trăiri.  

„Cavalleria Rusticană & Pagliacci” – sunt opere aflate într-un fel de oglindă
aproximativă. Spun aproximativă pentru că în „Pagliacci” există o dublă crimă, în comparație
cu „Cavalleria Rusticană”, unde este ucis doar rivalul. Dacă ar fi să facem o paralelă cu
literatura contemporană, trebuie să menționez că scriitorul Dan Brown a realizat astfel de
oglinzi în primele sale romane („Îngeri și demoni” respectiv „Codul lui Da Vinci”).   

„Cavalleria Rusticana da vita dei campi” (1880) este o operă într-un singur act de
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Pietro Mascagni, după o nuvelă de Giovanni Verga, cu un libret de Giovanni Targioni–Tozzetti
și Guido Menasci. Simbolul său se referă la o cavalerie rustică din viața câmpurilor; acel gen
de cavalerie rustică cu sensul de armă tactică și strategică a stilului de viață (sau a traiului)
câmpenesc.

Pietro Mascagni este considerat „creatorul verismului muzical”. Muzica „nu are estetică.
E liberă și pasională ca sufletul din care izbucnește”. Pietro Mascagni îi declara profesorului
său, Ponchielli: „Am o inimă uriașă, plină de cerul Mediteranei, cu cântecele Neapolului și
focul Siciliei. Din mine izbucnesc melodiile ca lava din Etna”. „Cavalleria Rusticană” este
compusă în 1890 la Cerignola, unde Pietro Mascagni devenise dirijorul orchestrei orășenești.
(A câștigat concursul Editurii Sonzogno din Milano, pentru cea mai bună operă într-un singur
act.)1.

Creațiile lui Giovanni Verga (1840 – 1922) marchează în literatura italiană contemporană
un moment important: apariţia şi consolidarea tematicii social–realiste.  Mişcarea literară pe
care o iniţiază derivă din propriu-i nume, fiind numită verism. Verga susţine că romanul trebuie
să fie ,,un document uman, ştiinţa inimii omeneşti”. Cu toate că, la început, a fost influenţat
de naturalismul francez, verismul a dat puternice opere realiste, şi-a definit liniile proprii,
originale, de exprimare. Verga a făcut o frescă a fenomenului social sicilian, a descris satele
bântuite de boli, a înfăţişat ,,epopeea neînsemnată, dar tragică” a celor umili; eroii săi sunt
nişte revoltaţi, anarhici, au o voinţă puternică, sunt conturaţi pe linia personajelor lui Balzac.
Scriitorul zugrăveşte, în aceeaşi măsură, tradiţiile şi datinile, obiceiurile străvechi ale satului
sicilian; el a surprins o diversitate de drame individuale generate de mizerie şi nevoi; unii eroi
sunt firi puternice, pasionale, dar alţii se închistează în naivitate şi sunt victime predestinate.
Giovanni Verga este cunoscut cititorilor mai ales prin romanul Familia Malavoglia apodopere,
din care” se remarcă „– Onoare ţărănească (Cavalleria rusticana din Tutte le nivelle, Milano,
Mondadori, 1979)2. 

Punerea în scenă la O.N.B. a „Cavalleriei Rusticane& Pagliacci” aduce în prim–plan
un nume sonor al teatrului românesc, Ion Caramitru, descoperindu-i anumite veleități
regizorale. „Există în spectacolul de operă subordonat până la perfecțiune muzicii (note,
măsuri, tempo, arii, balet, cor) un spațiu foarte generos pentru un soi de realism magic al
reprezentației”, mărturisește regizorul Ion Caramitru. Un „realism magic” și o dramă cuminte
ce cutremură scena printr-un soi de puritate a blestemului, izvorât din cea mai adâncă și crudă
iubire. „Cavalleria Rusticană se bucură de prezența tutelară a bisericii, care pune în balanță
tot ce fac oamenii. Spectacolul începe cu cortina ridicată, o invitație deschisă adresată
publicului de a trăi nemijlocit vibrația emoțiilor de pe scenă. În operă cu cât este mai mare
convenția, cu atât mai mare” devine „libertatea de imaginație”. Un joc straniu pe care regizorul
însuși îl subliniază printr-un decor de ansamblu, un decor static, presărat cu vagi tușe mobile.
Făcând apel la imaginația spectatorului, regizorul îi forțează ochiul să privească într-un punct
fix, determinându-l să vadă de fiecare dată altceva.

