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EDITORIAL

Nicolae CREÞU
SÃRBÃTOARE EMINESCIANÃ LA BÂRLAD

O zi de iarnã, personalitatea, destinul ºi Opera deopotrivã, ºi în 

rece, dar nu geroasã, rodnica lor intercomunicare, ale lui Eminescu?

una obiºnuitã, de *

n-ar fi vorba de  Era firesc, neîndoielnic pentru noi toþi, cei 

15 ianuarie, 2011, o prezenþi la o asemenea zi de mare Sãrbãtoare, sã 

datã însemnatã între lãudãm Actul de Culturã la care eram martori: 

laude pe deplin meritate, onest cuvenite Sãrbãtorile celor 

generozitãþii, determinãrii ºi tenacitãþii ajunse sã care vorbesc ºi simt 
rodeascã acum, în ianuarie 2011. O reuºitã în româneºte. Cu o 
spatele cãreia stau iniþiativa, energiile ºi rezonanþã în plus, 
competenþa unor oameni, cãrora Bârladul le mai intensã, anul 
datoreazã o recunoaºtere ºi o gratitudine pe acesta, la Bârlad.
mãsurã. Cu atât mai mult cu cât tocmai ei au vorbit D e s c h i d e r e a  
mai puþin, mai concentrat ºi mai sobru, în fond « C e n t r u l u i  
decât oricare dintre noi ceilalþi. Cine nu-l ºtie pe dr. Eminescu»: dupã destui ani de aºteptare, de lucrãri 
Constantin Teodorescu? Gândul nobil, de la care a de restaurare la „Casa Roºie”, cum o numeau pânã 
pornit totul, s-ar mai fi împlinit fãrã perseverenþa-i mai ieri bârlãdenii, a sosit, iatã, ceasul de bucurie ºi 
eficace, ori fãrã sprijinul cât se poate de concret, înãlþare sufleteascã la care numele Poetului ne-a 
acordat de Municipalitate ºi de Consiliul Judeþean adunat sub iradierile lui simbolice, exemplare, 
Vaslui, forurile politic-administrative reprezentate perene. Solemnitatea s-a desfãºurat, cum se ºi 
de ing. Constantin Constantinescu, Primarul cuvenea, în plein air, în faþa noului lãcaº de culturã 
oraºului? Evident, nimic nu se poate face fãrã ºi în proximitatea bustului – operã a sculptorului 
pricepere, efort, dãruire, mai ales când e vorba de Marcel Guguianu, el însuºi fiu al oraºului. Sute de 
a câºtiga, de a întemeia ceva în ordinea unor oameni, de toate vârstele, de la copii ºi elevi pânã 
„bunuri simbolice”. Nu a cãzut nimeni în vreo la bunici ºi strãbunici, i-au ascultat pe cei care au 
retoricã riscând sã sune a gol, nici a tãmâieri rostit scurte alocuþiuni inaugurale, au asistat la 
reciproce, cu atât mai puþin narcisiste. Dar trebuia dezvelirea chipului în bronz al Amfitrionului de 
spus limpede, în auzul tuturor, cã doar aºa, pe datã, peste veac, ºi-au petrecut apoi alte ore în interiorul 
„bãtând din palme”, ori la fel de nerealist, «Centrului Eminescu», zãbovind în faþa exponatelor 
aºteptând pasiv himerice „ºanse”, nu se poate din vitrine ºi a creaþiilor plastice (majoritatea – 
realiza niciodatã nimic. ªi ne-a revenit nouã, portrete) din fiecare încãpere.
celorlalþi vorbitori, plãcerea, realmente, de a-i Îi priveam pe toþi – organizatori ai manifestãrii, 
elogia pe „visãtorii” pragmatici mulþumitã cãrora oameni de culturã implicaþi în pregãtirea acestei 
oraºul nostru tocmai se îmbogãþea cu o nouã – ºi de Zile deosebite, mulþi dintre ei – profesori ºi prieteni 
þinutã – instituþie de culturã: imediat dupã Te Deum ai mei de o viaþã, dar sigur, ºi atâþia alþii din alte 
ºi la momentul dezvelirii bustului lui Eminescu, generaþii, pânã la cea a adolescenþilor-liceeni, 
criticul de artã ieºean Valentin Ciucã, apoi prezenþe luminoase ºi ele, tinereºti. Gândul meu 
Maestrul-autor al „portretului” sculptural, este la proaspãt deschisa Casã – la «Baaad» - a 
continuând cu muzeograful ºi editorul Mircea Poetului ca la o primitoare ºi viguroasã Matcã de 
Coloºenco, cu Profesorul «baaadean» Gruia sensibilitate ºi conºtiinþã româneascã, cu puterile 
Novac... Festivitate, ceremonie chiar, desigur, dar ei de stimulare a creativitãþii, de modelare în 
nici vorbã de cine ºtie ce soi de festivism. spiritul dialogului cu marea culturã universalã, de 
Dimpotrivã, satisfacþia unei izbânzi apreciate pe „ieri” ºi de „azi”, în beneficiul unui ataºament 
drept cuvânt: ºi totodatã gânduri perspective, activ ºi nu doar declarat – la autenticele noastre 
vizând vocaþia unui atare «Centru Eminescu», de Valori, acelea ºi atâtea câte sunt ºi câte se mai pot 
ferment al unei vieþi culturale de substanþã ºi naºte ºi înflori într-un spaþiu etnocultural viu, 
inventive, încã din viitorul apropiat, alãturi de 

dinamic, fãrã mimetism, de un echilibru tonic, în 
celelalte nuclee active pe aceeaºi linie: «Academia 

stare sã-l apere de orice fel de complexe. ªi nu e un 
Bârlãdeanã», Muzeul «Vasile Pârvan», Biblioteca 

astfel de credit, matur, deloc exaltat, chiar în 
«Stroe Belloescu», Galeriile «Nicolae Tonitza» ºi 

esenþa de „peste mode ºi timp” a ceea ce distinge 
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Fundaþia «Dr. Constantin Teodorescu», revista competiþie: energii, competenþe, creativitate. De 

«Baaadul literar», Teatrul «Victor Ion Popa», ce nu cicluri de dezbateri, cu ochii larg deschiºi spre 

Pavilionul Marcel Guguianu, Casa de Culturã ce se întâmplã, se gândeºte, se realizeazã în 

«George Tutoveanu», ori last but not least, ºcolile orizonturi amplu deschise, ale acestui încã început 

oraºului, în frunte cu Colegiul Naþional «Gheorghe de secol XXI? De ce sã lãsãm fãrã replica atât de 

Roºca Codreanu» ºi mai tânãrul liceu «Mihai necesarã multiplelor forme (nejustificate de nimic 

Eminescu». A privi înainte, cãtre ceea ce ar putea ºi în realitate) de inducere ºi întreþinere a unor 

ar fi normal sã devinã, fãrã ezitãri ºi întârzieri, complexe de inferioritate românilor, pe toate 

aceastã „Casã” a lui Eminescu: nimic mai planurile? Visez sã-i vãd pe copiii ºi adolescenþii 

îndreptãþit, încã din prima zi a deschiderii ei – unui noºtri mândri de talentele româneºti, de valorile 

public potenþial, larg, urmând a fi câºtigat, date de acest neam universalitãþii: Brâncuºi, Blaga, 

„fidelizat” prin proiecte ºi programe cu o mizã la Enescu, Sadoveanu, Bacovia, Arghezi, Rebreanu, 

înãlþimea patronajului simbolic ce ºi l-a dat. Cam Nichita Stãnescu... De ce nu concerte, expoziþii, 

cum ar arãta oare un asemenea viitor – apropiat ºi lecturi publice, conferinþe ºi dezbateri, spectacole, 

mediu – al noului lãcaº de culturã bârlãdean? care, trezind gustul culturii înalte, al artei 

* adevãrate, sã contracareze efectele revãrsãrii de 

În fond, gândul la ce va urma, la formele subculturã ºi trivialitate de pe atâtea „canale” 

optime de posibilã împlinire a unei adevãrate media?

meniri, a fost în miezul tuturor alocuþiunilor ªi nu ar fi decât în cel mai fidel mod, ca spirit, 

inaugurale, fãrã excepþie, cum era ºi de aºteptat sã toate acestea o aºezare a Centrului (de culturã ºi 

se întâmple. Nu a fost vorbitor care sã nu se întrebe arte) care poartã numele Poetului în linia de 

schiþând sau mãcar sugerând perspectiva ce rol util gândire, sensibilitate ºi atitudine care au fãcut din 

are ºanse sã joace acest «Centru Eminescu». ªi fãrã el ºi din Opera lui nu numai o sintezã simbolicã, 

a fi deloc de neglijat, e evident pentru toatã lumea româneascã, fãrã egal, dar ºi o substanþialã, 

cã nu de o funcþie muzealã poate fi vorba în complexã afirmare a creativitãþii româneºti, în 

principal. De aºa ceva nu poate fi loc mai potrivit ceea ce are ea mai organic inconfundabil, „la 

decât acela al Ipoteºtilor, desigur. În plus, perfect scara” universalitãþii. Celor care „se tem” cã nu 

justificat, deasupra vitrinelor de muzeu vegheazã putem „cu Eminescu” intra în Europa, le-am aduce 

atâtea portrete de scriitori, de mari personalitãþi aminte cã lirica lui de esenþã romanticã e în stare sã 

ale culturii româneºti, încât vizitatorilor li se spune vorbeascã românilor, bine tradusã – ºi altora, „azi”, 

ºi pe aceastã cale cã spaþiul în care tocmai au ca ºi „mâine”, despre un fond al omenescului de 

pãtruns – dominat, e adevãrat, emblematic – de oriunde ºi de oricând, de la „Unde eºti copilãrie,/ 

Eminescu – nu-i este, totuºi, închinat numai lui, ci Cu pãdurea ta cu tot?”, ori „ªi-dacã ramuri bat în 

unei cuprinderi de ansamblu, a valorilor culturii geam” ºi pânã la „Trecut-au ani ca nouri lungi pe 

naþionale, solidarizate, convergente în matca unui ºesuri”, sau „Nu credeam sã învãþ a muri vreodatã”. 

spirit ce o defineºte ºi o distinge. Inteligentã, Dar mai cu seamã, Eminescu a crezut în viitorul 

înþeleaptã abordare! În care se lasã întrevãzut neamului sãu, în vitalitatea ºi puterile lui 

conceputul generator, modelator de programe creatoare, încredere în noi ºi în ce putem da, 

viitoare, începând însã chiar de acum: educaþie româneºte, lumii de care avem atâta nevoie, acum 

pentru stimularea creativitãþii româneºti, prin ºi mai mult decât oricând altãdatã. Desigur, fãrã a 

cultivarea unui interes viu, racordat la contextul ignora sau minimaliza nici reversul calitãþilor, 

prezentului (dar exigent, chiar polemic, nu minusurile, nevoia mai ales de caractere integre, 

concesiv), faþã de acumulãrile trecutului: opere ºi mari teme ºi ele, ale gândirii critice eminesciene.

destine creatoare, mari idei, mari caractere, Visuri? De ce nu? Mai exact: de ce nu, dacã ele 

cutezante ºi temeinice, „deschidere” ºi spirit sunt nu himerice, ci pe deplin realizabile, cu 

selectiv, antimimetic, într-o conjugare continuã cu condiþia ca în slujba lor sã se adune energii, 

o evaluare „la zi” a ºanselor culturii noastre de a competenþe ºi voinþe, eficient solidare, generoase, 

participa la îmbogãþirea valorilor universale, ale tenace. E prea mult, vor gândi poate unii, un 

întregii umanitãþi, cu ceea ce ne poate reprezenta «Centru Eminescu» la Bârlad. De ce am accepta o 

distinct. Din rama portretelor lor, la astfel de astfel de opticã (ea - provincialã) în oraºul unor 

îndrãzneli (ºi la  munca, la autoexigenþa – reazim poeþi ºi oameni de culturã ca, de pildã, Cezar 

lor) ne îndeamnã, cred, ºi Eminescu, ºi Eliade sau Ivãnescu, C.D. Zeletin, Cristian Simionescu? Aºadar, 

Noica, ºi Comarnescu sau Vulcãnescu, ba aº zice, sã îndrãznim, sã visãm – da, însã cu necesarul 

chiar ºi mai scepticii Cioran – sau Eugen Ionescu, realism al mobilizãrii forþelor, ideilor, priceperii.

într-o „lecturã” mai liberã, dinspre lumea de azi «Centrului Eminescu» de la Bârlad: 

(nu doar cea româneascã) în plinã reconfigurare ºi VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!
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ZIUA CULTURII NAÞIONALE

Instituindu-se Ziua Culturii Naþionale în sculptor de notorietate mondialã, prof. dr. Valentin 

România, legiferatã inspirat ºi istoric, s-a fãcut un Ciucã, critic de artã, Cella Neamþu, artist plastic 

pas important în propagaþia, de mult aºteptatã, a (însoþitã de omul ei de-o viaþã, Costin Neamþu), 

spiritului cu adevãrat românesc. prof. Mircea Coloºenco, istoric literar ºi editor, dr. 

Nu e o coincidenþã alegerea zilei de 15 în esteticã Vasilian Doboº, poet ºi pictor, Florin 

Ianuarie, zi în care s-a nãscut Poetul nepereche al Buciuleac, artist plastic, prof. univ. dr. Nicolae 

Neamului Românesc, Mihai EMINESCU. Creþu, Universitatea din Iaºi, Viorel Matei, poet de 

În ziua aceea de 15 Ianuarie a lui 2011, când la Chiºinãu.

s-a serbat pentru întâia datã Ziua Culturii De asemenea, au fost remarcaþi câþiva 

Naþionale, Þara – cu toate ale ei – trebuia sã se reprezentanþi ai conducerii administrative ºi ai 

cutremure. Nu s-a întâmplat. Prinºi în „vraja” unor vieþii culturale din Vaslui: prof. Dumitru Buzatu, 

jocuri pãtimaºe, cãrora cei mai mulþi le numesc vicepreºedinte judeþean, prof. Corneliu Bichineþ, 

politice, Ziua Culturii Naþionale a devenit prilej de vicepreºedinte, prof. Gelu Voicu Bichineþ, 

bifare într-un program formal întocmit de inºi cu directorul Bibliotecii judeþene, prof. Ioan Mancaº, 

competenþe cãpãtate... directorul Muzeului judeþean.

ªi totuºi, la Bârlad s-a înregistrat unicatul: în Au luat cuvântul: Valentin Ciucã, critic de artã 

ziua de 15 Ianuarie, 2011, la ora 10:00, de Ziua din Iaºi, Corneliu Bichineþ, vicepreºedinte, Marcel 

Culturii Naþionale ºi a naºterii lui Mihai Eminescu Guguianu, Mircea Coloºenco, istoric literar din 

s-a inaugurat CENTRUL MIHAI EMINESCU, într-o Bucureºti, Costel Giurcanu, profesor ºi numismat, 

clãdire din sec. al 19-lea, complet renovatã ºi Gruia Novac, redactor-ºef al rev. „Baaadul literar”, 

consolidatã, cunoscutã de localnici drept „Casa dr. Const. Teodorescu, iniþiatorul Centrului 

Roºie”. Cu acest prilej, a fost dezvelit bustul lui „Eminescu” ºi, bineînþeles, ing. Const. 

Mihai Eminescu, în curtea Centrului, lucrare a Constantinescu, Primarul Municipiului Bârlad.

maestrului Marcel Guguianu, precum ºi douã plãci Moderatorul atent ºi exact al manifestãrii a 

memoriale, marcând evenimentul. fost d-na prof. Nicoleta Arnãutu, expert în artã.

Deschiderea, grandioasã, a fost prezidatã de Surprizã! În momentul în care Constantin 

Pr ima ru l  Bâ r l adu l u i ,  i n g .  Cons tan t in  Constantinescu ºi Constantin Teodorescu au dat jos 

Constantinescu, flancat de dr. Constantin pânza albã care acoperea bustul lui Eminescu, ca un 

Teodorescu, iniþiatorul proiectului. semn, aproape mistic, SOARELE a ieºit de dupã nori, 

Au participat între 300 ºi 500 bârlãdeni, de îmbrãþiºându-l pe Marele Poet...

toate vârstele ºi categoriile. Alãturi de ei, ca Dar iatã ºi cuvântãrile rostite cu ocazia 

oaspeþi de seamã am remarcat: Marcel Guguianu, evenimentului magnanim la care am participat.

Valentin Ciucã, prof. dr., critic de artã (Iaºi):

Într-o zi, Dumnezeu ºi cu Sfântul Petru au dorit sã afle 

ce se mai întâmplã prin Lumea asta Mare ºi, la un moment 

dat, când s-a fãcut searã, au cerut gãzduire la niºte oameni 

generoºi, simpli, curaþi. ªi pentru cã au fost aºa de 

încântaþi, a doua zi dimineaþã Sfântul Petru îi spune lui 

Dumnezeu cã ar trebui sã le dãruiascã ceva oamenilor 

acelora simpli. Atunci Dumnezeu a zis cã ar trebui ca 

oamenii aceia sã-ºi poatã vedea propriul lor suflet. A doua zi 

s-a nãscut Mihai Eminescu.

Este 15 Ianuarie, ziua în care orice român care gândeºte 

româneºte ºi se exprimã în aceastã limbã, asumându-ºi 

acest spirit, trebuie sã fie alãturi de aceastã imagine 

absolutã, aproape mitologicã, a lui Eminescu.

Centrul Eminescu adaugã încã o perlã, aceastã 

bijuterie pe care aþi configurat-o dumneavoastrã lângã 

atâtea obiective de culturã, de artã, aici la Bârlad. 
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Academia Bârlãdeanã n-a fost o întâmplare, ci a fost o formã de luciditate, când, în interbelic, se simþea 

nevoia ca acest oraº, care pulsa de valori, de la Tonitza la Guguianu, de la scriitorii cei mai cunoscuþi pânã la 

cei care debuteazã acum, sã dea dimensiune spiritualã, adicã ceea ce nota ºi Poetul: „Sã ne putem vedea 

sufletul!”

Întrebarea este: avem timp, suntem dispuºi sã ne vedem sufletul nostru profund? Mai este nevoie de 

aceste simboluri care sã marcheze ca niºte axis mundi, adicã niºte coloane infinite care aratã, de fapt, 

dimensiunea ºi valoarea noastrã.

Vom depãºi, probabil, ºi necazurile de acum, ne vom întoarce acolo unde ne-a fost dintotdeauna locul în 

spirit. Eminescu este, de pildã, al patrulea mit fundamental al spiritualitãþii româneºti, lângã atât de 

cunoscutul mit al Mioriþei, cel care priveºte etnogeneza poporului român, capacitatea creativã a acestui 

neam, neuitând nicio clipã cã dimensiunea spiritualã este cea care ne contureazã timpul, dar ºi durata 

infinitã.

Gestul Primãriei Bârlad, al tuturor acelor care aþi venit aici, nu este altceva, înþeleg, decât nevoia de a 

recupera din anodinul existenþei un moment care devine memorie afectivã. Numai prin memorie putem 

cultiva valorile trecutului ºi, în acelaºi timp, ne raportãm la ceea ce înseamnã perspectiva timpului infinit. 

Veþi intra probabil în urmãtoarele minute în aceastã clãdire, aceastã bijuterie atât de armonios arhitectural 

gânditã, ca sã vedeþi acolo ce-a creat mai important în spirit comunitatea dumneavoastrã ºi, în general, 

comunitatea bârlãdeanã. Este acolo o tapiserie emblematicã care a stat ºi, iatã, va sta, de-acum încolo, aici 

pentru veºnicie, a stat la Paris, la Grande Palais, în cel mai titrat loc al artelor din Univers, artista Cella 

Neamþu dãruindu-ne acest lucru. Alãturi de ea sunt lucrãrile lui Costin Neamþu, Vasilian Doboº, Gheorghe 

Rãducanu, Gheorghe Miron ºi alþii care s-au dãruit, încercând sã înfloreascã acest spor de culturã pe care-l 

reprezintã locul dumneavoastrã.

Cred cã, probabil, în ordine personalã, acest moment devine important prin memoria peliculei, dar mai 

important prin memoria noastrã, fiindcã noi suntem aceia care putem însufleþi nu numai dimensiunea etericã 

a unui loc, dar mai ales acea bucurie permanentã a întâlnirii cu Eminescu. Nu este român adevãrat acela care 

n-a citit în viaþa lui o poemã de Eminescu, n-a fost la Ipoteºti ºi, iatã, nu trece sau nu va avea rãgazul sã treacã 

prin acest loc, cum este clãdirea de faþã, care e o sintezã a tot ce a însemnat mai frumos din evoluþia spiritului 

bârlãdean ºi eminescian, care tuteleazã toatã cultura noastrã, ºi va fi un loc de pelerinaj.

Aºa cum mergem cu sfinþenie la bisericã, trebuie sã venim ºi-n locurile în care oamenii cu dãruire, cu 

pasiune, pentru aceastã memorie mereu în miºcare, dãruiesc semenilor gesturile simbolice. Noi, ca oameni, 

trãim adeseori la limita materialului, ne asumãm materialul, dar ca fiinþe ne descoperim numai din 

perspectiva spiritualitãþii noastre, indiferent dacã este spiritualitatea religioasã sau cea care vine din culturã.

Îl felicit pe dl. primar, îl felicit pe autorul acestui bust, pe Marcel Guguianu, ºi nu în ultimul rând pe acest 

pasionat om de culturã, doctorul Teodorescu. Între atât de multe ºi substanþiale gesturi de devoþiune faþã de 

oraºul în care trãieºte, iatã acum, ctitorind împreunã ºi laolaltã, în sens afectiv, acest loc care cred cã trebuie 

sã treacã din dimensiunea timpului imediat în durata mare a veºniciei. Nu este cu nimic exagerat atâta vreme 

cât vorbim despre Eminescu, care a fost ilustrat magistral de Ligia Macovei, de pildã. Dar eu sunt obligat, 

pentru cã am fost foarte apropiat, ºi sunt ºi acum, de Sabin Bãlaºa, unul din marii artiºti ai noºtri, sã ne aducem 

aminte de lucrarea din Aula Magna a Universitãþii din Iaºi, dar mai ales de acel tip eteric al Lui, pe culorile 

albastre ale astralitãþii noastre, fiind, fãrã îndoialã, întâlnirea cu o capodoperã.

Aºadar, sunt teme de reflecþie ºi mai cu seamã un gest eroic pe care comunitatea bârlãdeanã l-a fãcut.

Vã mulþumesc, Domnilor ºi Doamnelor, ºi sã nu uitãm acest moment care se înscrie în istoria noastrã 

sufleteascã.

Corneliu Bichineþ, profesor, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Vaslui:

Domnule Primar, Stimaþi prieteni, deºi sunt profesor de filosofie, eu nu am curajul sã vorbesc despre 

Eminescu, aºa cã o sã mã refer la trei oameni providenþiali din Bârlad.

În aceastã zi, memorabilã pentru noi toþi, mã voi referi la artistul Marcel Guguianu, prezent aci de faþã. 

Ne bucurãm cã de pe aceste plaiuri tutovene s-au ridicat astfel de oameni. Maestre, am putut, atunci, când 

eram Preºedintele Consiliului Judeþean, sã aloc miliarde bune pentru ca toatã opera, sau o parte a operei 

Dumneavoastrã, sã fie în Bârlad.

Al doilea om este doctorul C. Teodorescu. În Bârlad sunt foarte mulþi oameni cu carte multã, pasionaþi ºi 

care au fãcut ceva. Unul, care va rãmâne în istoria Bârladului, este doctorul Constantin Teodorescu. Tot ce 

vedeþi aici, lucru pe care-l veþi admira, e rodul minþii ºi gândirii acestui om. Sã nu vã parã rãu cã alþii sunt de o 

sutã de ori mai bogaþi ca dumneavoastrã, Domnule doctor, fiindcã, vã spun eu, cei bogaþi nu trebuie sã aibã 
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averi în cimitir, ci pe pãmânt, aici. Eu vã consider un om împlinit ºi vã 

felicit.

Cunosc un bun judeþean, primarul Bârladului, Constantin 

Constantinescu. Fiu al Bârladului, care a fãcut ceva pentru oraº ºi va 

mai face.

Ne aflãm într-un moment de bucurie sufleteascã. Vã doresc, deci, 

tot binele din lume ºi sã-l sprijiniþi întotdeauna pe Constantinescu.

Prof. Mircea Coloºenco, istoric literar:

Onoratã adunare, în 1961, la Belu, acolo unde se aflã mormântul 

poetului, a venit G. Cãlinescu ºi a întrebat: Noi, cei de-aici, cine suntem? 

I s-a dat explicaþia: Suntem rudele de spirit ale lui Eminescu.

Iar aici, la Bârlad (vorbitorului i s-a pus un nod real în gât, vãdit 

emoþionat...), cu toþii suntem rudele de spirit ale lui Eminescu. 

Mulþumesc.

Nicolae Creþu, prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaºi:

Bucuria mea este cu atât mai mare, cu cât particip la aceastã sãrbãtoare de suflet, care nu e numai a 

noastrã, fiindcã a devenit eveniment cultural de talie naþionalã. ªi chiar internaþionalã, dacã ne gândim la 

valoarea, perfect comparabilã, a lui Eminescu cu alþi reprezentanþi ai creativitãþii româneºti din sfera 

bunurilor simbol.

Noi trãim într-o lume în care, din pãcate, „a avea” e mai preþuit decât „a fi”. Poeþii mari, artiºtii mari, 

gânditorii mari ne aduc aminte cã ceea ce este cu adevãrat la nivelul mãsurii omeneºti autentice, profunde, 

sunt aceste valori care nu se pot mãsura în conturi bancare, în bani, în poziþii sociale.

Eminescu este un astfel de spirit ºi noi, toþi românii, vedem în el un simbol, el fiind singurul care a atins 

aceastã recunoaºtere de simbol al românismului. Poezia ºi publicistica lui sunt complementare. În poezia lui e 

proiecþia datã marilor experienþe ale omenescului, de la iubire, nostalgia copilãriei, „Unde eºti, copilãrie,/ 

Cu pãdurea ta cu tot?”, de la ravagiile timpului în durata heracliteicã a existenþei, „Cine-i acel ce-mi spune 

povestea pe de rost/ ªi când gândesc la viaþa-mi îmi pare cã ea curã/ Încet, repovestitã de o strãinã gurã”, la 

lirismul setei de cunoaºtere, lirismul îndoielii de cunoaºtere, lirismul conºtientizãrii limitelor cunoaºterii, „O, 

înþelepciune, ai aripi de cearã”.

Da, în Eminescu sunt ºi versuri care trimit chiar la polaritatea pe care am amintit-o, între „a avea” ºi „a 

fi”. Omenirea e împãrþitã între cei ce vor ºi cei ce ºtiu. Dar ºi cei ce vor ºtiu ceva. ªtiu ce vor. Dar ceilalþi, cei ce 

ºtiu ºi au ºi îndoialã de mãsura acestei cunoaºteri, au setea de a ºti, care este proiectatã în fiinþa lui Eminescu, 

lucidã ºi conºtientã de limitele acestei cunoaºteri, însufleþitã însã de complementaritatea minþii cu inima, cu 

sufletul.

Publicistul Eminescu nu este antisemit, nu este „cadavrul din debara”, cum le place unora sã spunã, 

dovedind prin asta cã nu l-au citit pe Eminescu. Eminescu este ºi va fi cu noi, românii, cu neamul sãu, nu s-a 

dezis, deºi a fost mai neînduplecat uneori decât Caragiale însuºi în aceastã privinþã, dar existã ºi iubiri lucide, 

aºa cum e iubirea lui pentru români.

E frumos, e înãlþãtor cã ne întâlnim la Bârlad în aceastã zi, când se inaugureazã un Centru de Studii „Mihai 

Eminescu”. Le mulþumim celor datoritã eforturilor cãrora acest lucru a devenit posibil, pentru cã acestea nu 

se fac uºor, nu se fac bãtând din palme. Eforturi, bani, a convinge pe cine trebuie cã aceste lucruri sunt la fel de 

necesare precum aerul. Sunt atâtea centre în lume, la Weimar, la Stratford-upon-Avon. La noi la Ipoteºti, 

Eminescu. Dar de ce sã nu fie astfel de puncte de polarizare a interesului pentru Eminescu, pentru poezie, 

pentru operele mari ale scrisului ºi-n oraºul Bârlad?

Mulþumim pentru aceasta tuturor, în frunte cu d-l Primar, mulþumim artistului Marcel Guguianu, 

mulþumim tuturor animatorilor care fac efort ca Bârladul sã aibã asemenea nobleþe a spiritului, cum a avut-o 

ºi în trecut, ºi cum o poate avea ºi în viitor.

Urarea mea este ca acest Centru sã fie frecventat în special, dar nu numai de cãtre, mai ales de cãtre copii 

ºi tineri. Dacã în ei va fi mai mult din aceastã luminã înaltã a poeziei, acolo nu vor mai putea încãpea 

vulgaritãþile pe care le revarsã televiziunile noastre.

Ce trebuie sã spun, în încheiere? O mare bucurie pentru noi toþi. Vã mulþumesc.
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Marcel Guguianu, sculptor mondial:

Palavragiu am fost cu mâinile. Despre Eminescu, cu mâinile am putut sã spun, 

cu modestie, câte ceva, care sã se poatã þine minte.

Dar, iniþiativa ºi gândurile sincere ale inimii doctorului Teodorescu, care 

gândeºte ºi cu inima, dealtfel ca mulþi bârlãdeni, sunt de aplaudat.

Multe vorbe nu trebuie. Cât voi mai supravieþui acestui eveniment, spun cã 

despre Eminescu a grãi nu se terminã niciodatã, nu se isprãveºte. Mãreþia lui e 

prea fantasticã pentru ca sã se opreascã undeva gândurile noastre.

Urez, cu mulþãmire, momente de putere ºi de sãnãtate, pentru a merge 

înainte cu gândurile eminesciene. Mulþãmesc mult!

Prof. Costel Giurcanu, preºedintele Societãþii de Numismaticã, filiala Bârlad:

Suntem într-un moment de mare emoþie ºi de spirit civic ºi cetãþenesc aici la 

Bârlad.

(...) Mi s-a dat cuvântul ºi pentru a spune ceva despre o medalie ºi o insignã, 

care reprezintã o ºtampilã la actul de naºtere al acestui lãcaº de culturã. Medalia 

existã, stând alãturi de prima medalie bãtutã la monetãrie, despre Eminescu, în 

1909, de oraºul Galaþi, a noastrã fiind ultima bãtutã în þarã pentru ziua de astãzi.

În felul acesta am mai marcat o datã un moment important din istoria 

culturalã a oraºului nostru.

Gruia Novac, redactor ºef al revistei „Baaadul literar”:

Vorbe efemere despre Infinit

Poetul Eminescu a poposit la Bârlad. ªi-a durat casã, semn cã se 

statorniceºte aici. ªi-a adus lada cu cãrþi, ºtiind cã aici literele se aflã în cel 

mai benefic anturaj.

ªi chiar dacã nu toþi ai locului pot spune cu cuvinte destule cine-i 

Domnul, nu e nimeni sã nu-i fi rostit, mãcar o datã, numele.

Poate cã de-acum pânã-n vecie (sau cât se va vorbi sub Soare ºi Limba 

Românã) vor veni cei mari ºi cei mici, dar mai ales viitorii, sã treacã cu ochii 

peste pagini cu gândirea Domniei-Sale, ba chiar sã ascundã prin buzunarele 

memoriei ºi un vers-douã ori mai multe, ca sã se împlineascã îndemnul Lui: 

„Ci trãieºte, chinuieºte/ ªi de toate pãtimeºte/ ª-ai s-auzi cum iarba 

creºte”.

Centrul Eminescu poate ne va apropia mai mult de Eminescu. Poate; fiindcã El îi simte pe pigmei. Cine nu-l 

crede sã nu vorbeascã despre Poet. Vã amintesc, spre ºtiinþã ºi ca atenþionare, cã în poemul adânc Odin ºi 

poetul, spre sfârºit, Domnul Poeziei ne avertizeazã: „De la pitici eu nu primesc nimica...”

Dr. Constantin Teodorescu, Preºedintele Comisiei de Culturã a 

Consiliului Local:

Stimaþi oaspeþi, firesc ar fi ca dupã frumoasa cuvântare a d-lui 

vicepreºedinte Bichineþ, sã nu mai spun nimic, ca ºi dupã cuvintele deosebite 

ale d-lui prof. Gruia Novac.

Am sã spun, totuºi, foarte puþin, pentru cã ceea ce este fãcut veþi 

constata cu ochii ºi cu sufletele dumneavoastrã.

Astãzi, la Bârlad, se împlineºte un vis. Eminescu devine o realitate 

pentru noi, iar spiritul sãu, spiritul eminescian, este fixat definitiv în 

localitatea noastrã. Vã rog sã-mi permiteþi sã ofer din suflet acest dar 

tuturor bârlãdenilor noºtri, tuturor iubitorilor de frumos ºi de Eminescu.

Vã mulþumesc pentru onoarea pe care mi-aþi fãcut-o, de-a fi astãzi 

împreunã. Vã invit sã vã bucuraþi de ceea ce se gãseºte în Casa „Eminescu”. 

Vã urez multã sãnãtate ºi fericire.
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Ing. Constantin Constantinescu, Primarul municipiului Bârlad:

Stimaþi invitaþi, dragi prieteni bârlãdeni, iatã-ne la un moment deosebit în viaþa noastrã, a Bârladului, un 

moment pe care-l aºteptãm de circa 4-5 ani de zile, acela de a reconsidera o casã care, din punct de vedere 

estetic, este una din frumuseþile Bârladului, ce-a mai rãmas din Bârladul de-odinioarã, pe care noi, toþi 

bârlãdenii, am gãsit de cuviinþã sã o punem în valoare.

Ca sã fac o trimitere la dorinþele ºi bucuriile bârlãdenilor pentru acte de culturã ºi despre imobile, aº 

putea spune cã istoria nu foarte îndepãrtatã în legãturã cu aceste instituþii, poate fi marcatã de evenimente 

legate de reconsiderarea unor clãdiri. Consiliul Judeþean ne-a fãcut cadou o clãdire care, din punct de vedere 

arhitectonic ºi al valorii de unicat, este de talie europeanã. E vorba de Pavilionul Expoziþional „M. Guguianu”. 

Dar, de data aceasta, prin strãdania noastrã, a cetãþenilor Bârladului, prin contribuþiile noastre, atât cât sunt 

ele, am reuºit ca în cinci ani de zile sã construim, sã reparãm, sã punem în valoare aceastã frumoasã operã de 

artã.

Spre fericirea ºi spre norocul nostru, am avut alãturi de noi, ºi ca iniþiator, pe d-l doctor Const. 

Teodorescu, care, ºi nu pentru ultima datã, ºi nu numai aici, a gãsit de cuviinþã ca munca de-o viaþã a domniei-

sale s-o ofere oraºului Bârlad, fãcând o donaþie de o importanþã, cel puþin din punct de vedere cultural ºi 

estetic, inestimabilã.

Îi mulþumim d-lui doctor pentru gestul fãcut, îi urãm multã sãnãtate, iar nouã, tuturor bârlãdenilor, viaþã 

lungã, multã sãnãtate, pentru ca sã ne putem bucura de aceastã bijuterie pe care am primit-o astãzi. Sã ne 

trimitem copiii ºi nepoþii s-o viziteze ºi foloseascã, la fel prietenii ºi toþi tinerii, pentru cã, de fapt, Eminescu 

suntem noi, Eminescu este România.

„Poate-ai sã vii târziu în Baaad

când Oreste o sã fie numai

un pumn de þãrnã ca acel pe care

prin degete îl strecuram zicându-þi: trece vremea

Sã nu mergi unde alþii te vor duce

sã nu sãruþi þãrâna ce-or zice cã sunt eu –

ci-n orice loc te vei afla sub talpa-þi bunã

un pumn de þãrnã vei afla oricând:

în pumn ridicã-l, la pãmânt rãsfirã-l

ºi þipã ca dementul: scump Oreste –

cã-þi sunt mereu þãrâna care-o calci

statornicã sã nu te-nghitã moartea!”

(Cezar Ivãnescu, Gândul, 

din vol. Rod III, 1975, pag. 18)
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– Domnule profesor Nicolae Creþu, la Bârlad – Domnule profesor, existã detractori ai lui 

s-a inaugurat Centrul „Mihai Eminescu”. Ce vã Eminescu?

spune aceastã sintagmã? – Cred cã suntem în convergenþã. Nu existã 

– E, mai întâi, o faptã frumoasã. Ani de zile a detractori ai lui Eminescu, pentru cã dacã ar fi ai lui 

durat restaurarea clãdirii care gãzduieºte Centrul Eminescu, numele lui, al poetului, ar implica, 

„Eminescu”. Au fost, înþeleg, multe probleme, metonimic, opera. Dacã existã ºi negaþii sau, mã 

inclusiv banii. Dar bârlãdenii, începând de azi, au rog, rezerve, atitudini mai rezervate, toate fiind 

un centru de culturã, sub semnul lui Eminescu, necesare în câmpul unei culturi, nu zeificãm, nu 

care, probabil, nu se va limita doar la Eminescu; idolatrizãm, nu despre asta-i vorba, dar 

dovadã sunt portretele care te întâmpinã la recunoaºtem niºte valori de simbol; le recunoaºtem 

intrarea în interior, portrete ale multora din lui Eminescu în primul rând. Însã, cei care neagã, 

generaþia de aur interbelicã: Eliade, Cioran, alþii. fãrã sã-l fi citit, nu ºtiu despre ce vorbesc. Cei care 

Cum spuneam ºi la dezvelirea bustului lucrat de lipesc cu uºurinþã etichete culturale, folosite fãrã 

Marcel Guguianu, Eminescu a fost lucid, a fost critic rigoare conceptualã, nu numai cã greºesc, îi putem 

faþã de pãcatele neamului românesc, dar  critica bãnui ºi de altceva, chiar mai rãu decât eroarea.

fãcutã românescului deficitar viza înãlþarea acestui Sunt inºi care se agitã, dar Eminescu a 

neam. Ar trebui sã nu uitãm asta niciodatã. prevãzut-o, pentru cã, jucând rolul ãsta de zoili, au 

Cei care încearcã sã-i punã eticheta de vrut sã capete atenþie. Din pãcate, în România au 

antisemit ar fi bine sã ºtie cã el a fost mai mult audienþã uneori oameni care nu meritã nicio singurã 

„antiromân”, în sensul cã a criticat ºi pãcatele propoziþie, datoritã faptului cã vorbesc despre 

românilor. ceea ce nu cunosc. O negaþie nedreaptã ºi ea, pe 

Îi datorãm Lui nu numai marea sa poezie, îi citite, pe cunoaºtere, e oricum mai fecundã, mai 

datorãm ºi aceastã lecþie moralã a ataºamentului profitabilã decât reacþiile care urmeazã la ea, 

faþã de neamul tãu. Cred cã bârlãdenii care au fãcut decât o negaþie teribilistã, gãlãgioasã, 

acest Centru, cãrora le mulþumim, au fãcut ceva conjuncturalã ºi fãrã nicio substanþã, care face 

pentru neamul nostru. avansuri acelora cãrora nu le place Eminescu, în 

– Era nevoie de un Centru „Eminescu” la primul rând pentru cã are o valoare de simbol 

Bârlad? Oare pe Eminescu trebuie sã-l raportãm românesc.

numai la Ipoteºti, Iaºi sau Bucureºti? Centrul „Eminescu”, la Bârlad, existã. Eu cred 

– Eu cred cã cei care au îndoieli sau mai mult în conceptul acela din Heidegger, tradus de 

decât îndoieli greºesc radical. Dacã-i recunoaºtem, Liiceanu ºi Kleininger, prin „pãstrãtorii 

ºi avem de ce sã-i recunoaºtem lui Eminescu o adeveritori”. Cred în nevoia de pãstrãtori 

valoare de simbol românesc, nu numai opera adicã, adeveritori. Cei care se zbat sã facã un centru 

dacã el conteazã ºi în context mondial, atunci nu „Eminescu”, cei care cultivã valorile spiritului, 

vãd de ce rostul unor lãcaºuri de culturã care sã aibã bucuriile simbolice, aceºti oameni, cu gustul 

legãturã cu Eminescu n-ar putea sã aparã oriunde, culturii adevãrate, sunt pãstrãtori adeveritori. E 

în România de azi sau pe teritoriile românilor. De ce nevoie de ei ca de aer.

n-ar exista un asemenea centru ºi la Cernãuþi, cum – Eu vã socotesc ºi pe dumneavoastrã un 

existã la Chiºinãu? Universitatea din Cernãuþi ar fi pãstrãtor adeveritor, fiindcã strãdaniile toate le 

normal sã se cheme Eminescu. Nu s-a dorit aceasta canalizaþi spre cultivarea culturii române, cel 

ºi ºtim de cãtre cine ºi de ce: fiindcã numele puþin atât cât va mai exista, în lume, limba 

universitãþii nu trebuia sã sune româneºte... românã.

Vin niºte vremuri în care se cere sã avem – Mulþumesc; ºi dumneavoastrã, dar ºi revistei 

inteligenþa, dinamismul, energia necesare ca sã de þinutã culturalã „Baaadul literar”. Succes! 

încurajãm trezirea spre calitate, spre „a fi”, nu Bârlãdenilor mei, în aceastã zi de sãrbãtoare ºi de 

numai spre „a avea”. Dupã mine, Bârladul, sãrbãtoare a sufletului românesc, pentru cã e 15 

Fãlticenii, Romanul, care au dat atâtea Ianuarie, prima lunã a anului, le spun ºi nu numai 

personalitãþi, n-au de ce sã aibã niciun fel de lor, ci ºi musafirilor Bârladului, care vor trece ºi prin 

complexe; nici de inferioritate, nici de acest Centru de culturã inaugurat azi, „La mulþi 

superioritate. Au toate motivele sã þinteascã, ani!” ºi, dacã se poate, ºi la mulþi bani. Dar mai 

îndrãzneþ, sus. ales, „la mulþi ani” în lumina asta înaltã, spiritualã, 

Interviuri scurte pe o temã neþãrmuritã 
(provocate de redactorul ºef)



a poeziei ºi a culturii adevãrate. – Mã bucur de revedere. Ceea ce s-a întâmplat 

astãzi la Bârlad cred cã nu s-a mai petrecut nicãieri, 

* nu numai în România. E o onoare pentru cultura 

românã ºi mã simt emoþionat, tocmai pentru cã mã 

– Domnule Vasilian Doboº, cu ce impresie aþi aflu aici.

rãmas dupã deschiderea Centrului „Eminescu” ºi Viitorul acestui Centru îl vor face oamenii, 

dacã plecaþi cu aceeaºi impresie la Iaºi? chiar dacã la temelia iniþiativei a stat dr. 

– Impresia de acum e, fãrã îndoialã, mai veche; Teodorescu, sprijinit de primar, ºi de alþi prieteni ai 

cam din perioada în care, împreunã cu dr. C. culturii locale. Sunt sigur cã, în timp, ºi revista 

Teodorescu ºi cu primarul Const. Constantinescu, „Baaadul literar”, pe care o citesc ºi o citim cu 

puneam bazele patrimoniului care existã acum în interes în redacþia „Daciei literare” de la Iaºi, îºi va 

Centrul „Eminescu”. Adicã, am fost implicat activ. aduce contribuþia la dezvoltarea Centrului 

Bârladul avea nevoie de un asemenea spaþiu, „Eminescu”, abia deschis.

fiind oraº cultural care a dat culturii române valori. O sã mã duc acasã la soþie, dar o sã-i zic fiicei 

Azi, 15 Ianuarie 2011, ce se întâmplã la Bârlad, mele: „Mãi, fata moºului, ºtii tu de unde vin eu? Sã 

prilejuit de aniversarea lui Eminescu, se petrece ºi ºtii cã am fost la Bârlad, unde s-a inaugurat un 

la Iaºi, Botoºani, ºi la Cernãuþi, ºi în alte locuri, dar Centru „Eminescu”, pe care l-am vizitat gratis, dar 

Bârladul, prin dr. C. Teodorescu, cu sprijinul tu, peste ani, ai sã intri în el pe bazã de bilet de 

Primãriei oraºului, inaugureazã un spaþiu central, ºi intrare”.

unic, spre cinstirea României ºi a lui Eminescu.

– Aþi crezut în împlinirea acestui Centru?

– Am crezut, mai ales cã, fiind alãturi de dr. 

Teodorescu, unul din colecþionarii mari ai þãrii, 

i-am descoperit perseverenþa ºi asta m-a animat. 

Dar, mai ales, doctorul Teodorescu ºi-a manifestat 

admiraþia pentru Eminescu, concretizatã prin 

donaþia de cãrþi, manuscrise, tablouri ºi 

medalisticã, donaþie oferitã bârlãdenilor.

– Ce viitor îi prevedeþi Centrului?

– Dacã ne vom ocupa, în continuare, cu 

seriozitate de dezvoltarea lui, poate chiar ºi alãturi 

de dumneavoastrã, om la fel de perseverent ºi 

serios, funcþiile Centrului „Eminescu” se vor 

materializa aºa cum a fost gândit: pentru studiu, Evenimentul de azi e grandios. Nu e ca ºi când 
cercetãri, utilitãþi ºcolare importante. zici cã s-a mai întâmplat ceva de ziua lui Eminescu, 

– Un gând scurt pentru intelectualii din Bârlad, e mult mai înãlþãtor. Clãdirea aceasta, atât de 
mulþi socotindu-se aºa... impozantã, va cãpãta strãlucire prin durata 

– Sunt intelectuali mulþi în Bârlad, de aceea are importanþei ei în timp. Mã bucur cã efortul d-lui 
marca specialã de oraº cultural, unii s-au implicat, doctor C. Teodorescu, pe care-l cunosc de ceva 
alþii se vor implica, dar chiar dacã nu ies în prim vreme, e astãzi încununat. Centrul, uºor-uºor, va 
plan acum, vor veni ºi se vor implica în creºte. Azi e doar începutul.
manifestãrile foarte dese care se întâmplã aici.