        Lumina din întunericul conștiinței

...Și poate că numai acea sclipire din întunericul conștiinței ne îndeamnă să percepem în
ușa Bisericii, umbra unei femei: Santuzza. În rolul acesteia, soprana Florina Hinsu – Mariș
(invitată) cutremură efectiv scena. Dramatismul vocii sale accentuează și conferă aparentul
dinamism al poveștii de iubire, maschând perfect latura simplității ei. Renumele sopranei,
care a fost partenera de scenă a lui Placido Domingo (și cel mai tânăr doctor în muzică din
România3), ne dezvăluie măsura talentului său. Santuzza este susținută atât Mamma Lucia
(mezzosoprana Sidonia Nica), cât și de Turiddu (tenorul Alin Stoica), formând împreună un
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mănunchi de voci cristaline în expresivitatea tragismului transmis publicului.
Joviala Lola (mezzosoprana Maria Miron Jinga) creează iluzia ludicului, interpretând

parcă cu „jumătate de voce”. Trecând dincolo de limita acestei aparente senzații, timbrul vocal
al Lolei exprimă impecabil siguranța menită să constituie elementul de legătură între
„Cavalleria Rusticană” și „Pagliacci”. Încrederea în ea însăși și în iubirea lui Turiddu poate
fi considerată un veritabil preludiu (antitetic) la nelinștea Neddei (interpretată de soprana Iulia
Isaev) din „Pagliacci”. Lola este singurul personaj care trasează o linie a culorii într-un decor
noncolor. Chiar dacă rochia ei roșie este străbătută de amprente negre, reușește să transmită
simbolul vieții, al jertfei și al învierii. 

Alfio (basul Cătălin Toropoc) aduce pe scenă atât de bine sentimentele negative ale
vieții: ura, nesupunerea, răzbunarea.

Una Donna (soprana Viorica Vladu) – o voce în trecere, care nu este străină de
dramatismul poveștii

Mamma Lucia (mezzosoprana Sidonia Nica) – ne dezvăluie unduirea acelei voci grave,
ce tulbură până și liniștea celor plecați în altă lume. 

Turiddu, tânărul tenor Alin Stoica își merită pe deplin prestigiul câștigat, demonstrând
că „nu mai este o speranță  a muzicii clasice românești, ci – o certitudine, o voce remarcabilă,
care a primit aprecieri și premii importante”4. Ascultându-l pe Alin Stoica, am avut senzația
credibilității maxime, pentru că tenorul întruchipează un Turiddu perfect. În ciuda tinereții
sale, amplitudinea vocii convinge până și un spectator neințiat încă în tainele muzicii culte.
El reușește să dea viață unui personaj aflat în febra teribilei frământări sufletești. Orice datorie
morală își atenuează autenticitatea, în fața iubirii. 

Și poate că tocmai această sugestivă crimă din Noaptea de Paște, rămâne simbolul unei
reiterări îndrăznețe a Jertfei Supreme, dar o reiterare ce poartă stigmatul pătimaș al planului
uman... Lumânări și cruci și blesteme în Noaptea Sfintei Învierii. 

Alin Stoica, Florina Hinsu – Mariș, Daniel Magdal, Adrian Mărcan – Foto: Silvia Popescu
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Și viața noastră – doar un surâs... de clovn

Un fel de continuitate a poveștii din „Cavalleria Rusticană” se desăvârșește în
„Pagliacci” prin dansul sugestiv al lebelei albe, realizat de Viorica Alexandra Peterfy; un
dans grațios în văpaia razelor de lună exprimând – dincolo de tăcere – un simbol ca un preludiu
al morți iminente. Luna jumărate: început și sfârșit, martoră a morții și seceră a vieții.