Am încredere în intelectualitatea oraºului, *
fiindcã cineva trebuie sã continuie deprinderile – Domnule Mircea Coloºenco, manifestarea de 
vieþii culturale în marº. deschidere a Centrului „Eminescu” ce impresie v-a 

– Vã mulþumesc. fãcut?
– ªi eu, mai ales cã am participat la deschiderea – A fost impresionantã, iar adunarea cred cã n-a 

unei instituþii culturale care este un Centru al fost fãcutã pe bazã de convocator. A venit lume-
amplitudinii de acþiune. paralume, lume care ºtie despre Eminescu, ºtie 

despre cei din Bârlad, dar, în primul rând, acei 
* oameni nemaipomeniþi au venit ca sã trãiascã un 

moment de glorie a neamului românesc. Momentul 
– Domnule Florin Buciuleac, nu mã mir cã vã acesta e aici, la Bârlad.

reîntâlnesc la Bârlad, astãzi când s-a inaugurat – Deschiderea unui asemenea centru la Bârlad 
Centrul „Eminescu”. Mã intereseazã pãrerea ar putea avea vreo semnificaþie?
despre eveniment. – Da; eu am spus glorie, pentru cã glorie e un 
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cuvânt atribuit numai celor care reuºesc sã termine dacã nu avem ºi cercetãtori. Aici, la Bârlad, trebuie 

un rãzboi. Noi suntem de fiecare datã în rãzboi, din formatã ideea de cercetãtor, începând cu copiii 

punct de vedere spiritual, cu ceilalþi care nu ne aceia care au depus flori pe soclul statuii lui 

admit. Antiromânismul la ora actualã este mai Eminescu, mai ales cã ºi autorul, maestrul 

puternic decât în alte vremuri. Guguianu, a fost de faþã.

Aici, la Bârlad, existã mai multe forþe De la Primar în jos, de la ceilalþi în jos, pânã 

concentrice. Le numesc: forþa concentricã a sus, dincolo de primãrie, cã a venit ºi de la Vaslui o 

publicisticii, care nu înseamnã numai revista lume a comitetelor judeþene, s-a înregistrat o 

„Academiei Bârlãdene”, nu numai „Baaadul acþiune nemaipomenitã. Noi trebuie sã ne lãudãm, 

literar”, nu numai „Bârladul”, ziarul acela; existã pentru cã lãudatul nu înseamnã o formã 

un Teatru, „V.I. Popa”, o Galerie de Artã, „N.N. exasperantã, ci de optimism. Eu i-am vãzut pe acei 

Tonitza”, mai sunt ºi niºte preoþi care au venit sã oameni care stãteau atârnaþi la gard ºi care apoi au 

vorbeascã ºi în numele lui Iisus, dar ºi în nume intrat sã vadã, în interior, casa, ca pe o formã de 

personal. Deci, suntem într-o comuniune de spirit penitenþã. Aici e vorba de sufletul românesc. Iar în 

ºi, mai ales, de acþiune. ceea ce mã priveºte, am spus, atunci când, lângã 

Asta este imaginea mea pentru Centrul statuie, am luat cuvântul, cã toþi cei de-aici, cum 

Cultural „Eminescu”. spunea Cãlinescu altãdatã, suntem rudele de spirit 

– Centrul „Eminescu” va dãinui? ale lui Eminescu.

– Da. Eu am asistat ºi la deschiderea bibliotecii Centrul „Eminescu” va dãinui. Pentru cã 

„Eminescu” de la Ipoteºti. ªi-atunci am încercat sã Eminescu este însãºi esenþa noastrã naþionalã.

spun cã degeaba avem o bibliotecã „Eminescu”, 

Instantaneu cultural

Bârlad, aprox. 1975, Muzeul “V. Pârvan”. 

De la stânga la dreapta: regizorul artistic Cristian Nacu - Teatrul “V. I. Popa” Bârlad, 

poetul Radu Cârneci (Bacãu, acum Bucureºti), poetul Cicerone Cernegura (Bacãu, acum în 

Italia), poetul Sergiu Adam (Bacãu) ºi prozatorul Constantin Chiriþã.
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EXCELSIOR

Ion MURGEANU
ANUL CAMILAR*: UN CENTENAR “TÃCUT”

Despre Eusebiu Camilar, ca om ºi ca scriitor, nu a-mi putea scrie experienþa. Nici un împãrat n-a 

se poate scrie în mai multe feluri, nici în aproximaþii. simþit ceea ce simt eu când muncesc! Nimeni n-a fost 

El însuºi s-a definit cu simplitate, dar cu acea mai mare ºi mai fericit (...) când scrie! ªtiu respecta 

magnificenþã a scriitorului ºi omului de excepþie, ºi furnica, ºi gâzele fãrã nume, când le vãd muncind; 

într-un singur fel; aºa cum a ºi fost: „Am muncit de mã opresc când le vãd trecând cu sacii în spate sau cu 

când mã ºtiu, de când am lunecat prima datã de pe paie în cleºti le dau cu respect voie sã treacã! Munca 

prispa casei în glodul din faþa uºii. Mi-am dobândit – aceastã trãsãturã nobilã – uneºte într-un cor 

experienþa de viaþã, stilul, limba folositã, numai prin dumnezeiesc toate fiinþele, de la râmã la colos! 

muncã, de cele mai multe ori urcatã la suferinþã! Zidarul ori sobarul cel mai neînsemnat, când lucrã e 

Aceasta e mândria mea ºi blazonul meu: m-am fãurit egalul lui Fidias! Arta însãºi nu e decât muncã, ºi-n 

numai prin mine, reununþând la bucuriile timpul cântãrii greierul este fratele lui Paganini, 

elementare, adicã umblând desculþ, ºi rãbdând de arborele þâºnind spre cer este egalul Coloanei 

foame, ºi îngheþând prin mansarde, ºi stricându-mi infinite!” 

lumina ochilor la lampa cu gaz cu sticla cârpitã cu Pe acest fond viaþa lui Eusebiu Camilar, recititã 

hârtie! Am muncit fãrã ezitare, orice, ºtiind cã din mãrturii contemporane, devine un adevãrat 

munca sub orice formã îmi va aduce într-o zi bildungsroman, de la sfaturile pãrintelui Vichente, 

comoara experienþei ºi-mi va ascuþi creionul pentru din satul natal Udeºti, ºi pânã la ultima adulaþie, 

MEMENTO!

   Lev Tolstoi: “Descrie-þi satul ºi vei deveni universal”. 
Nu este singurul scriitor care procedeazã aºa; la fel au 
procedat Knut Hamsun pânã la William Faulkner, dar ºi 
Maxim Gorki sau Jack London, scriitori de aceeaºi 
structurã, am zice, “nãscuþi iar nu facuþi”, produsul 
harului nativ pe baza experienþei nemijlocit trãite, ºi 
mai puþin al inspiraþiei, între care, W. Faulkner, cel 
puþin, ca ºi Camilar al nostru, esenþial poet, începe 
prin a scrie ºi publica poezie. O tulburãtoare mãrturie 
îl apropie direct, putem zice, de norvegul Knut 
Hamsun, cel care a debutat, cum se ºtie, cu romanul 
autobiografic Foamea:  ,,Am în manuscris 20 de 
poeme cu caracter social. Le-am intitulat FOAME…”, 
scria E.C. la 25 de ani. Faþã de Maxim Gorki ºi romanul 
Mama îºi va afirma public admiraþia, ca de altfel ºi 
pentru Jack London ºi romanul acestuia Martin Eden...

*ANUL CAMILAR, anul 2010, of cours, când s-au împlinit o sutã de ani de la naºterea marelui scriitor; anul Centenarului 

  naºterii deci... 

VERNISAJ

Autor:

           Ion Grigore

                  pictor

   (nãscut: 25 martie 1940

în com. Corni, jud. Suceava)

Expoziþie de picturã
«Citiþi-le ºi ascultaþi-le!»

(29 lucrãri)
“...Ion Grigore crede cã 
a picta pentru cei mulþi, 
pictezi pentru mult 
timp.”

Valentin Ciucã

Ion Murgeanu
Eusebiu Camilar
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aºazicând confraternã, din vremea când scriitorul „Þara Fagilor”, cu sediul in comuna Soloveþ-

era un clasic în viaþã, membru al Academiei, cu Suceava. In anul urmãtor, 1932, încerca, tot cu o 

funcþii importante în Uniunea Scriitorilor; puþinii din pleiadã de confraþi, editarea unei reviste la 

cei care i-au supravieþuit ºi s-au bucurat de sprijinul Bucuresti, „AUR”, „gazetã umoristicã literarã”. În 

sãu dezinteresat au tãcut, când vor fi trebuit sã acei ani, a colaborat la „Zorile Romanaþilor”, 

vorbeascã ºi au vorbit, când ar fi trebuit sã tacã. „Licãriri”, „Glasul studenþimii”, „Glasul Bucovinei”, 

Episodul „desprinderii de þãrm”, al plecãrii din sat, e „Banatul literar”. Abia în 1935 a reuºit sã pãtrundã în 

prea pilduitor ºi frumos sã trecem cu uºurinþã peste paginile unor reviste de largã rãspândire ºi cu 

el: ca un ecou al unei umilinþe, în urma confruntãrii prestigiu: „Viaþa româneascã”, „Revista 

cu o admiratoare din clasa de sus, o doctoriþã ce-l Fundaþiilor”, „Manifest”, „Lumea”, „Adevãrul 

tratase la spital pe tatãl lui, ºi care îi citea literar ºi artistic. Din acei ani de zbucium ºi de 

producþiile neapãrat „pesimiste” , din ziarele foame, la propriu, i-a rãmas pânã la capãtul vieþii, 

locale, unde îºi încerca norocul primelor debuturi, ºi dupã ce ajunsese scriitor consacrat, compasiunea 

care vrând sã-l cunoascã, vãzându-l, i-a închis uºa în faþã de tinerii în cãutarea unei cãi de afirmare, ºi a 

nas; incident dupã care se abandonase în prima cãutat sã-i ajute, dupã puterile lui, cu vorba si cu 

cârciumã ce-i ieºise în cale, iar la ieºire, „Cineva i-a fapta.” 

spus cã nici un viitor nu-l aºteaptã, avea sã se Un punct luminos în biografia „camilarã” a fost 

înfunde, ca toþi ceilalþi, în „groapa noastrã a întâlnirea ºi cãsãtoria cu marea poetã Magda Isanos, 

tuturora”. „NU!” a rãspuns el. „EU NU!” S-a suit în pe-atunci studentã începãtoare în Iaºi; iubirea lor a 

tren, ºi, la Vereºti, unde ar fi trebuit sã coboare, ºi-a fost de la început ceva neobiºnuit, ceva „peste fire”; 

tras cuºma pe ochi, s-a strâns mai bine în saricã, “iubire de poeþi”; un mãrturisitor, poet el însuºi, 

înfundându-ºi capul între umeri. Cu un nod amar în avea sã scrie:„N-am vãzut în viaþa mea vreun bãrbat 

gât, asculta glasul roþilor ºi i se pãrea cã repetã: mai îndrãgostit de o femeie, aºa cum era Camilar de 

„Lumea... Lumea... Lumea...” Sã fi fost vocea Magda.” În 1943, apare la Iaºi, în editura Bravo, 

pãrintelui Vichente, care-l sfãtuise mai demult sã primul volum: Poezii al Magdei, sub îngrijirea lui 

plece din sat? Pãrintele îi povestise o întâmplare din Eusebiu Camilar. În 17 noiembrie, poeta avea sã se 

viaþa lui: vânãtoarea cailor sãlbãticiþi, rãmaºi în stingã la Bucureºti, în locuinþa pãrinþilor sãi din 

pãdure, dupã rãzboi, rãmãºiþele unei divizii de strada Popa Nan nr. 49. La îndemnul poetei, Eusebiu 

cavalerie; ochise ºi el o mânzã albã, a urmãrit-o zile Camilar a scris capodopera sa Cordun, despre care s-

întregi, cãzând în bãlþi adânci, în maluri reci ºi a exprimat laudativ, înainte de a fi publicatã, G. 

pãmânturi miºcãtoare, fãrã ca nimeni sã-i vinã în Cãlinescu;  apariþia romanului Cordun, la Editura 

ajutor, ieºea târându-se în coate ºi genunchi, Fundaþiilor Regale, fiind posibilã datoritã referatului 

ajutându-se ºi cu bãrbia; dar mânza, fantasma, se- favorabil al lui Camil Petrescu ºi prieteniei cu Ovidiu 

ndepãrta mereu, pe mãsurã ce el s-apropia. Când a Papadima. Scrisul lui urmeazã, din acest moment, 

ajuns-o în sfârºit ºi i-a sãrit în spinare, s-a trezit calea regalã a marii literaturi. Poetul Eusebiu 

trântit jos, cu capul spart, plin de sânge, iar Camilar s-a interferat încã de la debutul sãu în 

fantasma se ducea tot mai departe, pânã a pierdut-o volum, în anii 30 ai secolului XX, cu pictorul Vasile 

din priviri. ...Ãsta e, l-a lãmurit pãrintele, Pegasul, Dobrian, devenit în timp unul din stâlpii necontestaþi 

pe care, poate n-ai sã reuºeºti sã-l încaleci, dar asta ai avangardismului românesc ºi implicit universal în 

nu-nseamnã cã trebuie sã renunþi sã-l vânezi. „Þie, artã; Eusebiu Camilar (n.1910) se va adãuga la 1965 

bãiete, i-a spus, nu-þi rãmâne decât drumul acoperit strãmoºilor, pe care îi evocã plin de sensibilitate în 

cu spini, neînchipuit de greu, al foamei, setei ºi al poezia lui, de tonuri elegiace, ºi în ecouri ce rãzbat 

tuturor umilinþelor! Oare vei fi în stare, dincolo de epoca în care au fost scrise, ºi pe 

Dumnezeule?/.../Te-aº opri la plug, dar tatãl tãu nu de-asupra ei; în timp ce pictorul Dobrian îi va 

are plug, ºi sã te trimitã argat la alþii nu te supravieþui pânã la 1999, apucând, cum se spune, 

îndemn...” „Ce va trebui sã fac, domnule Vichente?” sfârºitul lumii (comuniste), la apogeul artei sale 

l-a întrebat el, cu gura uscatã. „Du-te în triumfãtoare ºi devenitã reper în modernitate; ce 

lume/.../Numai aºa, trãind totul, vei avea ce spune bine ar fi sã se reîntâlneascã cei  doi artiºti, ca la 

oamenilor.” În final, i-a dat urmãtorul sfat, dacã debutul lor de basm, reîntemeindu-se, într-un album 

voia sã continue vânãtoarea: sã-ºi pãstreze trupul ºi comun, poetic-pictural, ºi pictural-poetic, o 

sufletul sãnãtos...” mãrturie compensatoare pe „caii cei iuþi ai tinereþii” 

Au fost ani de încercãri, uneori disperate, de a (Camilar) ºi în culorile „de vechi ºi nou” ale 

rãzbi spre lumina tiparului. In toamna lui 1929, meºterului Dobrian, el însuºi poet, învingãtori ai 

revista „Moldova literarã” i-a publicat poezia timpului fiecare prin Arta sau chiar ºi prin Opera lor 

„Cetatea mea”, semnatã E. L. Camilar, formã redusã viabilã, acolo unde nu s-a interpus „fisura” sau 

a pseudonimului Eusebius Landry-Camilar. În iunie eroziunile unei istorii cinice ºi nemiloase, mai ales cu 

1931, împreunã cu un grup de prieteni, a scos revista artiºtii ei adevãraþi – Vasile Dobrian ºi Eusebiu 
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Camilar – fraþi de acelaºi vis, când: „Arta e artã dacã sintezele unor A. Sasu-Mariana Vartic, Romanul 

te îndeamnã spre zbor, dacã-þi ridicã ochii spre românesc I, sau Hristu Cândroveanu, Literatura 

monumente. Fãrã aceste îndemnuri în cuprins, nici românã. Scriitori contemporani, 1988. Dar 

pictura, nici poezia n-au decât preþul materiei monograful cel mai avizat, totodatã ºi  devotat,  

plate; spre monumente ºi zbor m-a îndemnat arta rãmâne criticul Constantin Cãlin, cel care evocã, 

lui Dobrian încã din vremurile „eroice” când, între altele, peripeþiile CORDUN-ului: “Eusebiu 

învârtind împreunã la roata unei tipografii Camilar mãrturiseºte cã a scris romanul Cordun la 

primitive, aveam convingerea cã învârteam roata îndemnul Magdei Isanos, dupã ce-i istorisise, „în 

colosalã a timpului”(E.C.). niºte uimitoare nopþi ale boemei ieºene de demult, 

În ce ne priveºte, mijlocitor în arta de scriitor a întâmplãri din copilãria lui”. Scris în primãvara 

lui Eusebiu Camilar rãmâne, prin infiriparea peste anului 1938, romanul a fost apoi citit în cenaclul 

ani a unei comunicãri pe format electronic, fiica „Jurnalului literar”, iar George Cãlinescu a publicat 

scriitorului, Dna Elisabeta Isanos, la vârste care în „Viaþa româneascã” o cronicã a cãrþii aflate încã 

întrec mult vârsta pãrinþilor noºtri dispãruþi, ºi la în manuscris. Sub auspiciile cãlinesciene, partea I a 

adãpostul oricãrei conjuncturi subiective. Revelaþia romanului apare în „Adevãrul literar ºi artistic”, în 

noastrã a fost prima lecturã din Eusebiu Camilar: acelaºi an, iar partea a doua în ziarul „Iaºul”, la care 

romanul Cordun, la fel, în format electronic, în chiar autorul lucra pe atunci ca reporter. Criticul 

seara dinaintea datei centenarului naºterii marelui Constantin Cãlin, în notele d-sale la Cartea de 

scriitor, ºi toatã noaptea aceea, 6/7 oct. a.c;  o piatrã, spune urmãtoarele: „S-au citit fragmente din 

cãrticicã de numai 124 pagini, cât o epopee, o Cordun ºi în cercul Sburãtorului... În fine, tot G. 

lecturã uluitoare ºi un katarsis care funcþioneazã ºi Cãlinescu e cel care trimite, la 9 ianuarie 1939, 

azi, cum va fi funcþionat la primele întâlniri cu manuscrisul Cordun-ului unui editor(...)”. 

cititorii lui atât de avizaþi, de talia unor G. Rãspunzând unei scrisori a lui Camilar, directorul 

Cãlinescu, Camil Petrescu º.a.m.d., (ce potrivealã Fundaþiilor, Al Rosetti, îi fãcea cunoscut, la 1 

de destin între doi “camilari”), dar ºi între doi decembrie 1939, cã manuscrisul era înscris în 

scriitori având la debuturile lor (toutes proportions programul de editare pe anul 1940. În martie 1940, 

gardées) girul lui G. Cãlinescu... autorul aranjeazã cu editura sã-i fie tipãrit romanul 

Mai departe mi-am completat lacunele în schimbul sumei de zece mii de lei. Erau cei dintâi 

“camilare” cu lecturile unor cãrþi esenþiale, din bani pe care-i câºtiga din literaturã, într-o perioadã 

creaþia sa, dar ºi cu regãsirea lui în criticile vremii, grea din punct de vedere financiar pentru el si soþia 

din care, în afarã de G. Cãlinescu, am mai reþinut, lui, Magda Isanos. „Concentrat în mai multe rânduri, 

dupã substanþialul studiu dedicat de Mircea Muthu, plecat pe zonã, trimis pe front, prins de pregãtirile 

în Dicþionarul Scriitorilor Români-A-C, 1995 („lui pentru apariþia cotidianului de dimineaþã “Voinþa”, 

Zaciu”) numele lui Octav ªuluþiu, Revista o vreme Camilar nu poate urmãri situaþia romanului 

Fundaþiilor Regale, nr.1, 1943;  Pompiliu sãu. Abia la începutul lui aprilie 1942 i se iveºte ºansa 

Constantinescu, Scrieri II, 1967; I. Negoiþescu, de a scãpa de front.(...) Tot atunci Camilar reia 

Scriitori moderni, 1966; N. Ciobanu, Nuvela ºi legãtura cu Fundaþia pentru literaturã ºi artã.” 

povestirea contemporanã, 1967; Al.Piru, Panorama Constantin Cãlin a întreprins propria cercetare în 

deceniului literar românesc 1940-1950; ªerban privinþa „peripeþiilor” prin care a trecut romanul 

Cioculescu, Intinerar critic, IV,1984; George Ivaºcu, pânã a vedea lumina tiparului. Voind sã lãmureascã 

Confruntãri literare, III, 1988. Nu lipseºte nici din „drumul” parcurs de roman, s-a adresat istoricului 

Fac aici un semn pentru toþi,
Sã ºtie cã nu-i altã cale
Spre locul acela cu soare ºi flori.

(Semn pentru toþi)

Potir ºi oale
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literar Ovidiu Papadima, fost secretar de redacþie al scoaterii lui la luminã a beneficiat numai maestrul 

Revistei Fundaþiilor, obþinând urmãtorul rãspuns: Camil Petrescu... Un merit indiscutabil îi revine ºi lui 

„Prietenia mea cu Eusebiu Camilar a început din George Cãlinescu, descoperitorul prozatorului 

Eusebiu Camilar, nume abia cunoscut la vremea primele zile ale venirii mele la Fundaþii ºi prilejul a 
aceea, despre a cãrui carte, încã nepublicatã, a fost chiar Cordun. Din primele zile remarcasem un 
considerat cã merita sã scrie o cronicã, în revista fapt. Printre cei care aºteptau, în holul editurii, din 
„Viaþa româneascã”: „D. Eusebius Camilar este un strada Orlando nr. 2, rândul audienþei la D. 
tânãr poet ºi prozator din Iaºi, care publicã în Caracostea, era ºi un tânãr care m-a frapat. Stãtea 
revistele locale, dar n-a ajuns încã a fi cunoscut tãcut pe scaunul lui ºi nu se adresa nici unuia dintre 
dincolo de dealurile oraºului./.../Cordun este o funcþionarii editurii, ca sã fie anunþat la director. Eu 
scriere în prozã care ar putea sã fie asemãnatã cu de obicei coboram de sus, de la redacþia ce se afla la 
Amintirile lui Creangã./.../Deosebirea este etaj, printre ultimii, dupã ce plecase directorul. Îl 
aceasta, cã dl. Eusebius Camilar priveºte viaþa cu un gãseam pe tânãr tot acolo, singur, – aºteptând nici eu 
ochi mai cult, mai critic ºi dã grupului de amintiri o nu mai ºtiam ce? Dupã câteva zile în care s-a 
structurã de ficþiune, pe temeiul unei impresiuni petrecut aceeaºi scenã, m-am adresat eu lui, 
dominante, încât în cele din urmã nu ºtii dacã întrebându-l ce l-a determinat sã vinã în audienþã la 
scrierea e curat autobiograficã, ori e o simplã director. Era Eusebiu Camilar, – nu-l cunoscusem 
invenþiune la persoana întâi. În sfârºit, chestiunea personal, dar îl ºtiam din paginile altor reviste. Mi-a 
aceasta e secundarã. Fapt este cã în Cordun aflãm un spus cã predase la editurã, cu ani înainte, cam prin 
fel de poem epic, în care faptele sunt necesare 1938, manuscrisul unui roman, Cordun, despre care 
numai întrucât indicã miºcãrile elementare, ºtia cã existã un referat favorabil, semnat de G. 
primitive, ale societãþii umane. Cordun e un poem Cãlinescu. (Profesorul Rosetti avea frumosul obicei 
tribal. Stilul e limpede, cu oarecare culoare de a încredinþa – pentru un scurt referat – criticilor 
dialectalã, pe unde trebuie nervos, ºi uneori poate prieteni ai d-sale, manuscrisele despre al cãror 
prea sacadat./.../Satul este înfãþiºat de dl. Eusebius autori nu ºtia prea multe.) Eusebiu Camilar mi-a 
Camilar, fãrã nici un fel de sentimentalism, ca un fel povestit cã nu ºtia nimic altceva despre soarta 
de aºezare de Piei-Roºii. Viaþa e ritualã, lupta pentru manuscrisului ºi cã întrebând la secretariatul editurii 
existenþã cruntã, gingãºia inexistentã, înlocuitã – i s-a comunicat cã manuscrisul s-ar fi pierdut, 
câteodatã cu izbucniri violente de umanitate. deoarece nu se mai gãsea. De aceea, voia sã se 
Scurtele, fioroasele ciocniri între aceºti oameni, plângã directorului, – dar se sfia ºi tot amâna 
posomorâþi de sãrãcie, sunt descrise sobru, în stil de solicitarea audienþei. M-am angajat sã caut 
epopee. Deci fiinþele acestea au un suflet omenesc, manuscrisul ºi în câteva zile am dat de el... 
numai asprit de luptele existenþei. Mila este pentru Manuscrisul nu avea nici o tãieturã. De altfel, 
ele un sentiment prea puþin folositor, sub marginea dimensiunile lui erau reduse, asa cum au fost ºi cele 
sublimitãþii lor. Scena mergerii cu vitele la codru e ale cãrþii.”
admirabilã. Viaþa sentimentalã este asprã, De la D. Caracostea, manuscrisul a ajuns la 
sãlbaticã. Dar ºi dragostea e mistuitoare, Camil Petrescu, devenit consilier al editurii; la 25 
haiduceascã, cu atât mai exaltatã cu cât nu-ºi aprilie 1942, acesta i-a trimis autorului urmãtorul 
gãseºte o expresie verbalã complicatã. Calistru e bilet: „Domnule, Vã felicit cãlduros pentru 
exponentul patimei mistuitoare, el e Des Grieux al manuscrisul dumneavoastrã Cordun ºi aº dori sã mã 
tribului. Sentimentele sunt ºi ele nãvãlitoare, vizitaþi neapãrat cât de curând vã este posibil la 
neacoperite de pudoare. Sunt ºi alte pagini redacþie sau eventual la mine acasã.” Peste încã 
admirabile în cartea d-lui Eusebius Camilar: douã sãptãmâni, scriitorul a fost anunþat, la adresa 
fugãrirea copilului, cãlare, de cãtre tatãl mâniat, sa din Iaºi, cã lucrarea Cordun a fost pusã sub tipar. În 
jupuirea unui câine prea bãtrân. Talentul scriitorului ceea ce-l priveºte, Eusebiu Camilar a povestit ºi el 
este invederat. În aceastã sãlbãticie nu existã bine ºi despre soarta aventuroasã a cãrþii, într-un interviu 
rãu, bunãtate ºi cruzime, pudoare ºi neruºinare, ci apãrut câþiva ani mai târziu în ziarul „Tinereþea”: 
numai o miºcare gravã, nepãsãtoare, aproape „Cordun a vãzut lumina tiparului numai datoritã 
inconºtientã, de civilizaþie elementarã.” Eusebiu d-lui Camil Petrescu, care l-a descoperit într-un 
Camilar povesteºte: „Când a apãrut Cordun ºi-n sat sertar al Fundaþiei. Prin schimbarea oamenilor ºi 
la noi, mi-am stârnit o mulþime de duºmãnii; parc-o vremurilor, cãrþulia mea era condamnatã la putrezit. 
aud pe sorã-mea, Saveta, dojenindu-mã: „De ce ai În aprilie 1942, aflându-mã   într-un concediu 
spus niºte lucruri aºa de crâncene despre tata ºi medical de la armatã, am primit scrisoarea 
despre mama? Ce þi-am fãcut noi?” Iar mama mi-a maestrului Camil Petrescu, plinã de entuziasm, prin 
spus: „Dacã ºtiam cã ai sã scrii aºa de rãu ºi de urât care eram anunþat cã în sfârºit cartea mea va 
despre noi, n-aº mai fi degerat, iernile, prin viscole, apare.” Cine a fost, de fapt, cel care a gãsit 
ca sã-þi aduc mâncare, cu traista la târg...” Cordun a manuscrisul pierdut? Ovidiu Papadima l-a descoperit 
fost cetit, în sat la noi, la o clacã de tors. În jurul unei într-un fund de sertar, însã, se pare, de gloria 
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lãmpi cu flacãrã roºie despãrþitã în douã, s-au strâns Negura, a fost Crohmãlniceanu; el a vorbit despre 

într-o searã de toamnã câteva capete de femei miºcarea teluricã a maselor de soldaþi mânaþi pe 

îmbrobodite sã deslege slova din cãrþulie. Cetea, cu front, personajul principal fiind de fapt mulþimea, 

glas tare, o fatã tânãrã, albã la faþã, Anesia lui Vasile ca în epopei, dar corifeii criticii oficiale l-au 

al Urorii. Mama, care se afla printre clãcaºe, ofta din amendat repede ºi l-au pus ºi pe Crohmãlniceanu la 

vreme-n vreme, ascultând. La sfârºitul lecturii, o zid pentru cã gãsise calitãþi estetice într-o carte ca 

bãbuþã i-a spus: – Ceea ce aratã cãrticica aceasta îi romanul Negura, care trebuia sã fie 100% politicã. 

adevãrul negru pe alb! Aºa trãim noi, þãranii... Sigur cã (citit azi) sunt ºi pasaje perimate sau 

Aprecierea bãbuþei aceleia care acum putrezeºte pe infirmate istoric, dar rãmâne aceastã miºcare oarbã 

deal între nuci ºi cireºi, m-a înfiorat mai tare decât a mulþimilor spre moarte, de fapt însãºi esenþa 

tot ce s-a scris despre Cordun în ziare ºi reviste.” rãzboiului. Oricât s-ar fi strãduit, nu reuºea sã fie 

Însã de fapt monograful cel mai avizat (ºi “pe linie”, iar criticii politruci l-au "mirosit" repede. 

culmea!) ºi cel mai detaºat ºi obiectiv va fi fiica celor Nici atunci, nici acum nu e pe linie. “Capcana” este 

doi scriitori, Dna Elisabeta Isanos, în excepþionala sa aºadar “capcana promisiunilor” neonorate de 

carte Cosânzenii (titlu ce poate fi cetit la rigoare ºi viitorul care a fost cum a fost, dar cei din anii aceia 

„Co-sângenii”), în care, noua scriitoare, în cãutarea nu aveau de unde sã ºtie ce va urma.”

timpului pierdut...al pãrinþilor, se regãseºte pre  Opera lui Eusebiu Camilar însumeazã peste 50 

sine, întregind tabloul unei familii literare ºi de titluri, cele mai apreciate lucrãri ale sale fiind: 

rezolvând punctual tot ce pare a fi dificil ºi de poezie: Poezii, Cãlãreþul orb; prozã: Cordun, 

“neînþeles”, mai ales în biografia tatãlui,  dupã Prãpãdul Solobodei, Avizuha, Negura, Valea Hoþilor, 

moartea tragicã a mamei, poeta Magda Isanos, o Turmele, Cartea poreclelor, Nopþi udeºtene, 

Ifigenie a  unui destin tragic, unic în literatura Povestiri eroice º.a; dramaturgie: Valea Albã (dramã 

românã, ºi preþ mult prea aspru plãtit geniului ei în versuri - 4acte); traduceri din: Kalidasa, Eschil, 

înnãscut, sau „moºtenit” de departe, pe dâra de Aristofan (împreuna cu Haralambie Mihãescu), 

sânge elen a strãmoºilor egeeni, provenitori din Ovidiu, Li Tai Pe, Du Fu, Omar Khayyam, A. S. 

Insula Samos; cât despre tatãl, Eusebiu Camilar, Puºchin, N. V. Gogol, A. M. Gorki, L.Soloviev 

toate nedumiririle nedumiriþilor de profesie sunt (împreunã cu Magda Isanos),  a repovestit ciclul 1001 

lãmurite punctual ºi cu o „gingãºie” ucigãtoare în de nopþi. Din opera lui Eusebiu Camilar, s-au fãcut 

partea a III-a, ºi ultima, a Cosânzenilor, intitulatã traduceri în limbile: francezã, rusã, italianã, 

semnificativ ºi „atroce”: „Capcana”, arãtând cum au germanã, maghiarã, bulgarã, polonã, cehã, chinezã, 

stat de fapt lucrurile în cumplita epocã a vietnamezã. A fost un „om cu inimã de soare ºi 

„obsedantului deceniu”: CAPCANA se referea la nemãrginit, un adevãrat OM.” ,,Iubea, cu evlavie ºi 

promisiunile epocii, transformate repede în coºmar, fierbinte pasiune, monumentele istorice, orice 

dupã ce anul 1944, ca ºi cei doi sau trei care au vestigiu strãvechi care ne atestã naºterea ºi 

urmat, a fost auroral ºi promiþãtor, pentru cã dãinuirea neamului pe aceste meleaguri; îi proslãvea 

adusese pacea ºi mulþi au sperat cã odatã cu pacea pe marii înaintaºi ai istoriei ºi culturii noastre”, 

va veni ºi dreptatea. Critica din acea vreme l-a spunea despre el poetul Haralambie Þugui 

acuzat cã nu era „pe linia proletcultismului”, cã (,,Memoria Timpului”). Esenþial ºi statornic Eusebiu 

eroii sunt þãrani nu muncitori, cã nu se vede „lupta Camilar rãmâne POET: un poet chtonic, care asumã 

clasei muncitoare” ºi a partidului etc. Singurul care a tradiþiei subtile cosmogonii, pe corzile trecerii 

sezisat de la început partea valoroasã a noii cãrþi, ireversibile a timpului...

Blânde lumânãri am aprins
Pentru satul nostru bãtrân
Adormit sub iarbã ºi flori
În tãcutul cimitir din Bogata.

(Recunoºtinþã)

Lumina credinþei



N u  e s t e  neschimbate, ca semn cã scriitorul a meditat 

niciodatã prea târziu profund asupra realitãþii descrise, atât de diversã ºi 

sã scrii despre o provocatoare în ansamblul ei.

carte. Rostul ei nu se Dupã Constantin Cãlin, cititorul ideal nu 

reduce doar la înre- trebuie cãutat în mediul universitar (din care 

gistrarea entuziastã, provine ºi care i-a produs numeroase deziluzii), nici 

i n d i f e r e n t ã  s a u  în lumea autorilor, plinã de neprevãzut, infatuãri ºi 

z e f l e m i t o a r e  a  gelozii, ci în intelectualul „curios, sensibil la o 

„martorilor vremii” ofertã caleidoscopicã”. Aºadar, acestei „rara avis” îi 

care sunt revistele dedicã autorul Gustul vieþii, numind cititorul – 

literare, ci implicã recurgând la o etichetã baudelairianã – egalul sãu.

schimbarea cât mai 

des a locului din *

bibliotecã în sufletul Prima secþiune însumeazã peste 200 de pagini ºi 

cititorului. O carte se intituleazã Subiecte. Nume ºi idei antice sunt 

de la care sã ai ce aduse în contemporaneitate pentru a explica mai 

învãþa este superioarã prin filonul moral pe care îl bine realitatea pe care o trãim, scriitori strãini ºi 

conþine alteia scrisã dupã reþetele timpului dar fãrã români (desigur) îºi pun experienþa în slujba unui 

miezul de aur al gândirii autentice. O astfel de carte ideal umanitar pe care Constantin Cãlin îl urmãreºte 

cu statut special este Gustul vieþii/ Varietãþi cu atenþie, pentru a constata, în final, cã eforturile 

critice, pe care autorul ei, Constantin Cãlin a de acest gen au nevoie de susþinere colectivã, de 

publicat-o la Editura Agora din Bacãu în anul 2007. solidaritate.

Însã de atunci, criticul nu a rãmas inactiv, ci s-a Autorul ne avertizeazã cã „nu voi spune nimic 

adresat cititorilor cu un alt volum, apãrut spre convenþional” – ºi chiar aºa procedeazã. În Târziu, în 

sfârºitul anului trecut, intitulat Stãpânirea de sine. Franþa, de pildã, text al cãrui titlu anticipeazã niºte 

Miscelaneu. Dar nu despre acesta vrem sã vorbim, ci note de cãlãtorie, surpriza provine din atitudinea 

despre cel precedent, cu titlu de-a dreptul incitant scriitorului faþã de locurile prin care a trecut pentru 

pentru realitatea pe care o trãim. a ajunge la Paris. Necontenitele comparaþii, grija 

Anticipând o primã reacþie a cititorului pentru ce-a lãsat în urmã, semnalarea rãului dar ºi 

potenþial ºi înainte de a-ºi invita lectorul la o lungã menþionarea cãilor care l-ar putea eradica fac din 

cãlãtorie prin paginile cãrþii, autorul îi deconspirã Constantin Cãlin o voce responsabilã într-un cor 

acestuia câteva din intenþiile sale. civic aflat în organizare. El vorbeºte despre þãrile 

Fãrã îndoialã cã structura moralã a lumii prin care a trecut ºi în care „Culoarea pãmântului e 

contemporane s-a deteriorat, din moment ce vie” deoarece orice petic este lucrat ºi despre 

aceasta cultivã pasiuni ºi sentimente negative cum „Grija de pãdure” care acolo este „chestiune 

ar fi ura, dezgustul ºi aversiunea, oroarea sau numai naþionalã”. Cu recunoscutu-i apetit pentru 

greaþa. Constantin Cãlin vede în ele „procese de amãnunt, scriitorul colecþioneazã nume de autori ºi 

respingere” specifice realitãþii aflate în opoziþie cu de opere, date tehnice þinând de structura unei 

ceea ce ieri era normal, dar astãzi tinde spre cãrþi (Larousse gastronomique, de exemplu, are 3 

idealitate. În numele acestei stãri spre care vrem sã volume însumând 2800 pagini), înainte de a 

revenim îºi intituleazã Constantin Cãlin cartea comenta unele tablouri aflate pe simezele muzeelor 

Gustul vieþii – în fond o lungã suitã de texte oscilând d'Orssay ºi Louvre. În viziunea lui Constantin Cãlin 

între „eseu, cozerie, jurnal” publicate iniþial în (ca ºi în cazul altor intelectuali de marcã) 

presã, în perioada 1975-2007. moºtenirea e preþioasã, dar prezentul este 

Reþinute totuºi selectiv, articolele din Gustul definitoriu, pentru cã el ne duce într-o direcþie sau 

vieþii încearcã sã ilustreze toate aspectele care l-au alta.

preocupat pe Constantin Cãlin în timpul carierei lui Rememorând destinul de þarã aflatã la rãscruce 

de „profesor, critic ºi gazetar”. Tot în Puncte de de interese, Constantin Cãlin reafirmã gustul nostru 

sprijin – din care am reþinut scurtul citat de mai sus – pentru independenþã ºi dominaþia (uneori insolitã) 

figureazã ideea cã, deºi revizuirile stilistice au fost în unele domenii (Europa în limbajul actual, Franþa 

efectuate în numeroase locuri, opiniile au rãmas ºi SUA: aproapele ºi departele etc.).
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Uneori, autorul cãrþii la care ne referim pune în schimbarea numelor pentru a cunoaºte aceeaºi 

circulaþie idei mai puþin specifice criticului literar ºi esenþã a vieþii ca ºi înaintaºii noºtri.

mai mult comentatorului cultural eliberat de Intitulându-ºi Subiecte întâia secþiune a cãrþii 

prejudecãþi, gata sã gãseascã/ sã propunã un sale, Constantin Cãlin a mizat în primul rând pe 

rãspuns în raport direct cu verva ºi fantezia sa cuprinderea sa largã ºi abia apoi pe legãturile 

scriitoriceascã. La întrebarea cu privire la evidente ori secrete între temele tratate.

puþinãtatea „însemnãrilor gastronomice în Din cadrul secþiunii menþionate nu puteau lipsi 

letopiseþe” pusã în articolul De la frugalitate la paginile de jurnal, deoarece ele au avut 

voracitate, Constantin Cãlin rãspunde þinând cont întotdeauna un pronunþat caracter documentar, 

tot de „morala epocii” care condamna excesul de lãmurind uneori un episod obscur din viaþa 

mâncare ºi bãuturã. Trecute în alte epoci ºi vizând, respectivei personalitãþi sau fiind doar o mãrturie 

evident, alte personaje, întrebãri adiacente sunt (banalã sau preþioasã) a unei epoci oarecare.

puse ºi în Secvenþe gastronomice ºi Reputaþii uitate. Discuþia iniþiatã în Despre jurnalele intime ne 

Dar ca într-o oalã fermecatã în aceste articole se relevã acelaºi autor atent la detalii care observã, de 

amestecã timpurile, pentru a da în final gustul pildã, cã unii scriitori ca Maiorescu, Gide, Julien 

zilelor de azi. Green ºi alþii acoperã cu însemnãrile lor peste o 

Este uimitor într-adevãr sã constaþi – cu jumãtate de veac. Oscilând între „oglindã”, „ecou”, 

sprijinul lui Constantin Cãlin, evident – câte note „pretext de a trãi”, „monolog” etc. jurnalul intim 

specifice unui trecut nu foarte îndepãrtat se (adesea literar) are un statut aparte printre speciile 

regãsesc (nealterate în esenþa lor) în prezent. cultivate uneori întâmplãtor. G. Cãlinescu, de 

Perioada interbelicã a fost consideratã beneficã exemplu, considera cã „Jurnalul e o prostie”, chiar 

pentru economia României ºi creºterea nivelului de dacã-i admite virtuþile documentare. Dar 

trai. „S-a trãit atunci, într-adevãr, bine, pentru cã a Constantin Cãlin, comentând asemenea pagini 

fost pace, dar nu toþi, ci numai o pãturã urbanã semnate de Liviu Rebreanu, Gala Galaction, Camil 

subþire, dinamicã, descurcãreaþã”, – afirmã Petrescu, Mihail Sebastian sau Petre Pandrea, 

Constantin Cãlin în articolul Un „armaghedon” de discerne între funcþia lor literarã ºi valoarea lor 

altãdatã, publicat iniþial în 2006. Similitudinile cu documentarã.

prezentul post-revoluþionar „merg uneori pânã la Râvnind spre o deschidere culturalã cât mai 

detalii”, cãci racilele condamnate cândva de un amplã, Constantin Cãlin se apleacã atât asupra 

contemporan (hoþia ºi politicianismul veros) se conceptului de credinþã cât ºi a cãrþilor religioase 

regãsesc ºi astãzi în aceeaºi formã. Astfel încât care au schimbat adesea destinul scriitorilor, al 

concluzia „armaghedonului” de acum aproape un poeþilor îndeosebi. Religiozitatea scriitorilor, 

secol, citatã de Constantin Cãlin, se potriveºte ca un Singur printre psalmi, Douã þinte ºi Lecturi dupã 

mulaj realitãþii de azi. O citãm pentru conþinutul Luca sunt asemenea titluri, în care perenitatea 

sãu vizionar: „Astãzi bogãþia este cântarul psalmilor, „poezia eternã inepuizabilã în 

persoanei ºi al valorilor morale; dupã cum pentru cei semnificaþii” se aflã în apropierea imaginii care a 

cinstiþi cântarul e «Prostia». generat-o, „a unui Iisus complex”, cãlãtor neobosit 

Comparaþia trecut-prezent se întâlneºte ºi în prin evanghelii.

alte articole, cum ar fi: De la Terente la Obriºcã, Fireºte, în aceastã primã secþiune a cãrþii sunt 

Atunci ºi acum etc. în care este suficientã tratate ºi alte teme, care aduc fãrã îndoialã o notã 

Numele tãu sãpat în tinere trunchiuri
Îmbãtrâneºte ºi el, strâns bine în cercuri,
Odatã cu rana înduratã de lemn...