„Pagliacci” este o operă în două acte de Ruggiero Leoncavallo după un libret propriu,
unde acțiunea se deschide „cu un personaj–cheie, „Prologul”, care asigură publicul că va
participa la scene reale, semn că artistul este un om ca toți oamenii, având aceleași bucurii și
suferințe. Nu vă lasați înșelați de iluzia artei artistului, ci mergeți la esență – ne îndeamnă
regizorul Ion Caramitru. În spectacolul nostru este vorba despre realism de la început până la
sfârșit; un realism al muzicii de scenă, cu personaje și situații dramatice”. Același regizor ne
dezvăluie secretul ascuns al celor două opere care „tratează gelozia umană și consecințele ei,
omul și patimile lui, un traseu obscur al personajelor într-o contopire dramatică de dragoste,
trădare, violență și omor”. În această lumină, Prologul (interpretat de baritonul Ștefan Ignat)
este acel personaj, demn de luat în seamă, prin noutatea pe care o aduce: personificarea unei
părți introductive, „ce capătă o dimensiune pe cât de dramatică pe atât de relistă”.      

Tonio (același bariton Ștefan Ignat – în dublu rol) constituie pata de culoare a tristei
povești; unealta întunecată ce sfâșie iubirea. Răzvrătindu-se împotriva lui, Nedda îi va remarca
„inima la fel de urâtă” ca trupul. Baritonului Ștefan Ignat îi revine o misiune grea: aceea de
a ne păcăli o clipă privirea, fiindcă alúra sa impunătoare nu se potrivește nicicum, urâțeniei
personajului. Și totuși baritonul realizează imposibilul. Dorința lui de a se răzbuna pe Nedda,
pentru afrontul primit, este atât de vie, încât glasul său reușește să transpună în registrul vocal
frustrarea, ura, micimea omului învins. Astfel, ochii fizici ne-au fost închiși, iar cei sufletești
au văzut – dincolo de constituția frumoasă a artistului liric – doar cruda „nebunie” a unui rol. 

Beppe (tenorul Valentin Racoveanu), alături de cei doi Contadino (actorii: Alin Mânzat
și Constantin Negru) întruchipează presonaje de sacrificiu, care animă tabloul dramei rustice. 

Cel mai sensibil moment al operei „Pagliacci” îl constituie, fără îndoială, dialogul
Neddei cu Silvio. Dacă Nedda (soprana Iulia Isaev) este plină de îndoieli, lăsându-se strivită
între realitate și dorință, transmințând sentimente contradictorii, Silvio (baritonul Adrian
Mărcan) exprimă impecabil ideea îndrăgostitului năvalnic și tandru. Timbrul amplu dezvăluie
certitudinea iubirii împărtășite, iar mișcările sigure ale corpului răspândesc în jur vâlvătaia
focului interior și nesupunerea în fața sorții. Aceeași demnitate vocală, aceeași prestanță
scenică – cu care baritonul Adrian Mărcan5 ne-a obișnuit – și acea putere impresionantă de
a transforma fiecare rol într-o cheie a întregii opere. Suavitatea din vocea sopranei Iulia Isaev
vine în completarea acestui pasional tablou, al commediei dellꞌArte, „ca formă de istorie cu
implicații contemporane (...) a teatrului de improvizație. /.../ Operele verisimo descriu crudele
pasiuni ale oamenilor de zi cu zi, în locul dramelor regilor, reginelor și zeităților. Aceste lucrări
abordează teme precum: sexualitate, dragoste, gelozie, onoare și violență. Muzica cere
artiștilor să prioritizeze emoția intrigii în fața frumuseții sunetului, astfel că” în locul
interpretării perfecte „a ariilor, soliștii pot ... suspina, țipa sau chiuni atunci când acțiunea o
cere”.  