(Tainicul joc)

Doniþe ºi ciubãre
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ineditã în ansamblul consideraþiilor lui Constantin Constantin Cãlin se îndepãrteazã de morga specificã 

Cãlin despre rostul existenþei ºi semnificaþia profesiei sale. Scrise cu seninãtate, având virtuþi de 

acesteia. crochiu, ultimele articole citate îmbogãþesc paleta 

* tematicã, deoarece se referã la artele plastice. Dar 

sunt ºi altele în care tonul are inflexiuni elegiace 

Dacã ne-ar fi puse sub ochi câteva texte din întrucât evocã literaþi care au fost: „Lasã, bre, 

aceastã carte fãrã ca autorul sã fie nominalizat, am lasã”, N.St.P., Figaro, Mãºtile criticului etc. Este 

fi tentaþi sã spunem cã aparþin unui scriitor care suficientã o piruetã scriitoriceascã ºi tonalitatea se 

este totodatã un bun psiholog, un ins echilibrat în schimbã, deoarece Constantin Cãlin îºi elogiazã 

judecãþile sale de valoare, un stilist remarcabil ºi acum foºtii profesori din timpul studenþiei ieºene. 

mai ales o persoanã foarte atentã la detalii. Portrete suprapuse, Const. Ciopraga: 80, 90..., 

Acestora, detaliilor aparent neînsemnate, el le „Metamorfoza” gramaticianului ºi Al. Husar – un 

gãseºte totdeauna o semnificaþie în codul sãu crochiu scot în relief nu numai meritele lor 

dominat de valori morale. Pânã ºi termenul Pretexte ºtiinþifice, ci ºi întâmplãri (de obicei vesele) sau 

– ales sã defineascã articolele din a doua parte a numai sugestii venind dinspre aceste personalitãþi. 

cãrþii sale – este utilizat cu sensul de motiv/motive În ordinea evocãrii, profesorii sunt: Liviu Leonte, 

care sã justifice o anumitã atitudine. Aºa se ºi Constantin Ciopraga, Corneliu Dimitriu ºi Al. Husar.

explicã de ce primul articol din Pretexte se 

intituleazã Mustaþa lui Bacovia. Stãpânind o *

informaþie bogatã, Constantin Cãlin face un excurs 

plãcut prin istoria problemei, reuºind sã fie credibil Cartea beneficiazã ºi de o a treia secþiune 

în afirmaþiile sale. Dupã argumente convingãtoare intitulatã Zigzaguri. Dupã cum o sugereazã ºi titlul, 

el concepe acest fragment sugestiv: „Desenatorul, autorul trece cu dezinvolturã de la un subiect la 

viitorul profesor în aceastã materie, avea însã ochiul altul, fãrã sã stãruie prea mult asupra temei 

format ºi un excelent simþ al proporþiilor, pe care îl abordate, dar semnalând-o însã, ca un publicist pe 

exercitã asupra propriei figuri. Scurtã, «lipitã», care deontologia profesionalã îl obligã sã ia 

mustaþa pe care o are îl recomandã drept o persoanã atitudine. Gãsim aici teme deja dezbãtute, totuºi 

respectabilã, dar nu simandicoasã”. Iar barba – nuanþate, cum sunt cele literare sau politice, 

pentru cã Bacovia a purtat ºi barbã – îi releva sportive etc. Ele revin, într-o formã nouã, de obicei 

poetului (în viziunea lui Constantin Cãlin) mult „mai sublimatã. Cele politice mai ales – disipate în 

pregnant melancoliile ºi punea pe figura sa o întreaga carte – impresioneazã prin realismul 

amprentã de tragicã sfinþenie”. Cititorul acestor descrierii, inducând adesea senzaþia de saturaþie ºi 

rânduri va admite cã asemenea consideraþii se de lehamite. În Poreclele politicienilor, mai ales, 

bazeazã pe o fantezie bogatã, strãinã în general dar ºi în Cine-i de vinã? asistãm la tablouri groteºti, 

criticului de profesie. Dar chiar atunci când cu linii îngroºate, menite sã contureze o þarã ce 

vorbeºte despre opera ºi talentul nu importã cui, respirã cu greu dupã valurile de minciunã ºi de 

Constantin Cãlin are capacitatea de a surprinde murdãrie moralã aduse de „revoluþia” decembristã. 

esenþialul în câteva cuvinte, rezumând astfel o Uneori, ca în Cine-i de vinã?, prin abordarea  

judecatã de valoare. Caracterizãri inspirate eronatã a chestiunii se ajunge la escamotarea 

întâlnim în multe articole, dedicate poeþilor în adevãrului. Atât Nicolae Manolescu – cel care 

special. Iatã, de pildã, ce spune Constantin Cãlin propune tema – cât ºi Constantin Cãlin – cel care îi dã 

despre autorul volumului Singurãtatea în doi: „Un replica –, se referã la o delicatã problemã de 

altoi de Bacovia ºi Esenin, Ioanid are voluptatea conºtiinþã. În comunism, „apolitismul acceptat” nu 

anarhiei ºi gustul aventurii”. În viziunea sa, Mihail a fost (cum se susþine) un „semn de laºitate”, ci un 

Sabin, o vreme coleg de redacþie la „Ateneu”, „A risc asumat, soldat adesea cu marginalizarea. Cu 

preferat alegoriile, s-a ipostaziat în paiaþã, a mizat rare excepþii, ca sã accezi la o funcþie de conducere 

pe spectacolul inteligenþei artistice”, iar Marin (mai ales în domeniul cultural, unde se vedeau 

Sorescu (pe care l-a cunoscut în facultate fiind) ºi-a imediat roadele propagandei) trebuia sã posezi 

petrecut viaþa având „douã ocupaþii: scrisul ºi carnetul roºu care deschidea uºi ce rãmâneau etern 

promovarea lui”. Citatele provin din articolele: închise pentru alþii. Dar aceastã tristã realitate a 

Ioanid, Miºu ºi Marin Sorescu – simple reminiscenþe, devenit caducã, nereuºind sã schimbe prea mult 

însã procedeul caracterizãrii succinte se regãseºte „gustul vieþii” invocat de Constantin Cãlin. 

ºi în Pãlãria lui Ghelu, Oleacã despre Grigore Ilisei, Important rãmâne însã faptul cã volumul recenzat 

Ciosu, Un retor: Valentin Ciucã etc. are o valoare documentarã certã (pe lângã cea 

Parcurgând titlurile de mai sus, este evident cã literarã, intrinsecã), recomandându-l acelor autori 

ele încearcã sã sugereze familiaritatea criticului cu (poate încã nenãscuþi) care vor reconstitui chipul 

personajele descrise, – altfel spus, ºi în acest mod unei epoci prin interpretarea faþetelor de faþã.
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Douã imagini coborît pînã la jumãtatea gropii, dar fiindcã nu 

13 noiembrie încãpea, l-au scos. S-a mai sãpat în pereþii 

2010 .  I - am da t  mormîntului ºi abia dupã aceea a fost coborît 

întîlnire profesorului definitiv”. Ochii sãi mã cercetau atent: ar fi vrut sã 

Valeriu Bogdãneþ în ºtie ce zic. N-am comentat. Mãrturisesc aci însã cã, 

f a þ a  B i b l i o t ec i i  ºi dacã aº fi vãzut acel incident, n-aº fi tras o atare, 

Judeþene (e aproape teribilã, concluzie!

de casa lui, în parc).  

Cunoscut ca publicist Furtunã în noiembrie

ºi „fotograf de artã”, 23 noiembrie 2010. La ieºirea din Arhive, ploaie 

el are calitatea de a cu fulgere ºi tunete. În Parc, la baza crucii 

fi fost prieten cu deþinuþilor politici, zgribulea un cîine ud pînã în 

Nicolae Labiº, de la mãduvã. Se lipise de monument ca de peretele unui 

care încã mai pãstreazã cîteva scrisori inedite. I-am adãpost.

dus Stãpînirea de sine, iar el mi-a fãcut cadou un 

volum cu revista „Cuvîntul liber” (1924-1925). Apoi Zvonul

a scos din sacoºã albumul cu fotografii rare, între 26 noiembrie 2010. Ca ºi cum n-ar fi destule 

ele ºi cîteva de-ale lui Adrian Pãunescu. Inevitabil, motive de neliniºte, a fost lansat un zvon referitor 

discuþia noastrã s-a oprit pentru mai multe minute la iminenþa unor cutremure, care – ar fi afirmat Gh. 

la acesta. Eu doar l-am citit, el l-a ºi fotografiat. Mãgureanu – „or sã ne zgîlþîie, dar n-or sã ne 

Cînd a fost sã-i ducã pozele la Hotelul „Decebal” ºi omoare”. Din clipa respectivã, mi-am pierdut 

sã obþinã în schimbul lor un autograf, poetul l-a pacea, ºi aºa cam precarã. Mi s-a reactivat brusc 

primit culcat pe un pat. „Avea alãturi pe noptierã – spaima din 1977. Aºtept din clipã în clipã sã aud 

îmi spune – un castron cu cãpºuni, din care a pîrîind încheieturile blocului ºi sã vãd lustrele 

continuat sã mãnînce, iar o persoanã îi freca legãnîndu-se. Mi-am fixat deja traseele pe care va 

tãlpile”. (Bogdãneþ, care-i un tip scrupulos, trebui sã le parcurg printre corpurile bibliotecii ºi 

pedant, a fost profund ofensat de aceastã primire, mã gîndesc pe lîngã ce clãdiri sã nu trec cînd ies în 

pentru care, pare-se, îi poartã ºi azi o antipatie oraº. Mal à l'aise, deschid televizorul, privesc un 

constantã.) „Aþi fost atent la scena finalã?”, m-a meci de tenis ce se desfãºoarã la Londra ºi-i invidiez 

întrebat el, trecînd la cealaltã poveste. „Aþi pe cei de acolo cã nu au motive pentru astfel de 

observat cã «nu-l primea pãmîntul»?” I-am rãspuns emoþii. Mîine, la Arhive, am sã întreb ce vechime 

cã n-am urmãrit reportajul cu procesiunea funebrã: are clãdirea acestora, unde studiez trei zile pe 

eram într-o vizitã. „Sicriul – mi-a explicat – a fost sãptãmînã.

VARIETÃÞI CRITICE

Constantin CÃLIN
JURNAL (IX)

Mâine mã ajunge din urmã
Bãtaia de aripi
A primului vis
Care m-a îndemnat înspre lume
La fel ca spre raiul promis...

(Tânãrul vis)

Serafim
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Preþul succeselor legalizeze. „Profesie”, „profesional” – ce fantasme 

30 noiembrie 2010. Dupã-amiazã, l-am vãzut degajã aceste cuvinte!

pe Norman Manea, la reluarea pe TVR Cultural a 

emisiunii „Profesioniºtii” de Eugenia Vodã. Nãscut Semnele timpului

la Burdujeni, e „bucovinean” de-al meu. Mai tînãr „Mãnuºa lui Michael, mai scumpã decît 

decît Radu Cîrneci ºi Ovidiu Genaru, nume care îmi «creierul» lui Einstein”. „O mãnuºã a starului s-a 

vin acum în minte, pare mai obosit decît aceºtia. vîndut la licitaþie cu 330.000 de dolari. O 

Face însã o impresie foarte bunã: e ataºant, radiografie a creierului lui Einstein a costat de zece 

nuanþat, modest. Nu s-a lãudat defel cu succesele ori mai puþin”. („Adevãrul”, 7 decembrie 2010, 

sale. Sobru, parcimonios cu detaliile, ºi-a explicat p.48) Inutil sã mai adaug: licitaþia s-a fãcut la 

drama personalã, provocatã de istoria Berverly Hills.

contemporanã. Amãrãciunea i s-a somatizat, i-a 

pãtruns, cred, aproape orice celulã. Figura sa e de D-ale generalizãrilor

bãrbat fundamental trist, care zîmbeºte rar, În faþa blocului s-a oprit o camionetã, din care 

discret, din politeþe. Un învingãtor totuºi, ar avea doi inºi au descãrcat un frigider. Aflatã întîmplãtor 

motive sã se rãfuiascã dur cu mulþi, dar se lîngã geam, nevastã-mea mi-a spus: „Oamenii îºi 

manifestã rezervat. Nemulþumit cã Nicolae cumpãrã frigidere...” Vorba asta mi-a amintit de 

Manolescu l-a încadrat în Istoria literaturii la sutele de titluri în care „românii” fac ºi dreg mii de 

„Memorialiºti”, fapt resimþit ca o diminuare, nu lucruri. Ultimul: „85% dintre români îºi fac brad de 

pune în discuþie valabilitatea lucrãrii în ansamblu. Crãciun”. („Adevãrul”, 22 decembrie 2010) Or, ieri 

Dialogul cu Eugenia Vodã a plecat de la Întoarcerea am trecut prin Piaþa-Sud: o pãdure de brazi aºezaþi 

huliganului, un „roman autobiografic”, ºi s-a în suporturi ºi nevînduþi. Dîrdîind de frig ºi 

menþinut în limitele sugerate de paginile acestuia. disperaþi, vînzãtorii le-au tãiat cîtorva crengile, 

Manea a confirmat ca fiind reale scenele pe care poate barem ele vor fi, pentru miros, cumpãrate! 

moderatoarea le-a relevat pentru emoþia lor De unde, atunci, acel 85%?

intensã ºi a atins, între altele, chestiunea 

toleranþei religioase. El – a declarat – nu e Plãcere ºi odihnã

credincios. A povestit, în schimb, cã Saul Bellow, Atribuitã la Eminescu, urmãtoarea distincþie ar 

care provenea dintr-o familie iudaicã foarte trebui pusã în multe locuri, la aviziere, mai ales 

religioasã, citind Evangheliile, s-a îndrãgostit acum de Sãrbãtori: „Ce cautã un om în lume dupã 

pentru totdeauna de Iisus. munca de toate zilele? Odihna ºi petrecerea. Zic 

«odihna ºi petrecerea», pentru cã petrecerea nu e 

De neînþeles odihnã. Petrecerea de foarte multe ori este 

1 Decembrie 2010. Caut, dar nu gãsesc nici un obosealã ºi otrãvire”. (Mihail Dragomirescu, 

cuvînt despre Ziua Naþionalã pe prima paginã a „Dialogul LXXVII”, în „Ritmul vremii”, 5, nr.2, 

„Adevãrului”! Nici în paginile de interior. ªi nu februarie 1929, p.56)

înþeleg de ce. E inoportun, în contextul actual, sã 

mai pomenim de ea? Nu mai reprezintã nimic pentru An nou

sufletele noastre încrîncenate de oarba „politicã”? 1 ianuarie 2011, ora 9,30. Soare orbitor 

N-am vreme ºi rãbdare sã caut în colecþie, sînt deasupra blocurilor. Promoroacã groasã pe 

convins însã cã „Adevãrul” n-a ignorat Ziua acoperiºuri, pe arbori, pe stîlpi, pe cabluri, pe 

Naþionalã a SUA. maºini. Simt o ameþealã uºoarã, nu din cauza 

paharului de vin bãut asearã, ci a vertebrelor 

La chioºc cervicale. (Dupã cîteva ore a ºi dispãrut.) 

În timp ce îmi bãgam ziarele în geantã, Telefoane, unele inoportune, adicã în timpul 

domniºoara care urma la rînd dupã mine a cerut cu Concertului de la Viena, dirijat de Franz Welser-

aplomb o „gumã profesionalã”. M-am uitat la ea de Möst. Spre searã încerc o „sintezã a zilei”, ediþie de 

la tãlpi spre cap: cizme cu toc înalt, fustã mini, uz propriu, ºi ajung la concluzia cã nu poþi judeca 

scurteicã de blanã. M-am uitat ºi la ceas: era spre starea societãþii româneºti dupã revelioane. 

douã, o orã la care de obicei nu se pleacã ºi nu se Dispoziþia cvasigeneralã e de a chefui, simulînd 

iese de la serviciu. Iar cine merge, se duce altfel belºugul ºi lipsa de griji. Ca ºi în anii precedenþi, a 

îmbrãcatã, fãrã suleiman gros în obraji, fãrã buze fost negru de maneliºti pe la toate posturile de 

„conturate”, fãrã unghii ºi gene false. Concluzia televiziune. Au fost, de asemenea, ºolduri cu fiþe, 

mea: domniºoara nu putea sã aibã decît profesia þîþe ºi fese dezgolite, pîntece care vibrau pofticios, 

aceea veche pe care unii politicieni încearcã s-o meºteºugit, prelung, parcã atunci le-ar fi pãtruns 
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sãgeþile în tolbã. Vînzolealã, hlizealã, figuri de apoi sã uitãm de el. Sã nu ne mulþumim a lãlãi, cu 

pandemoniu, serpentine, confetti ºi, bineînþeles, zîmbete ºi ochiade, „Mai am un singur dor” ºi alte 

ºampanie. În lume: douã cutremure – unul în nordul douã-trei romanþe. Sã trecem de bariera 

Argentinei, altul în China –, un avion care a explodat antumelor, la postume. (Nici unul dintre elevi n-a 

la decolarea dintr-un oraº siberian, o paradã citit încã „Povestea magului cãlãtor în stele”, 

muzicalã în capitala Angliei, preluarea postului de „Icoanã ºi privaz”, „Odin ºi Poetul”, „Miradoniz”.) 

preºedinte al Braziliei de cãtre o femeie cu origini Sã descoperim fabuloasele teritorii ivite de fantezia 

bulgãreºti. poetului. Sã punem din cînd în cînd sub ochi, spre 

Am scris o paginã la celãlalt Jurnal (despre analizã, un vers tulburãtor, o figurã de stil rarã, sã 

Bacovia). le memorãm. Eminescu trebuie „consumat” în 

toate zilele anului. În publicistica lui sã remarcãm 

Eclipsa întinderea cunoºtinþelor istorice ºi economice, 

4 ianuarie 2011. Avertizat cã va avea loc acuitatea constatãrilor de ordin social, pregnanþa 

eclipsa, la început n-am tras draperia, sã nu fiu judecãþilor morale. Mircea Eliade, Emil Cioran ºi 

tentat sã privesc soarele. Nevastã-mea, care ºtie toþi cei ce au susþinut ideea unui „stat cultural” nu 

unde sînt toate lucrurile din casã, vechi ºi noi, a pot fi imaginaþi fãrã lectura ei. Publicistica dã 

gãsit repede însã ochelarii rãmaºi din 1999, de la impulsiuni pentru o criticã radicalã a 

precedenta eclipsã, aºa cã am putut sã-i privesc, politicianismului, a falºilor „directori de 

cronologic, fazele. Luna, în urcare, a acoperit conºtiinþe”, a ipocriziei ºi cinismului. În zeci de 

soarele, de la dreapta la stînga, de la apus cãtre locuri (am ales spre ilustrare patru paragrafe din 

rãsãrit. Întîi, soarele a arãtat ca o secere întoarsã, articolul „Lupta noastrã”) articolele sale sunã 

apoi ca o secere obiºnuitã, iar înainte de a se actual. Criza le amplificã ecoul, le transformã într-

elibera complet de umbrã, ca o lunã în creºtere. un manual de redresare moralã. Inebranlabil cu 

Inevitabil, eclipsa a fost folositã ºi în dezbaterile convingerile sale, Eminescu a fost un combatant de 

politice. Realitatea TV a titrat una din emisiunile mare forþã, sincer, dar a avut adesea adversari de 

serii, chipurile, cu schepsis: „Þara cu 75% „eclipsã”. rea credinþã, polemiºti fãrã scrupule, ºicanatori 

„Gãselniþa” nu mi s-a pãrut deloc grozavã. (desemnaþi în textele sale prin cuvîntul 

„pamfletari”). Chiar dacã ºi el a greºit cîteodatã, 

În ajun din exces de pasiune, din antipatie profundã faþã de 

14 ianuarie 2011. Dimineaþã cu ceaþã anumite „personaje” ale epocii (de exemplu 

luminoasã. Înviat de Adrian Jicu, am mers sã atitudinea faþã de Eugeniu Carada, lãudat chiar în 

vorbesc despre Eminescu la Colegiul care poartã aceste zile de cîteva publicaþii scoase sau finanþate 

numele poetului. Am fãcut-o într-un mic de BNR), ziaristul a lãsat o imagine de cavaler 

amfiteatru, în faþa a vreo treizeci-patruzeci de intransigent ºi loial, nu de „mercenar”, de 

profesori ºi elevi. Subiectul meu, netratat în ºcoli, a „tonomat”.

fost „Publicistica lui Eminescu”. Dar, fiind la o 

sãptãmînã dupã Sãrbãtori, m-am referit întîi la Ziua Poetului

„Cum trebuie «consumat» Eminescu”. Sã nu ne 15 ianuarie 2011. Afarã, gri persistent. Dupã-

ghiftuim trei zile cu poeziile sale, cum se întîmplã, amiazã, la „Izvoare de filosofie”, Constantin Aslam 

Sã-mi dea luminã, putere ºi pace,
Sã mã bucur ca de o sfântã minune
ªi sã spun în auzul tuturor,
Bine-ai venit în sufletul meu.

(Ca o sfântã minune)

Pieta
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a realizat un dialog substanþial cu academicianul Cumãtrã benevolentã, „Alis” a dat pe guriþã 

Alexandru Surdu despre traducerea ºi editarea urmãtorul sfat: „Sã vã aplecaþi asupra lui Eminescu, 

Lecturilor kantiene ºi a altor texte filosofice cã face bine sufleþelului!” La fel de ghinionist, 

eminesciene. Alexandru Surdu, care e un om cu academicianul Eugen Simion a avut în faþã o 

formulãri clare, ferme, pregnante, a evocat ploieºteancã de-a lui, frumuºicã ºi pelticã, 

norocul de a fi fost ales (a spus-o cu mîndrie, dar ºi incapabilã sã iasã din „scenariul” pe care ºi-l 

cu gratitudine) de Constantin Noica pentru a alcãtuise, chiar dacã interlocutorul i-a declarat cã 

colabora la aceastã lucrare ºi faptul cã ea a jucat un problemele pe care le pune în dezbatere i se par 

rol important în biografia ºi în cariera sa de neesenþiale. Ea surîdea continuu, îºi scutura umerii 

cercetãtor. Cu totul diferit au arãtat însã ºi sînii, ºi revenea la punctul iniþial. Limbutã, 

convorbirile dintre profesorul de filosofie ªtefan întrerupea des, încît, aproape exasperat, Eugen 

Munteanu ºi „Alis” (emisiunea se intitula „Week- Simion nu mai ºtia cum sã termine o frazã. Obosit, 

end cu Alis”) de la 1 TV Bacãu ºi cea dintre la un moment dat a ajuns sã vorbeascã de cele 

academicianul Eugen Simion ºi Irninis Miricioiu de la „patru verbe” (sînt doar trei) din primul vers al 

TVR3. ªtefan Munteanu a fost rece, liniar, mecanic, „Odei (în metru antic)”: „Nu credeam sã-nvãþ a 

parcã voia sã scape cît mai repede din studio. muri vreodatã”. Ce-a reuºit totuºi sã sublinieze? 

„Moderatoarea”, alãturi de care stãtea rigid, mai Faptul cã importante nu-s nici exagerãrile 

mult l-a încurcat decît l-a stimulat, propunîndu-i o admiratorilor lui Eminescu, nici cele ale 

tematicã pe puncte, strîmtã ºi interesîndu-se de denigratorilor sãi recenþi, ci opera poetului.

„chestii” pentru care nu era documentat: influenþa 

religioasã a poetului asupra Veronicãi Micle, de 

pildã. Finalul a fost de grãdiniþã, ca sã nu zic de rîs. 

Remember
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A m  î n c e p u t  profesionist, cum am vãzut, în materie de interpretare 

aceas tã  pa r te  a  barbianã. O spune însuºi Marin Mincu în Argumentul 
1demersului de faþã justificativ al publicãrii târzii a tezei de doctorat . ªi s-a 

c o n f r u n t â n d  simþit lezat cã Mandics prefera teza de doctorat eseului 
m o d e r n i s m u l  despre textualizare. Oare de ce?
abordãrii exegezei În dezlegarea acestui nod, sã invoc un alt fapt, 
barbiene a lui Nicolae care dã dreptate lui Mandics György, în textura 
M a n o l e s c u  º i  ideologicã a vremii: Marin Mincu, în pofida eforturilor 
po s tmodern i smu l  sale, nu ºi-a putut vedea publicatã teza de doctorat 
celei a lui Marin decât fragmentar. În schimb, cenzura a preferat 
Mincu.  Încercarea exegeza textualistã a aceluiaºi. Concluzie inevitabilã: 
cea mai importantã textualismul, adopþie de import a criticii ºi a literaturii 
de a-l scoate pe Ion post-proletcultiste, a fost cu uºurinþã tolerat de regim. 
Barbu de sub tutela Noul nod conjunctural a fost tãiat, printr-o fulgerãturã 

paradigmei modernismului aparþine, fãrã îndoialã, de sabie a minþii, de cãtre Paul Goma, cel care a înþeles 
acestui critic. Marin Mincu a trecut, mai întâi, prin cã sucirea cu 180 de grade de la proletcultismul 
experienþa grilei moderniste în teza de doctorat, „obsedantului deceniu” la estetismul de dupã 1960, a 
publicatã abia în 1990 sub titlul Opera literarã a lui Ion fost, de facto, o întoarcere de 360 de grade, încât 
Barbu. Dar, trebuie subliniat, între cele douã etape ale voluptatea cu care scriitori ºi critici (sub oblãduirea 
exegezei lui Marin Mincu existã o ciudatã contradicþie foºtilor ideologi cominterniºti de felul Paul Georgescu, 
pe care autorul o respinge ori de câte ori simte cã o Ovid S. Crohmãlniceanu, S. Damian º.a.) au îmbrãþiºat 
astfel de bãnuialã poate plana deasupra operei sale. poezia purã, ca limbaj în sine, a convenit de minune 
Curiozitatea e cã, pe o faþã a lucrurilor, are dreptate, în regimului, de vreme ce nãzuinþa eminescianã a cãutãrii 
cealaltã, ruptura se vede cu ochiul liber. ªi mã întreb în trudnice a cuvântului ce exprimã adevãrul era pãrãsitã 
care dintre cele douã feþe, care par a fi ale lui Ianus, el atât de proletcultiºti, cât ºi de esteþi. Paul Goma a 
e orientat spre viitorul interpretãrilor barbiene sau spre identif icat în noua orientare, biruinþã a 
o etapã revolutã? Din punctul sãu de vedere, eseul „experimentului Piteºti” la nivel cultural, un soi de 
despre textualizarea poeticã exprimã culmea la care neoproletcultism/ neosãmãnãtorism întors, „pseudo-
putea ajunge critica în materie de abordare a urbanizat”, numind, în consecinþã, textualismul… 
barbianismului, pe când confruntarea din teza de textilism.
doctorat apare ca o etapã intermediarã între tradiþia Problema, în cazul lui Marin Mincu, e în ce 
modernistã a criticii interbelice ºi cea a noii paradigme mãsurã criticul a reuºit sã supravieþuiascã de sub 
postmoderne. La mijlocul acestei autojudecãþi de spectrul textualismului „textilist” ca simplã rescriere 
valoare se aflã însã un nod gordian, vid sau dur, nu are postmodernistã a modernismului purist tradiþional. Am 
importanþã, fiindcã pare totuna. Iar faptul nu-i dã vãzut cã Mandics György exprima îndoieli ºi prefera 
pace, în primul rând, lui Marin Mincu însuºi. Între teza de doctorat respinsã de cenzurã. Interesant mai 
critici, siguranþa de sine a exegetului a fost devine ºi evenimentul apariþiei, în 1978, a cãrþii lui 
zdruncinatã, bunãoarã, de Mandics György, un Dorin Teodorescu, încercare de a explica opera lui 

ISTORIE LITERARÃ CRITICÃ

Theodor CODREANU
ION BARBU ªI TEXTUALISMUL

Va trebui sã ne-mbrãcãm frumos
Ca bunicii noºtri
Duminica, pentru slujbã,
Ca pãrinþii pentru Înviere...

(În straie curate)

Ouã roºii



26 BAAADUL literaranul V, nr. 1(16), februarie 2011

Barbu prin hermetism alchimic ºi prin misteriile antice. întâi, cã Barbu e „cel mai programatic sciitor din 

Era, într-un fel, o întâlnire între abordarea din teza de literatura românã, în contextul universal stând alãturi 

doctorat a lui Marin Mincu ºi abordarea lui Teodorescu. de un Pindar pentru epoca antichitãþii, sau de un 
6Totuºi, cel din urmã a avut acces la tipar.  De ce? De Mallarmé pentru timpul modern” . La noi, rigoarea 

unde, probabil, reacþia uºor iritatã a lui Marin Mincu la conceptualã a cam lipsit, excetpându-i pe Titu 
apariþia cãrþii lui Dorin Teodorescu. Nu întâmplãtor Maiorescu ºi pe Eminescu. Existând o simbiozã perfectã 
publicã recenzia din 1978 în finalul ediþiei din 1990 a între concept ºi praxis poetic, Ion Barbu devine a doua 
monografiei despre Ion Barbu. mare probã de încercare pentru un critic român, dupã 

7Recunoscând cã lucrarea lui Teodorescu vine ca Eminescu . În consens cu Ion Barbu ºi în rãspãr cu 
nod de legãturã polemicã între abordãrile modernismul critic interbelic, Mincu aderã la direcþia 
impresioniste, fragmentare ale exegezei de pânã barbianã constând în „reîntoarcerea poeziei la funcþia 
atunci cãtre o „interpretare totalitarã”, Marin Mincu îi ei originarã pe care o deþinea în cadrul civilizaþiei 
reproºeazã o „confuzie dublã” pe care o lasã cartea: greceºti; cãtre «oda pindaricã» ºi rostul ei înalt de a 
„Nu se înþelege dacã criticul respinge «estetismul» lui instrui despre lucrurile esenþiale, despre unitatea 

8Ion Barbu sau critica estetizantã. În altã ordine, deºi universului întreg” . 
neagã exegeza lui Vianu, Dorin Teodorescu îºi Este evident cã o asemenea premisã contravine 
întemeiazã toatã demonstraþie pe ideile acestuia; deºi gratuitãþii moderniste ºi avangardiste, încât devine 
pare sã refuze interpretãrile existente în legãturã cu explicabilã preferinþa lui Mandics György pentru teza 
poemele importante ale lui Ion Barbu, nici nu propune de doctorat, iar nu pentru viziunea textualizantã din 

2
altele fundamental noi” . ªi are dreptate. Poate fi ºi o eseu. Mai mult de atât, în pofida exegezei tradiþionale, 
explicaþie, cu asemenea dublã confuzie, pentru accesul Marin Mincu pune schimbarea de paradigmã a lui Barbu 
la tipar, spre deosebire de soarta tezei sale de doctorat. ºi în linia marelui romantism european „de cunoaºtere” 
Pe de altã parte, Marin Mincu nu exagera observând cã (Novalis, Coleridge, Poe, Eminescu). Plus „noul 
abordarea în spiritul doctrinei hermetice a umanism” ivit din matematicã ºi teoretizat de Dan 
neoplatonicienilor nu era nouã, dar utilã pentru Barbilian. Linia romanticã, asupra cãreia Marin Minci 
exegezã: „Chestiunile nu sunt deloc noi, doar insistã, l-ar fi ajutat pe Ion Barbu sã depãºeascã 
discutarea lor e fãcutã cu mai mult aplomb ºi cu mai pericolul sterilizãrii lirismului care l-a pândit pe 
multã implicare «ocultistã», nuanþându-se câteva Mallarmé. Cu invocarea autorului Herodiadei, Barbu 

3aspecte modelatoare ale doctrinei hermetice” . Mai este descris ca aparþinând hermetismului: „Aspectul 
observã cã un critic „oficial” precum Crohmãlniceanu dificil, impresia de obscuritate vin din maxima 
asimilase deja ermetismul lui Ion Barbu cu poezia purã, concentrare, din renunþarea la tot ce e superfluu în 
semn al cotiturii de la proletcultism la estetism! Dorin exprimare, ca în teoremele lui Gauss. Actul poetic se 

9Teodorescu încerca sã disocieze ermetismul de poezia situeazã în afara ºcolilor poetice” .
purã, dar el comitea, în acelaºi timp, pãcatul de a Observaþia din urmã l-ar fi putut apropia pe 

4„reduce poezia la o simplã doctrinã esotericã” . Era Marin Mincu de prefigurarea, la Ion Barbu, a unui ethos 
pericolul de a ieºi în „extrapoetic”: „în loc sã transmodern, dar contextul cultural de atunci nu i-a 
investigheze «figurile» poeziei barbiene, este îngãduit aºa ceva. În consens cu punctul de vedere 
preocupat în primul rând de inventarierea poemelor agreat, criticul admite ºi fiorul unei religiozitãþi 
care ilustreazã cel mai exact «tehnica» de iniþiere esoterice la Ion Barbu, alt impediment care n-a îngãduit 

5hermeticã” . Or, focalizând atenþia pe „hermetism”, trecerea cenzurii, desigur. Poetul ºtia cã pilonii de 

care implicã univocitate de mesaj, Dorin Teodorescu susþinere ai civilizaþiei ºi culturii greceºti au fost Oda lui 

punea în primejdie „sporirea sensurilor poeziei” Pindar ºi Elementele lui Euclid. Plecând de la geometria 

barbiene, care plurivocitate e asiguratã, în schimb, de greacã, coloanele templului doric au reuºit sã 

poezia purã. Criticul ar fi avut dreptate pânã la capãt transceandã geometria însãºi, producând „transferul 

dacã ar fi abordat el însuºi textualizarea prin prisma matematic în poezie”, încât „Geometria devine în artã 

sporirii de sens poetic. Din pãcate, textualismul lui un principiu de structurare, ºi o categorie stilisticã. 

Mincu se orienta deja, în 1978, cãtre teoria abolirii Pentru poezie, o nouã cale spre mit. De aceea, Alceu ºi 
10orcãrui sens implicatã în conceptul de poezie purã. Pindar vor fi pentru Ion Barbu reperele absolute” . 

Altfel spus, el dãdea câºtig de cauzã convertirii la Intuirea stilului ca numitor comun între matematicã ºi 
poezia purã de tip Crohmãlniceanu, ceea ce a ºi înlesnit poezie a fost statuatã frecvent de Ion Barbu. Marin 
publicarea eseului din 1981. ªi asta din pricinã cã un Mincu o subliniazã comentând articolul despre Gh. 
Dorin Teodorescu se împotmolea, într-adevãr, în Þiþeica apãrut în Universul literar, la 8 ianuarie 1928. 
confuziile observate de critic, pe când el, la rându-i, Din aceastã simbiozã, Barbu a dedus o Grecie 
dinspre polul opus, ducea pânã la ultimele consecinþe imaginarã, atemporalã, trãitã, în timpurile moderne, ºi 
purismul sub masca textualizãrii. Astfel, nodul gordian de Hölderlin sau Eminescu. Aceastã Grecie a devenit 

11pe care cei doi critici s-au iluzionat cã l-au dezlegat, se „mitul fundamental” al lui Ion Barbu . E ceea ce l-ar 
refãcea ºi mai dur-încâlcit decât sperau aceºti diferenþia de matricea stilisticã a lui Lucian Blaga: 
hermeneuþi. „Într-un cuvânt, elenismul barbian propune o viziune 

Dar sã vedem care este opþiunea lui Marin Mincu stilisticã unitarã, universal valabilã într-un sistem de 
în teza elaboratã între 1969 – 1971. El descoperã, mai referinþã absolut. Or, dacã ne gândim la concepþia lui 
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Lucian Blaga, stilul ar avea rãdãcini în subconºtientul „Evident, probleme similare despre lirismul absolut ºi 

etnic. E vizibil cã sensul acesta e opus conceptului le-au pus ºi Mallarmé ºi Valéry. Dar cel dintâi le-a 
12 complicat inutil enunþul cu date sintactice sau barbian care vizeazã universalizarea spiritualã” .

idealiste; celãlalt a lunecat curând în poemul Eroare. „Universalizarea” barbianã are ca 
parmenidian, foarte frumos adesea, totdeauna fundament un spaþiu etnic ºi mai restrâns decât la 
strãlucitor de idei. Totuºi, acestui tip de eseuri rimate, Blaga: Isarlîk, arhi-urmã a strãmoºilor sãi, în faþa cãreia 
îi preferãm eseurile pur ºi simplu din admirabilele Marin Mincu se opreºte din prejudecata culturalã ºi 

14
ideologicã a internaþionalismului supravieþuitor în Varietãþi” . Cu totul altfel e vãzut Poe, care nu s-a lãsat 

reacþia antiprotocronicã, animatã tocmai de sufocat de teorie, ca Valéry, explorând „clarobscurul 

proletcultiºtii convertiþi la estetism. Faptul e cu atât romantic”, „lumina imanentã a visului” ce „l-a 

mai curios, cu cât exegezele lui Marin Mincu sunt ele preocupat pe Rembrandt”, pentru ca în interviul dat lui 

însele protocronice, mai ales cea despre Ion Barbu, spre Paul B. Marian sã mãrturiseascã: „Am o singurã evlavie: 

care obiectul îl orienta chiar în spiritul modelului Edgar Poe ºi trei admiraþii: Mallarmé, Rilke, 
15creionat de Edgar Papu în Feþele lui Ianus (1970), una Rimbaud” .

dintre cele mai bune cãrþi ale savantului comparatist, Disjuncþia dintre ermetism ºi obscuritate s-a mai 
perfect contemporanã cu teza de doctorat a criticului fãcut în exegeza barbianã. Primul termen a fost 
barbian. Ochiul ianuasian, privitor spre trecut, cãtre preferat îndeobºte de italieni,  pe când al doilea de 
Grecia strãveche, în cazul Barbu, este condiþia vigorãrii francezi. Ceea ce încearcã nou Marin Mincu este sã 
celuilalt ochi, orientat spre viitor, spre inovaþie, asocieze ermetismul cu opera aperta, conceptul lansat 
schemã dialecticã în care Marin Mincu intrã cu în 1962 de cãtre Umberto Eco, intenþie exprimatã de 
dezinvolturã pentru a performa el însuºi ca exeget. însuºi Ion Barbu. Accepþia, în tradiþia consacratã de 
Frica de context, ca ºi în cazul Manolescu, îl determinã Hermes Trismegistul, era restrângerea la univoc a 
însã a arunca sãgeþi contra ispitei protocronice. Cu sensului în ermetism, pe când obscuritatea ar fi 
vãditul risc de a distruge o figuraþie centralã a deschidere indefinitã. În Note pentru o mãrturisire 
imaginarului barbian: ocheanul, izomorfie a feþelor lui literarã, Barbu admitea infinitatea interpretãrilor unui 
Ianus, instrument simbolic de cunoaºtere care trebuia text, anticipând, alãturi de Mihai Ralea, ideea operei 
sã fie ºi titlul volumului Joc secund. deschise. În realitate, ca ermetic, Barbu deduce pe alte 

Introducând în exegezã dimensiunea romanticã a cãi posibilitatea infinitãþii lecturilor. Hermetismul 
operei barbiene,  Marin Mincu avea posibilitatea sã propriu-zis, desigur, admitea un singur sens pe care 
spulbere ºi pretinsul „parnasianism” al primei etape de iniþiatul trebuia sã-l descopere, pe când obscuritatea 
creaþie, mult vehiculat de critica interbelicã, cere colaborarea cititorului,  devenind dominantã a 
propulsând în prim-plan argumentul dionisac al lui poeticii moderniste. Confuzia inevitabilã n-a întârziat 
Nietzsche, care i se pare „profund romantic”, fiind sã aparã: ermetismul a fost asimilat obscuritãþii. De 

13ocolit de criticã „dintr-o teamã naivã” . A fost mai fapt, parabola romanticã ºi vagul simbolist, 

lesnicios, pentru critici, sã-l asocieze cu indeterministe, sesizeazã Marin Mincu, neagã 

„intelectualismul” lui Mallarmé ºi Valéry, hermetismul: „În acest context, hermetismul apare 
16intelectualism vãzut egal cu „hermetic”. Evident cã naiv, deºi din acesta derivã poesis-ul adevãrat” . 

Barbu e mai aproape de romanticul Edgar Poe decât de Pentru a ieºi din contradicþie, criticul admite cã 
cei doi poeþi francezi: „un poet complet deosebit de particularitatea ermetismului barbian provine din 
Mallarmé (sau de anexa acestuia Paul Valéry)”, dat fiind sinteza poezei cu matematica ºi se aventureazã în 
cã Mallarmé „rãmâne un liric mai mult de explorare urmãtoarea afirmaþie: „La Barbu nu se poate vorbi de o 
filologicã, cum spune însuºi Ion Barbu”. Într-adevãr, dispersie infinitã a mesajului, presupusã în opera 
Barbu avea o judecatã delimitant-clarã, validã, faþã de deschisã despre care ne vorbeºte Eco. Contrar 
cei doi. Iatã ce zice în conferinþa despre Jean Moréas: axiomatizãrii, înþeleasã în sensul de formalism, în 

Mâine vor înflori cireºii
ªi satul meu bun din nou este gata
Sã treacã prin vârsta frumoaselor basme
Cu zâna cea bunã ºi tânãrã.

(Primãvarã tânãrã)

Cu  ie
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poeticã Ion Barbu este închis. Deci, pe de o parte, Ion poeticã”, textualismul  ºi  corolarul sãu – 

Barbu este un poet hermetic în sensul fundamental, iar intertextualitatea. Dar Marin Mincu a pariat, în 

pe de alta, el admite, din punct de vedere formal mai formarea propriei viziuni postmoderniste, mai ales pe 
17 semiotica lui Eco, pe teoria textualistã a lui Roland multe posibilitãþi de abordare” . Cu pasajul citat, 

Barthes ºi pe cea a grupului de la Tel Quel, surse pe care criticul vrea sã împace ºi capra, ºi varza, nesesizând cã 
le ºi invocã în mod deosebit în Premisã.alunecã în pãcatul reproºat lui Dorin Teodorescu, acela 

Mã întreb cât de entuziasmat ar fi fost Ion Barbu de a extrapola esteticul în favoarea doctrinei 
vãzându-se citit ca „textualizant”. Cum textualismul a hermetice. Or, calea sigurã de a nu abandona esteticul 
fost, în anii '80, un fenomen de sincronism ºi cum ºtim este aceea de admite cã Ion Barbu n-a fost un hermetic, 
ce pãrere avea despre conceptul lui E. Lovinescu, mã ci creator al unui nou concept poetic, acela de 
îndoiesc cã ar fi fost prea încântat. Cert e cã nici ermetism canonic. Faptul deschide posibilitatea de a 
textualiºtii generaþiei '80 nu au fost prea atraºi de elimina noþiunea ambiguã de obscuritate din arsenalul 
ermetismul barbian, considerându-l, ca ºi pe Blaga, poeticii barbiene. Marin Mincu vrea sã ne explice cã, la 
aparþinãtor exclusiv de modernismul interbelic de care Ion Barbu, închiderea e de ordinul concentrãrii 
se mai simþiserã ispitiþi doar „neomoderniºtii” în frunte matematice, „ca artã a Teoremei – mai mult în sensul 
cu Nichita Stãnescu. ªi aveau dreptate, deoarece hermetismului de compunere al lui Gauss, decât pe 
concentrarea „teorematicã” a liricii lui Barbu îi jena linia formalistã a lui Hilbert. Dezideratul este dublu: 
tocmai în libertatea sans rivages a textualizãrii, care prin fondul de idei, lirismul barbian este univoc, iar 
înseamnã extensie voluptuoasã a cuvântului, la modul expresia acestui lirism este atât de sinteticã, încât 

18 parodic, cum se întâmplã în Levantul cãrtãrescian. Mai poate fi consideratã drept obscurã” . Observaþia este 
mult de atât, nici admiratorul sãu „neomodernist”, corectã, dar contradicþia rãmâne, fiindcã ni se propune 
Nichita Stãnescu, nu putuse urma noima reducþiei sã despãrþim fondul (univoc) de formã – obscurã, deci 
cuvântului, perceputã ca „antitextualizantã”. plurivocã! Or, în poetica modernã o asemenea 
Postmoderniºtii care s-au apropiat, totuºi, de Ion schizofrenie metodologicã a fost demult pãrãsitã. 
Barbu, au fãcut-o în numele parodicului, chiar dacã unii Consecinþa acestei dedublãri metodologice este 
au nãzuit la mai mult, precum basarabeanul Valeriu dramaticã, deoarece recunoaºterea existenþei 
Matei, în Grecia imaginarã (2003). E imposibil de „fondului” în poezie îl apropie pe Marin Mincu de 
susþinut cã Ion Barbu ar fi avut o atitudine poetica eminescianã a adevãrului, pe de o parte, iar pe 
intertextualizantã, parodicã, faþã de Pindar, Poe, de alta, la nivelul „formei” el ajunge la poezia purã 
Mallarmé, Eminescu sau Rilke, poeþi de care se simte recuperatã de postmoderniºti ca textualizare. Teza de 
ataºat. Întoarcerea lui în trecutul îndepãrtat al culturii doctorat se delimiteazã net de „sterilitatea” poeziei 
europene nu are semnificaþia „rescrierii” parodice nici pure: „Poezia nu se mai petrece într-un neant 
a tradiþiei, nici a modernitãþii. Pe de altã parte, sterilizant, ci devine cunoaºtere adevãratã. Astfel, ea 
postmoderniºtii au rupt cordonul ombilical cu sacrul, cu se întoarce spre funcþia originarã. Aici Parmenide ºi 
tradiþia, cu etnicul, plasându-se într-un soi de Platon sunt mari poeþi” ºi de aceea elenismul „poate fi 

19 „prezent” sterilizant, deºi pretind a se fi ancorat în luat ca un punct ideal al lirismului modern” .
„concret”. Or, metoda poeticã barbianã este Din nefericire, Marin Mincu nu a ºi demonstrat în 
„fenomenologicã”, prima operaþie fiind punerea între ce mod poetica barbianã este cunoaºtere adevãratã 
paranteze a concretului.prin chiar puterea ei esteticã. Din contrã, o va nega pe 

Asemenea impedimente sunt din plin resimþite ºi altarul textualismului postmodernist, atât de strãin de 
de Marin Mincu, de vreme ce constatã din primele ermetismul canonic barbian. În introducerea din 1990 
rânduri ale introducerii la eseu: „Critica poeziei lui Ion la teza de doctorat, el doreºte sã ne asigure cã Ion 
Barbu este o aventuã liminarã din care nu poþi sã ieºi Barbu este „un textualizant, un post-modern prin 
decât învins, dar o asemenea înfrângere valoreazã cât dubla-i atitudine, de implicare-detaºare faþã de 

21toate victoriile la un loc” . „Înfrângerea”, câtã existã discurs: o conºtiinþã situatã cu adevãrat în spaþiul 
în eseului criticului, este a „complexelor de culturã”, meta, dincolo de orice empirism, în cãutarea unui 
cu toate cã el a încercat sã se menþinã într-o concept ºi, concomitent, în actul propriu-zis de a-l 

20 hermeneuticã a profunzimilor, singura care garanta realiza” . ªi asta numai pentru a nu intra în 
victoria în înfrângere. Iar victoria repurtatã de Marin contradicþie cu Eseu despre textualizarea poeticã. 
Mincu e împotriva teoriei textualiste, deci a Aceasta este, într-adevãr, marea performanþã criticã în 
postmodernismului pe care l-a îmbrãþiºat cu atâta barbianism a lui Marin Mincu, dar, ca sã recurg la un 
pasiune. Sau, în orice caz, criticul a înþeles altceva prin paradox, în pofida programului conceptual la care 
postmodernism decât majoritatea postmoderniºtilor aderase, între timp, criticul. Cu eseul despre 
care au fãcut gloria modei la noi timp de mai bine de textualizare postmodernistã intra în înfundãtura 
douã decenii, pânã la critstalizarea noii paradigme a „complexelor de culturã” ale anilor '80, când s-a 
transmodernitãþii, singura care-l încapa cu adevãrat pe importat ºi la noi moda postmodernismului. Mai mult de 
Ion Barbu. De aceea, demersul critic al lui Marin Mincu atât, Marin Mincu ºi-a revendicat protocronismul 
poate fi recuperat prin modelul bifurcator al introducerii conceptului la noi ºi pe bunã dreptate, 
scriitorului ºi savantului român stabilit în Statele Unite, fiindcã, între timp, o fãceau alþii. Desigur, 
Constantin Virgil Negoiþã, care a constatat cã postmodernismul a adus în prim-plan, ca „metodã 
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paradigma postmodernã a evoluat spre douã tipare: ca Ion Barbu. ªi nu în poeme mãrginaºe, cum credea 

unul majoritar, al textualizãrii ca aventurã a limbajului Nicolae Manolescu, ci în capodopere ca Luceafãrul.