Dramatismul vocal al lui Canio6 (tenorul Daniel Magdal – invitat), îl transformă din
paiață în călău și din călău în rob; un rob al propriei pasiuni. „Tenorul de talie internațională
Daniel Magdal”7 se identifică perfect cu propriul rol, făcându-ne părtași la intensitatea acestei
trăiri. Și abia atunci când replica finală a lui Canio („La commedia è finita!”) destramă liniștea
nopții, povestea începe pentru fiecare dintre noi...  
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Din cioburile vieții adunăm clipe, pentru că dincolo de trista poveste a lui Arlechin și-a
Colombinei, prelungită de Nedda și Silvio începe realitatea noastră, a fiecăruia... Iar „Paiața”
exprimă atât de bine, o parte din ceea ce suntem, din ceea ce am fost; o parte dureroasă a
forței noastre interioare. Cântecul său este un laitmotiv, un strigăt adânc și tăcut către noi
înșine: „Să-mi recit rolul!? Când sunt pradă delirului/ Nu mai știu nici ce spun, nici ce fac!/
Și totuși... mai apoi... adună-ți puterile!/ Ce, crezi că mai ești om?/ Ești o paiață!/ Îmbracă-ți
costumul, dă-ți cu făină pe față!/ Și dacă Arlechin ți-o fură pe Colombina/ Tu râzi, paiață, și
toți vor aplauda!/ Preschimbă în glume spasmul și plânsul,/ În strânbătură suspinul și
durerea.../ Râzi, paiață, de iubirea ta înfrântă,/ Râzi, de durerea care îți înseninează inima!”8.
Și acest fatidic surâs nu poate fi decât lacrima măștii din noi.

Dacă imaginea „Cavalleriei Rusticane se desfășoară în culori de alb și negru,
„Pagliacci” se petrce într-un decor colorat; costume, scenă, decor palpabil” – susținut de
artiștii Circului Globus. Ambele opere însă „ascund – așa cum ne mărturisește regizorul – o
crimă din gelozie, o răzbunare a sufletului contrazis, amândouă într-un crescendo poetic cum
numai muzica îl poate realiza”, cum numai sufletul îl poate simți.  

9 Citatele din acest paragraf sunt semnate de George Sbârcea și se regăsesc în „Gazeta ilustrată”, nr. 1, 1934,
p. 1

5 – 16 
1 Prezentare și traducere Livia Mărcan în „Orizonturi culturale”, nr. 5, anul V, mai 2015,

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_proza_Giovanni-Verga.html
2 https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.1424

3 Alin Ion în https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/tenorul-alin-stoica-distins-premiul-special—luciano-pavarotti-
la-14-ani-nu-stiam-nota-do-portativ-1_59625d6d5ab6550

4 Costin Popa exprimă același punct de vedere: „Adrian Mărcan, cu alură de „macho”, aduce siguranță și
autoritate în expunere, alături de experiența acumulată în lecturile romantice. Un îndrăgostit impetuos, dar cald și
nobil în adresare, ce-și folosește timbralitatea bine dotată cu armonice pentru modelările de fraze”, în cronici muzicale
onlinehttp://www.cimec.ro/Muzica/Cronici/CostinPopa432.html 

5 În unele texte Canio este scris cu dublu „n” (Cannio).
6 https://romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/tenorul-de-talie-internationala-daniel-magdal-sarbatoreste-pe-

scena-operei-nationale-bucuresti-25-de-ani-de-cariera-279116
7 „Recitar! Mentre preso dal deliro/ non so piùquel che dico e quel che faccio!/ Eppure... è dꞌuopo... sforzati!/

Bah, seti tu forse un uom?/ Tu se Pagliaccio!/ Vesti la giubba e la faccia infarina./ La gente paga e rider vuole qua./
E se Arelcchin tꞌinvola Colombina/ ridi, Pagliaccio e ognun applaudirà!/ Tramuta in lazzi lo spasmo el il pianto; in
una smorfia il singhiozzo e ꞌl dolor.../ Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto,/ ridi del duol che tꞌavvelena il cor!”
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Călușul la Stolnici – 
fișă de observație