în sine, în linia poeziei pure moderniste; celãlalt, în  Geniul textualizant al lui Ion Barbu începe de la 

direcþia adevãratei recuperãri a tradiþiei, chiar în conceperea Cãrþii, premisã întru-totul validabilã: 

sensul ermetismului canonic barbian. Primul fel a fost „Poetul îºi va organiza materia volumului nu dupã 

numit de Negoiþã postmodernism modern, al doilea – criteriul cronologic, care nu e nici oparativ (în poezie), 
23postmodernism premodern. Opþiunea lui Constantin nici funcþional, ci dupã acela sintactic” . La fel ºi-a 

Virgil Negoiþã merge, firesc, cãtre postmodernismul conceput Cartea ºi Eminescu, deºi a fost împiedicat de 
premodern, ca venit, ca ºi Ion Barbu, de pe teritoriul Maiorescu ºi de „boalã” s-o definitiveze în momentul 
ºtiinþei, el fiind creator al logicii vagului, care stã la astral al vârstei de 33 de ani. A concepe poezia la nivel 
baza tehnologiei erei computaþionale în care am intrat sintactic înseamnã a o rupe de cuvântul în sine ºi a o 
deja. În plan literar, Negoiþã este creator al romanului înãlþa în trans-logic ºi în trans-lingvistic. În acei ani, cel 
algebric. Cum terminologia propusã de Negoiþã e care a înþeles revoluþia barbianã astfel a fost Nichita 
operabilã doar în stadiul tranziþiei de la postmodernism Stãnescu, intuiþie pe care a încercat s-o formuleze în 
la transmodernism, diferenþa esenþialã dintre cele eseul Cuvintele ºi necuvintele în poezie. ªi Nichita 
douã postmodernisme poate fi tranºatã printr-o numire Stãnescu a vorbit despre textualizare, dar nu a 
adecvatã, care sã nu mai dea gir confuziei. Astfel, se c o n f u n d a t - o  n i c i o d a t ã  c u  t e x t u a l i s m u l  
poate vorbi, în cazul lui Marin Mincu, de o utilizare postmoderniºtilor. Pentru el, scrierea este modul de 
similarã a conceptelor de textualizare ºi existenþã a adevãrului însã. „Totul este scriere. Totul 
postmodernism, cu atât mai mult, cu cât autorul le-a este vorbire sau gândire scrisã. Totul este alfabet. Cine 
fãcut sã funcþioneze în cazul unui scriitor care a refuzat ºtie sã citeascã, citeºte. Cine nu, nu! Se poate citi în 
toate -ismele epocii sale, din perspectivã trans, orice. În orice timp mersul vremii, în praful lunii viaþa 
numitrã de el infra, corespondent al transfinitului din prafului Lunii. În stele mersul universului. Totul este 
matematicã. scris. (…) Adevãrul este scris. El existã ºi este scris. Îºi 

24Obsesia textualizantã a lui Marin Mincu a fãcut ca aºteaptã numai cititorii” . Aºadar, scrierea originarã 
întreaga operã a lui Ion Barbu sã fie interpretabilã ca este translingvisticã, iar poezia, ca scriere originarã, 
metapoezie. Termenul a fost potrivit utilizat de Nicolae nu face excepþie, însã cei mai mulþi o reduc la o artã a 
Manolescu în cazul Levantului cãrtãrescian, dar devine cuvântului. Este ºi marea eroare a poeziei moderne, de 
nu doar ambiguu, ci ºi denaturant pentru Joc secund. ªi care Nichita Stãnescu a încercat sã se delimiteze, el 
totuºi, ca orice creator literar, Ion Barbu fiind unul dintre primii poeþi transmoderni postbelici, 
„textualizeazã”, de vreme ce scrie texte. E o condiþie care a gãsit în Eminescu ºi în Ion Barbu înainte-
elementarã a literaturii. Diferenþa faþã de majoritatea mergãtori.
covârºitoare a creatorilor de texte, ne asigurã Marin În vreme ce modernii ºi postmodernii eliminã 
Mincu, vine din aceea cã, faþã de contemporani, Barbu semantica din poezie, transmodernul o reînvie, privind 
era „foarte avansat în înþelegerea, practicarea ºi poezia ca istorie a întregii poezii, precum o percepe ºi 
definirea actului literar; astfel, el realizeazã pentru Ion Barbu prin întoarcerea la oda pindaricã ºi la 

22prima datã la noi conjuncþia ºtiinþei cu poezia” . romantici. ªi asta pentru cã sensul precede limbajul: 
Judecatã pripitã, întrucât Dimitrie Cantemir o fãcuse „Semantica precede cuvântul. Poezia nu rezidã din 
deja în Istoria ieroglificã, iar Eminescu aºiºderea, propriile cuvinte. Poezia foloseºte cuvintele din 
considerând cã preocuparea lui de bazã este ºtiinþificã disperare”. În consecinþã, adaugã Nichita Stãnescu, 
ºi literarã. De aici strãdania lui de a atinge prin cuvinte „Nu se poate vorbi despre poezie ca despre o artã a 
performanþa matematicii pe care o considera limba cuvântului, pentru cã nu putem identifica poezia cu 

25universalã. Altminteri, Marin Mincu admite, fãrã cuvintele din care este compusã” . Din disperarea 
ezitare, cã Eminescu este la fel de profund textualizant evocatã (ºi pe care Nichita Stãnescu o descrie ca în  

Sufletul meu este plin
Cu primãveri strãvezii
ªi cu aurul greu
Al multor toamne târzii,
Cu dimineþi, cu amiezi
ªi cu seri pline de tainã
Din Bogata frumoasei copilãrii.

(Bucurie simplã)

Canceu cu flori
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Criticilor mei, celebra artã poeticã polemicã a lui mãrturie, în apele poeticii elementelor. „Dezrobirea” 

Eminescu), poetul a nãscocit termenul necuvânt. aleasã de Ion Barbu este numitã, în titlul primei 

„Poezia metalingvisticã – precizeazã Nichita Stãnescu – variante din Sburãtorul, umanizare, ceea ce mã 

are ca sursã inspiraþia, suflatã la ureche poetului, rând îndrituieºte, în plus, ca sã-l compar cu eliberarea de 
26 raþionalism încercatã de Bachelard. Numai cã evoluþia pe rând, de cãtre Apollo sau de cãtre Dionisos” . 

celor doi mari gânditori apare rãsturnatã, fiindcã Ion Suntem deja în atmosfera „greceascã” a lui Ion Barbu, 
Barbu a trecut, în cele din urmã, exclusiv la pe urmele cãruia Nichita Stãnescu distinge trei moduri 
matematicã, regretând „rãtãcirea” în poezie.de a crea poezie: cea la nivel fonetic, sub semnul 

Gestul „dezrobirii” apare astfel în 1920: Castelul melos-lui, ca la George Coºbuc; cea la nivel morfologic, 
tãu de gheaþã l-am cunoscut, Gândire!/ Pe netedele a cuvântului, a metaforei, de tip arghezian; ºi, în fine, 
dale, mult timp am rãtãcit,/ De noi rãsfrângeri dornic, poezia la nivel sintactic, cea mai dificilã între toate: 
dar nici o oglindire/ În sloiuri, în poleiuri, în scuþi n-a „Tot în Arghezi vom gãsi indici: «Trei sau patru-n mal 
întregit/ Rãzleþul gest, cu gestul cel aºteptat. pescari». Ion Barbu însã este desãvârºit în aceastã 
Cuvântul,/ Abia rostit, se frânse în aerul tãios:/ Un structurã poeticã. În acest caz, dromadera se 
strai de promoroacã i-a fost întreg mormântul!/ – ªi transformã în cãmilã. La cocoaºa foneticã se adaugã 
niciodatã ºoaptã ori sunet unduios,/ Sfelnic zvon ori întru-inerþie ºi cocoaºa morfologicã. Toate armele 

27 hohot rãtãcitor, din via,/ Multipla fremãtare n-a poeziei sunt adunate la un loc” .
strãbãtut prin zid./ Doar, rareori, când vântul îºi Dacã Marin Mincu ar fi urmat în labirintul criticii 
despletea urgia,/ Un nou ciorchin de gheþuri, înzilizit, firul trasat chiar de Ion Barbu ºi regãsit de Nichita 
rigid,/ El prelungea, el singur, reverberarea largã… Stãnescu, el ar fi dat o cu totul altã turnurã 
(Dezrobire)postmodernismului românesc, scutindu-l de a rãtãci în 

Marin Mincu nu citeazã din aceastã primã strofã inflaþia verbalã (Maiorescu i-ar fi spus „beþie de 
decât ultimele ºase versuri spre a insista asupra ideii de cuvinte”!) de care au suferit cei mai mulþi dintre 
oglindã matã, ireflectantã, asociatã cu rigiditatea optzeciºti, maladie trecutã în metastazã la 
zidului. ªi imediat face comparaþie cu diamantul „nouzeciºti” ºi la „douãmiiºti”. Traseul urmat de el, sub 
mallarméean identificat de Jean-Pierre Richard cu imboldul „textualizãrii” barbiene, ar fi avut toate 
vidul. Numai cã Marin Mincu nu trage cuvenita datele unei hermeneutici a profunzimilor, dacã n-ar fi 
învãþãturã din exemplul oglinzii sterile ºi o extinde, în fost deformatã de paradigma poeticii moderniste duse 
pofida cursului oglindirii barbiene, la actul clar de pânã la ultimele ei consecinþe.
narcisism spre a se încapsula ideii moderniste de poezie Punctul de purcedere al lui Marin Mincu este cel 
purã, în care cuvântul e vid de sens. Cum poate fi aºa impus chiar de Ion Barbu: poetica oglinzii. În genere, 
când sensul precedã cuvântul iar Sensul e chiar oglinda este tratatã ca motiv literar sau ca mit, iar nu ca 
Creatorul care a dat sens prin Cuvânt universului?resort generativ al universului artistic. Oglinda 

28 Poetul este ºi el „De noi rãsfrângeri dornic”, dar barbianã nu a fãcut excepþie . Marin Mincu a încercat 
în sloiuri, poleiuri, scuþi (toate ale raþiunii-Mercur) nu însã a trece de maniera „complexelor de culturã”. El a 
poate spera la oglindire. Cuvântul e creator numai ca înþeles cã oglinda este chiar principiul gramaticii 
oglindire, însã nu orice fel de oglindire, fiindcã reflexie generative barbiene în procesul de textualizare, 
este ºi raþiunea sterilizantã. În oglinda artificialã e doar „depãºind cadrul unui simplu «motiv» imaginar” ºi 

29 chipul lui Narcis, scrierea seacã/vidã sau goalã, cum i-a ocupând „un loc central în întreaga poezie barbianã” . 
spus Eminescu („înºirând cuvinte goale”). Însã Cuvântul „Poezia sintacticã” începe, propriu-zis, ca reflexie, 
primordial a fost mai întâi rostit, el fiind deopotrivã pliere, conducând la „þesãtura” pe care o numim 
muzicã, ritm pentru a se transforma, apoi, în imagine textualizare. Poetul, observã criticul, a deplâns încã 
materialã, în scriiturã mundanã. Ca ºi alþi interpreþi ai din poemele „parnasiene” lipsa „reflexului” care sã 
motivului oglinzii, în pofida avansului dobândit faþã de înlesneascã accesul la realitatea platonicianã, gãsind 
aceºtia, Marin Mincu eliminã din mitul strãvechi pe cel cã ne aflãm într-o sterilitate tragicã. Aceastã „tristeþe” 
de al doilea protagonist – Echo, întruparea ecoului ar fi fost un ecou la lecturile din învãþãturile lui Hermes 
primordial, a durerii-dulci, care însoþeºte Creaþia. Trismegistul ºi din misteriile eleusine. Ceea ce nu se 
Vechii aezi îºi rosteau muzical poemele, nu reflectã se aratã ca o lume stagnantã, împietritã, „ca o 

30 „textualizau” postmodern. Dupã Al Doilea Rãboi carierã uriaºã în pãrãsire” , precum în poezia Râul. 
Mondial, în literatura românã, faptul a fost înþeles de Aºadar, peºtera platonicianã golitã pânã ºi de umbre. 
Cezar Ivãnescu, cel întors la trubadurii medievali, el Râul învolburat este oglindã nereflectantã. Volbura 
fiind unul dintre puþinii poeþi care au reuºit sã se opunã dionisiacã viseazã oglindirea apolinicã: „ªi nicãieri, în 
valului sterilizant al textualiºtilor, care au sfârºit prin a goana pãtimaºe,// Reflexul liniºtit nu locuia/ Cu lumea 
ucide poezia. Ion Barbu s-a considerat un aed menit sã lui nãvalnicele ape…”. Dar nici gheaþa gândirii, care l-a 
reînvie oda pindaricã ºi arta menestrelilor populari. urmãrit pe matematicianul cartezian, nu „oglindeºte”, 
Povestea rigãi Crypto ºi a laponei Enigel e rostitã (zisã) ceea ce înseamnã cã simplul reflex mecanic este la fel 
de un menestrel.de steril. Iatã de ce poetul s-a aventurat în a se dezrobi 

Ceea ce îndurã poetul în Dezrobire este de tirania gândirii, experienþã pe care o va mai încerca 
frângerea, moartea Cuvântului care nu se poate oglindi idoneistul Gaston Bachelard, care, simþindu-se sufocat 
în „straiul de promoroacã”: „Cuvântul,/ Abia rostit, se de raþiune, s-a refugiat, salvator, dupã propria-i 
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frânse în aerul tãios:/ Un strai de promoroacã i-a fost de brigadã Constantin Prezan, la intervenþia colonelului 

întreg mormântul!” Dupã care urmeazã legea oglindirii Sache ªoiculescu, unchiul viitorului poet, cazat atunci 

anulate de zid: „Multipla fremãtare n-a strãbãtut un la Iaºi. Înspãimântat, tânãrul Dan Barbilian a fugit, pur 
31 ºi simplu, din unitatea militarã de la Huºi, gãsind zid” . Singur, vântul mai pãstreazã ceva din nostalgia 

refugiu la unchiul sãu, la Iaºi, acolo unde a ºi scris prima rostirii primordiale, putând învinge, prin rãsfrângere, 
variantã a poeziei Fiinþa. Poet adevãrat a devenit Ion duritatea zidurilor: „Doar, rareori, când vântul îºi 
Barbu nu la îndemnul lui Tudor Vianu sau al lui Simon despletea urgia,/ Un nou ciorchin de gheþuri, înzilizit, 
Bayer, cum lasã a înþelege tradiþia anecdoticã rigid,/ El prelungea, el singur, reverberarea largã…”. 
vehiculatã chiar de autor, ci în urma teribilei Reverberarea este ecoul, oglindirea undei. Astfel, 
experienþe trãite ca elev la ºcoala militarã, pe fondul oglindirea barbianã are dubla faþã a luminii: este, 
rãzboiului mondial. Fragila verigã din „marea îndoire”, simultan, corpuscul ºi undã. Realitate profundã, 
cum se descoperã poetul ca prim act narcisiac, al paradoxalã, pe care mecanica newtoniano-cartezianã a 
cunoaºterii de sine, vede uimitã cum din moartea lui refuzat-o cu îndãrãtnicie, aºa cum interpreþii mitului 
virtualã rãsare „Un roi de existenþe”, ca ecouri ale lui Narcis au ignorat a doua faþã a lui Narcis, care este 
durerii primordiale – unduire. Primejdia morþii l-a Echo. În chip grãitor, Ion Barbu dedicã prima poemã din 
transformat în „þesãtor”, ca pe o nouã Penelopã, iar ciclul „parnasian” unui Narcis-undã, ca rãsfrângere 
þesãtura lui se va numi poezie. În acest sens, Ion Barbu curbatã, nu cea a simetriei liniare, strict spaþiale din 
are, într-adevãr, geniul textualizãrii, de la bun început, oglinda artificialã a raþiunii. Poetul numeºte oglindirea-
ceea ce þine de domeniul miracolului: Deci, arcuit sub undã elan, care este ºi titlul poeziei ce marcheazã 
timpuri, desfãºur lung þesut/ De la plãpânda iarbã la debutul absolut al lui Ion Barbu, în Literatorul din 28 
fruntea gânditoare,/ ªi blondul ºir de forme, urcând septembrie 1918, autorul preferând, atunci, titlul 
din soare-n soare,/ În largurile vieþii, revarsã un Fiinþa, intuiþie genialã care atestã concentrarea cãtre 
trecut.ontologic, cãtre sens, nicicum cãtre absenþa acestuia, 

Ion Barbu, este, aºadar, deplin, matur, deja, de cum pretindea „poezia purã”. În Elan, poetul se 
la debut, deºi încã retoric ºi prea dionisiac. Un orgoliu autodefineºte, nepãrãsind încã spaþiul eului liric: Sunt 
demiurgic încheie poema: ªi astfel, în Pãmânturi, numai o verigã din marea îndoire,/ Fragilã, unitatea 
croindu-mi vaste porþi/ Spre ritmuri necuprinse de mi-e pieritoare; dar/ Un roi de existenþe din moartea 
minte, vreodatã,/ Aduc Înaltei Cumpeni povara mea mea rãsar/ ªi-adevãratul nume ce port e: unduire.
bogatã/ De-atâtea existenþe ºi tot atâtea morþi.Unduire  este  ecoul  r imic arcuit  cu 

Lava, urmãtoarea poemã, confirmã paroxismul îndoire/oglindire. Faptul cã actul narcisic este asociat 
frãmântãrilor din adânc în aºteptarea gestul creator cu moartea (ceea ce corespunde cu destinul lui Narcis), 
prin logosul divin: ieºirea cãtre cer: Te-înãbuºeai în are corespondent în experienþa de viaþã din timpul 
pâcla încinsei atmosfere/ O! tu, noian de lavã ce-aveai rãzboiului, când poetul a fost smuls din universul 
sã fii pãmântul:/ Fãptura nu sunase din trâmbiþi de matematicii, ca student la Universitatea din Bucureºti, 
cratere,/ Nu fulgerase încã, în noaptea ta, ºi trimis la ªcoala Militarã de Artilerie ºi Geniu, 
cuvântul…// Ce surdã clocotire, ce-înceatã aºteptare/ încartiruitã la Huºi pe tot parcursul anului 1917. Aici, 
Sub aburii roºiatici, sub aburii de fier,/ Când, înspre Dan Barbilian s-a lãsat în voia vârtejului dionisiac al 
noi tãrâmuri vroiai o revãrsare,/ Când, oprimat de ego-lui empiric din care va încerca sã se salveze, prin 
umbrã, tu presimþeai un cer!elan creator, dat fiind cã prima fiinþã din el a ajuns sã 

Pentru ca titanismul eminescian al fierberii sã fie primejduitã de ameninþarea morþii într-un dublu 
atingã, panteistic, orgia universalã: ªi peste tot, în sens: pe fondul rãzboiului ºi în contextul în care s-a 
trupuri, în roci fierbinþi – orgie/ De ritmuri vii, de lavã, vãzut la un pas de condamnare la Curtea Marþialã, din 

32 de freamãt infinit,/ Cutremurând vertrebre de silex pricina actelor grave de indisciplinã cazonã , situaþie-
ori granit,/ Va hohoti, imensa, Vitala Histerie.limitã din care a fost salvat de un bileþel al generalului 

Bãtrânele grãdini din Bogata
ªi grãdinile tinere din satul bãtrân
(...)
Toate stau în genunchi ºi se roagã
Pentru liniºte ºi luminã,
Pentru bucurie ºi rod.