Ritualul Călușului a fost proclamat de către
UNESCO Capodoperă a patrimoniului cultural
imaterial al umanității în anul 2005. Din anul
2008, am avut posibilitatea să urmăresc la Stolnici,
ca spectator, dar și ca fotograf, acest minunat

ritual. În comuna argeșeană Stolnici în fiecare an, Joia, de Înălțarea Domnului (Ispas) am
putut să văd multe formații de călușari (majoritatea din Argeș și Olt). Călușarii sunt și ei, deși
pare o ciudățenie, un fel de colindători. Colindatul nu este specific numai sărbătorilor de
iarnă. El este un ceremonial complex, organizat de o ceată anume constituită, care transmite
prin texte cântate sau strigate, numite colinde, şi, uneori, prin măști, recuzită, dansuri, acte
şi gesturi rituale, formule magice vestea morții şi renașterii divinității adorate, urări de
sănătate, rod bogat, împlinirea dorințelor în noul an, în special căsătoria fetelor. (...) Unele
cete, în special cele de feciori, sunt active atât la sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou, cât şi
la sărbătorile şi obiceiuri de peste an unde au atribuții organizatorice, rituale şi ceremoniale:
organizează hora satului, ceremonialul Tânjaua (Plugarul sau Alegerea Craiului), strigatul
peste sat etc. Cetele de feciori bine organizate sunt ierarhizate, cu drepturi şi obligații ale
membrilor asumate, uneori, prin jurământ (Călușari, Goana Rusaliilor); acestea au un vătaf,
ajutor de vătaf, casier etc. Adesea, cetele de colindători, însoțite sau nu de o mască care joacă
rolul zeului supus morții şi renașterii simbolice, poartă un steag (Drăgaica, Călușarii), capul
împodobit al divinității sacrificate (Siva la Crăciun), alt substitut divin (Sorcova la Anul Nou),
o recuzită rituală (plugul, buhaiul, bice, clopoței, tălăngi etc.). Cetele, în special cele care
poartă cu ele o mască, sunt însoțite de muzică interpretată la diferite instrumente. (...) Practica
„Aruncării în țol“, care ar putea fi interpretată ca o moarte şi renaștere instantanee, era o
secvență importantă în desfășurarea şi a altor obiceiuri românești: la Rusalii în jocul Călușari
(Muntenia) (Ghinoiu, 2003).

Călușarii deschideau şi închideau Rusaliile. Ei colorau aceste zile, dându-le un farmec
deosebit şi o strălucire cu adevărat sărbătorească. Nu se puteau concepe Rusalii fără călușari.
Toți îi așteptau (...). Nu se putea concepe Rusalii fără Căluș. Ar fi fost o dramă sufletească
pentru tot satul. Ar fi fost o lipsă pe care toți o simțeau şi o sufereau fizic. Călușul era așteptat
şi dorit de toți. El făcea parte integrantă din viața folclorică, afectivă şi etnografică a satului
(Oprișan, 1969).

Sorin Dănuț RADU
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Călușul poate fi conceput ca o formă de comunicare între lumea de-aici, reprezentată
de o comunitate socială dată şi o lume ”de dincolo”, reprezentată de ființe mitice feminine –
iele. Comunicarea este mediată de o ceată de bărbați, în număr impar (vârsta acestora nu
este prescrisă) şi care se crede că sunt investiți de iele cu puteri supranaturale, pe care ei le
folosesc, întorcând-le, chiar împotriva ielelor pentru a apăra sau vindeca pe cei care au fost
”luați din căluș” (îmbolnăviți) ca pedeapsă pentru că au lucrat în zile interzise, dedicate
ielelor (Ghinoiu, 2003).

Prima observație – ritualul devine dans (spectacol), pierde atributul magicului și
religiosului. Totul se reduce la o demonstrație de dans, cum afirmă și specialiștii. În plus
ritualul se golește de conținut (ritul de fertilitate & de vindecare).

Se poate vorbi despre inițiere în ceea ce privește codul cultural al societății tradiționale
(credințe, practici magice, relația cu sacrul şi comunicarea umană) a participanților la Căluș.
Astăzi s-ar părea că accentul cade exclusiv pe inițierea în dans, încercându-se în acest fel
păstrarea şi transmiterea jocului, a anumitor părți care au rămas în repertoriul curent. Şi
totuși faptul că obiceiul în ansamblul lui nu se practică în afara cadrului festiv şi mai ales
acela că Rusaliile – cu tot cortegiul de tradiții – sunt respectate de toată suflarea satului
dovedesc păstrarea şi a altor componente dintre cele deja menționate. Majoritatea cetelor ce
căluș au în componentă copii pe care îi inițiază în tainele Călușului, dar ei ar trebui să învețe
nu numai dansul ci şi ce înseamnă păstrarea unui secret şi respectarea cuvântului dat, a
ierarhiei şi a disciplinei, deci vorbim despre funcții formative mult mai complexe. Cu toate
acestea sunt din ce în ce mai rare cazurile în care tinerii sunt inițiați în practicarea riturilor
de fertilitate, vindecare şi profilaxie a bolilor etc. Cât privește ritualul de constituire a cetei,
depunere a jurământului şi îngroparea Călușului, ei participă la acestea numai atunci când
se consideră de către maturi – şi în special de către vătaf – că sunt pregătiți (Știucă, 2009).
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A doua observație: prezența copiilor în cetele de călușari (unii și ca vătafi! – element de
fală și nespecific ritualului). Mai ales că reprezentația lor este filmată și ”copilul este filmat
pe sticlă” și rămâne amintire în memoria colectivității locale. Copii-călușari nu mai respectă
ierarhia, sunt egali maturilor și devin doar simpli dansatori (copiază mișcări, nu ajung la
virtuozitatea dansului!)

Aceasta pentru că există credința că nu oricine poate face parte din ceata de călușari
şi nu orice individ şi la orice vârstă poate deveni actant al acestui obicei.... astăzi, când pe
lângă fiecare ceată de călușari maturi există şi una de copii, accentul cade în particular pe
transmiterea dansului atribuție care nu mai este în mod necesar doar a liderului de grup ci
poate fi şi a altui membru (un călușar talentat, un cadru didactic sau instructorul artistic)
(Știucă, 2009).

A treia observație: călușarii devin doar niște simpli dansatori ”experimentați”, deoarece
pentru mulți dansatori, călușul pare un dans ”complicat”!

Pentru unii privitori, simpla prezență a cetei (purtând un costum adecvat), a dansului şi
a muzicii, ca și intensitatea și tensiunea pe care „jocul” le creează pot simboliza „calitățile
supranaturale” ale călușarilor, așa după cum unii mai cred în Iele, în legătura cu morții şi
în calitatea profilactică și apotropaică a usturoiului, pelinului, și a frunzelor de nuc (Știucă,
2009).

Ar mai fi multe de scris, dar lăsăm pe seama specialiștilor (folcloriști, etnografi,
sociologi) să-și facă datoria.

Bibliografie:
Narcisa Alexandra Știucă (coord.), Călușul, emblemă identitară, Bucureşti: Editura Universității, 2009

(versiune digitală, cimec.ro).
Horia Barbu Oprișan, Călușarii, Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1969.
Ion Ghinoiu, Sărbători și obiceiuri românești, București: Editura Elion, 2003.

(Imagine: Sorin Dănuț Radu)
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LAUDÁTIO – Ion Popescu Sireteanu

Uniunea Scriitorilor din România –  Filiala Piteşti a organizat în 18 iunie 2019, la
Centrul Cultural, festivitatea de acordare a premiilor filialei pentru anii 2016/ 2017/2018.
Pentru fiecare an s-a acordat, în afara premiilor pentru cărţile de poezie, proză şi critică literară,
renumitul premiu Opera Omnia.

Pentru anul 2017 distincţia a fost acordată reputatului profesor Ion Popescu
Sireteanu, cu care Argeşul s-a îmbogăţit prin adopţie, după ce scriitorul şi-a încheiat activitatea
universitară la Facultatea de Filologie din Iaşi. Biografia sa arborescentă (copilăria din satul
Mănăstioara/ Suceava, figurile părinteşti/Gheorghe şi Veronica, şcoala cu toate etapele ei/
Siret-Timişoara-Oradea, Bârladul din perioada în care a funcţionat ca inspector în educaţie,
Iaşul - cu toate resursele sale culturale, din perioada carierei didactice/ lector, conferenţiar/
profesor universitar, Catedra de limba romană şi responsabilitatea unei funcţii de conducere
în cadrul acesteia), dar mai ales călătoriile – cele mai frumoase călătorii în peisajul limbii
române au fost coordonatele vieţii sale în care, din perspectiva prezentului, traiectoria
profesională nu este doar ascensională, ea se dovedeşte a fi demnă, exemplară şi valoroasă.

Acest lucru a atras, mai ales în ultima vreme, numeroase aprecieri în lumea culturală,
deşi autorul a beneficiat şi în timp de recenzii, articole, semnale, îndeosebi în contextual
deselor apariţii editoriale. Cărţile semnate de Ion Popescu Sireteanu au ajuns la un număr
,,venerabil”, vrând parcă să ţină pasul cu vârsta autorului. Dar nu acesta este detaliul  relevant,
alte două aspecte au maximă importanţă şi atrag atenţia criticilor şi a cititorilor: faptul că
scriitorul abordează cu uşurinţă mai multe genuri literare, abilitatea aceasta a trecerii de la un
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gen la altul fiind în sine un exerciţiu auctorial care nu este la îndemâna oricui – şi faptul că a
rămas fidel muncii de cercetare, atât de complicată şi de solicitantă, încât pur şi simplu îţi
fură viaţa. Ion Popescu Sireteanu a rămas un iubitor constant al limbii materne, astfel încât
se pare că a petrecut cu plăcere ,,şirul anilor la fel”, ca să folosim o sintagmă a poetului Ion
Minulescu. Probabil că atunci când te dedici din proprie voinţă unui ideal, nu există nici
monotonia, nici rutina dintr-o viaţă obişnuită. Profesorul Ion Popescu Sireteanu şi-a petrecut
tot mai mult timpul în singurătatea manuscriselor sale, departe de lumea dezlănţuită a
prezentului, lucid şi exigent, dornic să ducă la bun sfârşit cât mai multe din proiectele sale. Şi
dacă luăm în calcul numai lucrările ample, precum Memoria limbii române, în 5volume, sau
Termeni păstoreşti în limba română, studiu inedit,  finalizat recent în 3 volume masive, ne
dăm seama de toată truda autorului, de încrederea lui în cultură şi în idealurile lumii umaniste,
aceleaşi, luminoase şi benefice dintotdeauna. Cărţile de proză, cele de poezie, cele de
incursiuni în cultura populară, cele dedicate inconfundabilului personaj Păcală, cel care sub
masca simplităţii şi a naivităţii îşi poartă de fapt prin lume umorul şi isteţimea – fac laolaltă
dovada unui om frumos, înzestrat intelectual şi sufleteşte, fără îndoială un exemplu pentru
generaţiile tinere. Probitatea morală şi profesională, capacitatea superioară de muncă, stilul
concis, harul şi disponibilitatea de a transmite valori sunt calităţile vizibile ale profesorului,
inclusiv la nivel social-civic.  Dincolo de acestea, inspiraţia, posibilitatea asocierilor,
concluziile surprinzătoare, observaţiile pline de fler, simţul ineditului, ideile şi relieful
luxuriant al discursului, chiar dacă sunt în esenţă pentru cunoscători,  vorbesc cu tărie despre
Ion Popescu Sireteanu ca despre un om pozitiv, menit să construiască în educaţie şi, mai ales,
în cultură.

Prin urmare, faptul că a îndeplinit cu asupra de măsură criteriile impuse de juriul
uniunii scriitorilor nu ne surprinde. Omul şi profesorul sunt doi termeni cărora Ion Popescu
Sireteanu, arheologul pasionat al etimoanelor multiple, le-a găsit de data aceasta  rădăcini (şi)
în propria fiinţă, în sâmburele de umanitate pus acolo, cu siguranţă, de Dumnezeu. Are toată
preţuirea noastră, a scriitorilor, precum şi a colegilor din redacţia revistei Târgoviştea literară,
pentru Premiul Opera Omnia care i-a fost acordat,  iar în privinţa ceasurilor îndelungi
petrecute la masa de scris, caracterul encomiastic al acestor rânduri este, desigur, prea puţin.

Magda GRIGORE
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Targovistea literara a fost prezenta la ,,Targul de C*ARTE - Triunghiul cunoasterii:
carte, lectura, biblioteca”, organizat in zilele de 13-16 iunie, de catre Biblioteca
Judeteana Arges, targ stradal la care au participat edituri renumite din tara si scriitori
consacrati. Apreciata revista targovisteana a fost gazduita la standul de prezentare al
Filialei Pitesti a Uniunii Scriitorilor din Romania. Exemplarele existente ale revistei au
fost daruite cititorilor la finalul evenimentului !

Magda GRIRORE



97

Editura Printis din Iași a publicat de curând a
doua carte cu Păcală  a domnului profesor universitar
doctor Ion Popescu-Sireteanu – Păcală și ai săi
(Pentru un scenariu de film).

Textul este dramatic, replicile, aparținând lui
Păcală și alor săi, conțin proverbe și zicători din zestrea
de înțelepciune populară românească.

Acțiunea se menține în spațiul cunoscutelor
noastre snoave. Ceea ce conferă originalitate acestuia
sunt multiplele trimiteri cu caracter satiric la adresa
unor situații din istoria noastră apropiată și din
contemporaneitate.

Înscriindu-se perfect în spiritul snoavelor în care
erou este Păcală, acest text creează bucuria întâlnirii cu
o lectură plăcută, oferită într-o frumoasă limbă literară. 

Autor prolific, domnul Ioan Hada a publicat între
1994 și 2018 un număr mare de volume și plachete de
versuri, printre care o semiantologie în 2009 – Poeme
culese – și, în 2018, – Poeme-antologie 2004-2018.

Cartea cărților mele. Antologie 2004-2018 a
domnului Ioan Hada a apărut în 220 de pagini la
Editura Eurotip, Baia Mare, 2019. Volumul cuprinde
un număr mare de poeme, scrise, după cum apreciază
autorul, într-o nouă formulă, o poezie scurtă, un
micropoem care să cuprindă o imagine puternică și în
care emoția artistică se naște pe baza unei comparații
sau a unei metafore foarte poetice.

Pentru iubitorii de poezie, cartea domnului Ioan
Hada poate fi o lectură interesantă.

Minodora PLATCU

semnal
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secretariatul de redacție

Tirajul acestui număr a fost suplimentat, pentru bibliotecile din Cernăuți și Chișinău, cu
sprijinul ing. Mircea Măgureanu (Constanța) și ing. Theodor Adam (București).

Colaborările primite până la 15 septembrie vor fi publicate în numărul 3/2019 al
Târgoviștei literare.

Colaborările se primesc pe adresa: minodoraplatcu@yahoo.fr și 5atena.sg@gmail.com

Pentru colecționarii care doresc să achiziționeze revista, există un număr de telefon
(0245230818) la care pot suna în fiecare zi, între orele 1700 - 2000.

Coperta I - Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, inaugurat în 1968, în casa din Târgoviște
a lui Ioan Al. Brătescu-Voinești (1868-1946).

Coperta III - Icoana Sfântului Gheorghe, de Ana OPRIȘOREANU
Coperta IV - Kinira, pictură de Ana OPRIȘOREANU