(Rugã în zori)

Ulcicã cu flori ºi pãpuºoi
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Întrucât simpla reflectare în oglindã, ca simetrie „cunoaºterea mântuitoare” decât „pe calea rampantã 

a paritãþii, rãmâne sterilã, Marin Mincu sesizeazã cã a ºtiinþei, pentru care mã simt în adevãr fãcut” 

este nevoie de o dublã rãsfrângere: una în plan strict (Fragment dintr-o scrisoare din 1947). Textul la care 

obiectiv, alta în plan secund, cel al creaþiei lingvistice, face referire Marin Mincu vorbeºte însã despre 

astfel încât se întâlnesc purul ºi impurul, ecuaþie ce ar nemulþumirea lui Ion Barbu de a nu mai fi în stare, 

lipsi la Mallarmé. Criticul identificã dedublarea datoritã conjuncturii istorice (þara era ocupatã de 

oglindirii în Rãsturnica, spre exemplu, unde prima sovietici), sã mai atingã acea „curãþie” la care aspirase 

reflectare e moartea, semn al vidului, iar a doua ar fi ºi Eminescu (invocat în scrisoare ºi cãruia îi recunoaºte 

redobândirea virginitãþii chiar prin moarte. Poema este supremaþia, indirect), acele forme perfecte ratate, 

consideratã Mortua est a lui Ion Barbu. O moarte credea el, datoritã nesincronizãrii suficiente a poeziei 

violentã, prezentã ºi-n Hérodiade, unde dansul precede cu matematica. Un asemenea Ion Barbu „ºi-ar fi pus 
41decapitarea Sfântului. O asemenea moarte, ca primã invenþiunea în teoreme ºi perfecþiunea în versuri” . 

oglindire, e cã aceasta „reprezintã un spectacol Barbu mai constata cã, în pofida a ceea ce voise sã facã 
caricat, inautentic”, din care cauzã poezia ar deveni „o el în poezie, aceasta evoluase cãtre modernism ºi 
orchestraþie complet afonã ºi cu semnificaþia unui avangardism, iar el fusese luat de ºuvoiul criticii ca fiind 
tragism absurd”, fapt ce se repetã ºi-n Cântec de „modernist”, cultivator, altfel zis, al unui model de 

33
ruºine . Dubla rãsfrângere devine, în schimb, eficientã poezie purã la care nu aderase niciodatã: „Voi putea 

în Domniºoara Hus, o dansatoare de felul Herodiadei lui distruge legenda, cã am fost ori cã sunt modernist? E o 

Mallarmé. Dansul domniþei Hus este o moarte bufã: „A eroare care s-a acreditat din vina îndoitei mele 

reprezenta înseamnã a ucide ºi a deveni victimã a specialitãþi: toxicomania ºi matematica pe care n-am 

propriei reprezentãri (ucideri). Personajul (sacrificator ºtiut sã le þin bine, sã nu se prelingã în scrisul meu. Un 

ºi victimã) este însã recuperat prin magia finalã a duh rãu s-a amestecat ºi a voit, dimpotrivã, sã mã 
34 realizez, într-un fel de îngânare ºi sugrumare, de precar poeziei” .

tunel fãrã ieºiri…/ Sunt cel mai demodat poet. Ceva mai Marin Mincu, apelând la Julia Kristeva, ne asigurã 
mult, un rãtãcit, un intrus în uºoara ºi înaripata gintã. O cã recuperarea „victimei” se constituie într-o „nouã 

35 ambiþie neroadã, de adolescent vanitos, m-a ordine, un nou model semiotic” , întrucât naºterea 
determinat sã mã pregãtesc îndelung (1914 - 1930) oricãrui simbol cere un sacrificiu. Barbu însã ar 
pentru a-i dovedi lui Vianu (tâlharul care mã contrazice o atare experienþã semioticã: „Pãrerea 
mortificase, râzând de primele mele jocuri de acest noastrã este cã în profunzimea gândirii barbiene se 
fel), cã pot la rigoare simula poezia în aºa mãsurã ascunde negarea funciarã a experienþei simbolice. 
încât… mãrturisesc cã în primele mele socoteli nu intra Practicile simbolizante sunt valorificate ca tragice ºi 

36 un atât de semeþ triumf!... sã scrie o carte despre mine! inutile” . E silit spre atare concluzie de sacrificiul rigãi 
Cariera mea poeticã sfârºeºte logic la cartea lui Vianu Crypto, „irelevant în ordine simbolicã. De-mascarea 
despre mine. Orice vers mai mult e o pierdere de printr-un narcisism solar violent nu are decât efectul 

42vreme” .distrugerii lui pentru totdeauna, fãrã vreun profit 
Mãrturia este una dintre cele mai dramatice pentru memoria rãmasã în simbol”. La fel de vid este 

emise de Ion Barbu. Deºi el voise sã scoatã poezia de sub sacrificiul melcului. Numai cã „Melcul ºi criptogama 
facilitatea pentru care o condamnase Platon, constata nici nu sunt însã simboluri, ci semne. Moartea lor nu 

37 cã nu reuºise, de vreme ce nici cel mai erudit ºi mai dezvãluie decât vidul ascuns în ele” . Criticul se 
cumpãnit estet al vremii, Tudor Vianu, nu reuºise sã-i hazardeazã sã considere cã, fiind simboluri ale 
dibuie resorturile. De aceea, se vedea „cel mai increatului, moartea lor este vidã, niºte obiecte 
demodat poet”, chiar când moda îl lãudase pentru… teatrale, simple mãºti, simulacre, în limbaj 
modernism. El, sugereazã cu o ironie tragicã, nu reuºise postmodernist. La fel ºi în cazul autospeculãrii din 
decât a fi „un intrus în uºoara ºi înaripata gintã”. Orice Falduri, similarã cu pliul mallarméean. Actorii, 
vers în plus, dupã cartea lui Vianu, devenea, într-mimând, „nu fac decât sã anime în felul lor nimicul, 

38 adevãr, „o pierdere de vreme”. Numai în acest sens vidul, mascându-l sau demascându-l” . Chipul din 
rãmâne validã ºi aprecierea parafrazatoare a lui Marin oglindã e al personajului fictiv din opere. Dar Barbu 
Mincu: „Simbolurile poetice au aºadar zãdãrnicia respinge, totodatã, personajul de ficþiune, contradicþia 

43morilor de vânt” . Da, întrucât „poezia purã” dezvãluind o laturã tragicã a unuiversului barbian: 
modernistã deforma adevãrata nobleþe a „gratuitãþii „Poetul pune la îndoialã, dupã pãrerea noastrã, profitul 
spiritului”, într-o textualizare vidã de sensurile fiinþei. pe care ficþiunea l-ar aduce cunoaºterii; ºi cu toate 
Culmea e cã Marin Mincu pãrãseºte imediat aceastã acestea, orice negare sau dublu se întâmplã în cadrul 
pistã hermeneuticã ºi continuã sã asocieze înalta þintã a ei. Iatã în ce constã profunzimea insolitã ºi tragicã a 

39 textualizãrii cu vidarea de sens. În prãbuºirea poescã a poeziei barbiene” .
Casei Usher el citeºte nãruirea sensului. Cuvântul se Ion Barbu ar nega oglindirea ºi ar reþine numai 
autoreflectã, se textualizeazã. Dar autoreflectarea procesul reflectãrii, ceea ce poetul numeºte operaþie. 
cuvântului nu poate sã fie pierdere de sens, ci Mai mult: „Ion Barbu neagã în esenþã actul poetic, iar 
augmentare, fiindcã nu scriitura-literã se multiplicã, ci poezia sa se naºte din propria ei negaþie, ca un act 

40 rostirea-ecou, ritmul fiinþial. Mincu identificã atât în exasperat” . Deduce asta din mãrturia târzie a 
Prãbuºirea casei Usher, cât ºi în Joc secund doar lepãdãrii de poezie, dat fiind cã nu poate ajunge la 
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„metaliteraturã”. De ce nu chiar cea mai purã pe când apa-oglindã o naturalizeazã. Marin Mincu ne 

literaturã? „Vizitatorul lui Usher nu face decât sã intre sigurã cã apa barbianã nu naturalizeazã imaginea, ci o 

în atmosfera unei cãrþi, o carte în care locuieºte Usher, artificializeazã, rãsturnând iarãºi valorile. Când e vorba 

personajul ei fictiv, carte care se autofigureazã chiar în sã prefere o oglindã, Barbu nu alege „oglinda naturalã a 

propriile-i pagini sub forma unui ciudat edificiu”, fluviului, care rãmâne pe al doilea plan, ci oglinda 

vizitatorul-narator fiind „singurul care participã la artificialã a unei armuri metalice a gândului închis, care 
44 respinge prin reflexe orice amestec al lumii aceastã lecturã concomitentã scriiturii” .

49
Acestea sunt, desigur, subtilitãþi telquel-iene, exterioare” . ªi dã ca exemplu poezia Luntrea. 

atât de la modã în critica modernistã ºi postmodernistã Într-adevãr, Barbu pare sã punã, în alternativã, cele 

din anii '80. Funcþioneazã admirabil ºi-n cazul douã oglinzi: apa fluviului ºi armura. Sã reproduc 

personajului Nastratin, bunãoarã. Crit icul strofele finale: Zori neasemuite, apusuri de castele/ 

interpreteazã refuzul lui Nastratin Hogea de a coborî Aprinse, sub metalul curat, s-or oglindì,/ Iar strãvezia 

din caic drept probã pentru „închiderea în sine a noapte va creºte ºi rodì/ Prin apele armurii rãsade-

personajului fictiv, care nu poate comunica, prin datul ntregi de stele;// Fugarnic sfânt, tu lasã ca fluviul sã te 

sãu, cu realitatea care îl creeazã ºi de care este poarte…/ Dar, dincolo de luntrea îngustã, nu privì,/ 
45 Cãci apa-þi va trimite ºi va întipãrì,/ Întunecatã, faþa despãrþit” . Într-un capitol viitor, se va vedea cã nu 

iubirii voastre moarte!existã, la Ion Barbu, o rupturã între real ºi oglindirea-
Cele douã oglinzi antagonice, la prima vedere, îºi ficþiune, fiindcã poetul se comportã ca un profund 

dezvãluie complementaritatea. În metalul curat, se fenomenolog al actului creator, despãrþirea despre care 
oglindeºte clipa prezentã a luntraºului, cu maximã vorbeºte Marin Mincu fiind, în realitate, doar efectul 
naturaleþe, încât armura strãlucitoare se naturalizeazã punerii concretului între paranteze.
ea însãºi cãpãtând inflexiunile apei: „Prin apele armurii ªi în capitolul intitulat Fictio rhetorica, sintagmã 
rãsade-ntregi de stele”. O iubire, aºadar, amplificatã preluatã din Dante (Vita Nuova), criticul continuã sã 
cosmic. Este ceea ce Bachelard a numit narcisism creadã într-o textualizare/retoricã „ce se exercitã în 
cosmic, dobândit, cu atât mai tulburãtor, prin oglinda gol la nivelul pragmatic, autospeculându-se într-un 

46 metalicã, izomorfã apei („apele armurii”). Împiedicat plan mai profund” , ca în Oul dogmatic. Invocarea 
în contradicþie, Marin Mincu nu recunoaºte lui Ion Barbu dimensiunii produndului contrazice vidarea de sens, 
accesul la narcisismul cosmic: „În poezia barbianã, încât autorul admite paradoxul cã „intranzivitatea 
acest soi de narcisism natural este cu neputinþã de maximã trece în opusul ei”, aºa cã „închiderea 

50gãsit” . Ba chiar e punct de purcedere pentru actul clar retoricã” „comunicã la infinit prin pluralitatea de 
47 de narcisism, cum o atestã prima artã poeticã din Joc mesaje” .

secund. În plus, admite întors Marin Mincu, „oglinda Plecând de la premisa cã Bachelard numise apa 
aspirã sã devinã apã”. Ceea ce-l sfãtuieºte poetul pe „elementul poetic complet” ºi apelând la disocierea 
„fugarnicul sfânt” e sã nu priveascã în apa fluviului, sã o între imaginaþia formalã ºi cea materialã, ecouri ale 
prefere pe cea a imediatului metalifer, pentru cã complexelor de suprafaþã ºi de profunzime, ºi þinând 
oglinda naturalã dezvãluie viitorul: „Întunecatã, faþa seamã cã imaginaþia materialã primeazã la poeþi, Marin 
iubirii voastre moarte!” În consecinþã, e preferabilã Mincu  observã cã la Ion Barbu lipseºte predominanþa 
amãgirea clipei prin acvatizarea oglinzii-armurã.vreuneia dintre ele, aºa încât, de la el, nu putem învãþa 

Revenind la apa lui Poe, ea îi apare, prin poezia elementelor, dar când o face, „lecþia lui ne 
excelenþã, text. În schimb, ca singurul lector adevãrat spune mult mai mult decât a oricãrui poet 

48 al lui Poe, „Apa barbianã este cel mai perfect (sic!, «elementar»” . Apa barbianã nu este element, ci are 
51n.n.) text” . Fiindcã este complet abstractizatã: doar „forþã textualizantã”, „ca oglindã”. Bachelard 

„Abstractizatã complet, devine ea însãºi un element de spune cã oglinda propriu-zisã artificializeazã imaginea, 

Nu mai vreau nici clipã
ªi nici duratã,
Vreau doar Cuvântul
Pe care îl caut
ªi nu mi s-aratã.

(Numai cuvântul)

Ion Creangã
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abolire. A te reflecta în ea înseamnã, de fapt, a te limbajul se reflectã doar pe sine ºi numai mediat 
58îneca. Nu întâmplãtor Barbu investigheazã poetic reflectã ºi omul” .

fenomenul înecãrii. A te îneca într-o oglindã nu este un Ar fi, desigur, un motiv foarte serios care dã 
fapt poetic nou; el þine de narcisismul clasic, devenit câºtig de cautã definitiv lui Platon, în prigoana poeþilor. 

52
acum simplã figurã retoricã” . Înecarea barbianã nu e Numai cã un asemenea impas ontologic este menit sã 

o simplã „figurã retoricã”, ci face parte din ducã la disperare. E drept, Barbu a avut ºansa refugiului 

procesualitatea fenomenologiei poetice, mai ales cã ultim în matematicã, dar finalul Jocului secund nu lasã 

rezultatul ei final este textul, cum conchide criticul: loc la astfel de soluþie întrucât textul poeziei Încheiere 

„Procesul de reflectare-înecare capãtã asptectul unei înseamnã o certã întâlnire cu geometria, în zona de 

lupte cosmice (mai putem nega inflexiunile transparenþã maximã – El Gahel, litera dobândind 

narcisismului cosmic la Ion Barbu?, n.n.). Rezultatul ei perfecþiunea heptagonalã pe care o înconjoarã în 
53 cercul fiinþei simbolizatã de ºarpele Uroboros. Tot este însuºi textul” .

exemplul ºarpelui încolãcit îl luase ºi Eminescu pentru a Cea mai ingenioasã aplicare a înecãrii textuale o 
desfide raþiunea în cuadratura cercului. Astfel liniºtea, produce Marin Mincu referitor la poezia finalã 
nirvanicã, la Eminescu, ºi pace eternã, este cuceritã (Încheiere) din Joc secund: Eu sub piatra turcã, luat de 
prin împãcarea marilor antiteze de limbaj, ambele cu Isarlîk,/ La o apã albã intru – bâldâbâc!
statut de limbã universalã: poezie ºi geometrie. Marin Ceea ce înseamnã „dispariþia totalã a creatorului 
Mincu însuºi constatã „înfãptuita liniºte” în El Gahel. Iar în text. E un act de auto-anulare care ar trebui sã 
Barbu nu ar fi pãrãsit poezia (în realitate, n-a pãrãsit-o însoþeascã orice operã adevãratã. Orice text adevãrat 
niciodatã, de vreme ce ultima lui mare realizare ºi-o se sfârºeºte în mod logic cu un epitaf”: „apa textului 
considerã traducerea din Shakespeare!), dacã ºi-ar fi rãmâne «albã» ca o paginã pe care nu se mai scrie 

54 gãsit cititorul. Pe unul, totuºi, l-a gãsit, pe Léo Delfoss, nimic” . Dar nu e ºi eminesciana În stingerea eternã 
cãruia îi mãrturisea în 1927: „Nu încetez sã mã minunez dispar fãrã de urmã? În orice caz, e momentul când 
dinaintea straniei tale înþelegeri a poeziei în sine: Marin Mincu se apropie cel mai mult de ermetismul 
lirismul, dincolo de limba particularã în care se aflã canonic barbian, pe care el îl numeºte însã hermetism 
fixat. Observaþiile tale pãtrunzãtoare ºi subtile asupra textual, diferit de hermetismul tradiþional. Adevãrat, 
aliteraþiilor ºi armoniilor imitative mi-au dat de gândit dar nu ºtiu cât de diferit de ermetismul filologic, 
încã de la Göttingen, în neuitata searã când þi-am citit recuzat de Ion Barbu. Din pãcate, Marin Mincu nu face 
Dupã melci. Da, existã o limbã a poeziei, o limbã delimitarea necesarã, încât el ne lasã în plutirea 
universalã; sau un dar de a recepta unda liricã, dar care ambiguitãþii, în neºtiinþa dacã hermetismul textual 

59nu are nimic de-a face cu lexicul ºi cu gramaticile” . este ceva diferit de cel „filologic”. Aici e defectul 
Mãrturia aceasta spulberã în cele patru vânturi central din hermeneutica lui Marin Mincu, fiindcã el 

atribuirea lui Ion Barbu a conceptului modern de poezie nu-l desprinde decisiv pe Barbu de poezia purã 
purã, pentru care Marin Mincu a fãcut o uriaºã risipã de modernistã: „Textul sãu, ca ºi al majoritãþii poeþilor 
inteligenþã. Barbu înþelegea prin poezie în sine ceva moderni, este din ce în ce mai puþin referenþial ºi din ce 
foarte apropiat de poetica necuvântului a lui Nichita în ce mai mult autoreferenþial sau autoreprezen-

55 Stãnescu, poeticã pe care autorul Respirãrilor i-o tativ” .
datora, cum rezultã din eseul comentat aici, Cuvintele Pasajul, subliniat de autor, contrazice pânã ºi 
ºi necuvintele în poezie. Miracolul înfãptuit de Ion dispariþia autorului în apa albã a Isarlîkului, de vreme 
Barbu este cã a intuit ºi practicat, în primele decenii ale ce prioritare devin autoreferenþialitatea ºi 
secolului al XX-lea, conceptul poeziei ca realitate autoreprezentativitatea, semne ale narcisismului 
translingvisticã: o limbã universalã, ca ºi matematica, tradiþional, nicicum ale actului clar de narcisism, care 
„dar care nu are nimic de-a face cu lexicul ºi înseamnã tocmai „înecarea” eului, nu absolutizarea lui 
gramaticile”. În teoria criticii, Mihail Bahtin este acela ca autoreferenþialitate. Nici recursul la instrumentarul 
care a mai mers pe o cale similarã. Mai mult de atât, filosofiei diferenþei, în varianta Derrida, nu are darul 
universalitatea limbii poetice nu este universalitatea de a ne scoate din telquel-ism. Sã ne confruntãm cu 
abstractã pe care o stabilea acelaºi Marin Mincu, la un ipoteza seducãtoare cã oul barbian are transparenþa 
moment dat, ci, dupã mãrturia din aceeaºi scrisoare, o oglinzii, chiar a oglinzii pure, oul dogmatic 
„sondare a eului meu cel mai secret, a fiinþei mele „oglindindu-se, articulându-se doar pe sine”: „Oul 
orientale”. Pentru ca în scrisoarea din 1 aprilie 1929, simbolizeazã dogma însãºi ºi nu conþinutul ei, dogma ca 
sã-i precizeze aceluiaºi cã, deºi amândoi concep experienþã neinteligibilã, întrucât o privim ca operaþie 
spiritul „sub semnul Absolutului”, Léo îi adaugã „elanul abstractã ºi totuºi contemplabilã in preasentia ºi în 

56 ºi nuditatea unei sãbii france. Pe când eu, mã vãd placid prezenþa unui simbol (semn) al ei ca rezultat” . Plodul 
60ºi abstract precum o imagine bizantinã” .ar fi „orbul oglinzii”, al lumii, prin care se articuleazã 

Tocmai de aceastã imagine „placidã” ºi limbajul pentru a deveni text: „Plodul este acea 
„abstractã” bizantinã s-au ferit criticii români dintr-o «différance» pe care limbajul o conþine în sine ca 

57 insondabilã prejudecatã, întreþinutã ºi de regimul virtualitate a scriitirii” . Altfel spus, vidul oglinzii care 
comunist, apoi. Marin Mincu îºi amintea cã, prin 1960, i fecundeazã, articuleazã douã obiecte încastrate. 
s-a spus: „Barbu nu este un poet iubit”, iar abordarea Aºadar, increatul ar fi pricina pentru care Ion Barbu ar fi 

61lui e periculoasã . Dupã douãzeci de ani, Marin Mincu va pãrãsit poezia: „probabil datoritã acestei concluzii – cã 
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18. Ibidem.avea ºi el revelaþia unui înaintemergãtor. Ion Barbu, ne 
19. Ibidem, p. 110.asigurã criticul, a scos poezia din impas „într-un 
20. Ibidem, p. 18.

moment când poeticile europene de dupã avangardism 21. Marin Mincu, Ion Barbu. Eseu despre textualizarea poeticã, 

obosiserã. Cu o intuiþie suplã, dublatã ºi de penetraþia Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1981, p. 5.
22. Ibidem, p. 12.spiritului matematic, Ion Barbu a înþeles imperativul 
23. Ibidem, p. 13.

plierii poeziei cãtre Text, anticipând astfel cu câteva 24. Nichita Stãnescu, Respirãri, Editura Sport-Turism, Bucureºti, 
62decenii preocupãrile semioticii literare actuale” . 1982, p. 38.

25. Ibidem, p. 173.Din fericire, Ion Barbu nu a anticipat 
26. Ibidem, p. 175.„preocupãrile semioticii”, deºi apropierea de acestea 
27. Ibidem, p. 174.

este ºi ea binevenitã, ci a fãcut cu mult mai mult pentru 28. Deºi s-a arãtat ostil cãrþii lui Basarab Nicolescu, Marin Mincu 
poezia româneascã ºi mondialã, depãºindu-ºi epoca, recunoaºte cã acesta este unul dintre puþinii care au încercat sã 

depãºeascã tratarea oglinzii barbiene ca simplu motiv literar precum Eminescu ºi Blaga, ºi desãvârºind ceea ce 
(p. 25).autorul Luceafãrului nu reuºise, Cartea canonicã a 

29. Ibidem, p. 25.
modernitãþii ºi transmodernitãþii laice. 30. „În jurul tãu, frânturi de stâncã, lut,/ Cadavre ale florei uriaºe/ 

Monumentau un neînturnat trecut…/ ªi nicãieri, în goana 

pãtimaºe,// Reflexul liniºtit nu locuia/ Cu lumea lui Note:
nãvalnicele ape…”.1. „ªi mai surprins am fost când, prin noiembrie 1984, dupã o altã 

31. Poate cã zidul însuºi are nostalgia oglinzii-fereastrã, cum întâlnire (de data asta la sediul Asociaþiei Scriitorilor din 
admirabil a intuit Nicolae Dabija în concentratul poem: „Dragu-Bucureºti, cu ocazia lansãrii cãrþii lui  Mandics György Ion Barbu 
mi-i de dumneavoastrã/ Ca unui zid de o fereastrã”.«Gest închis» în prima ºedinþã a cercului interdisciplinar Ion 

32. Pentru amãnunte, vezi cap. Ion Barbu la Huºi, la Addenda.Barbu / Dan Barbilian), matematicianul Solomon Marcus mi-a 
33. Marin Mincu, op. cit., pp. 42, 46.spus, printre altele, cã, în nu ºtiu ce împrejurare, Mandics (ca 
34. Ibidem, p. 49.ultim exeget al lui Ion Barbu) ar fi afirmat cã, între atâtea 
35. Ibidem, p. 50.lecturi asupra lui Ion Barbu, îl preferã «…pe Marin Mincu, dar nu 
36. Ibidem, p. 51.

pe cel din Eseul despre textualizare din 1981, cum crede el, ci 
37. Ibidem, p. 52.

pe cel din teza de doctorat din 1971». M-am simþit oarecum 
38. Ibidem, p. 54.

lezat pentru ne-recunoaºtere, tocmai din partea lui Mandics 
39. Ibidem, p. 56.

György (unul dintre cercetãtorii cei mai avizaþi ai operei 
40. Ibidem, p. 59

barbiliene) a noului Barbu (textualist ºi textualizant cu 
41. Ion Barbu, Versuri ºi prozã, ediþie îngrijitã, prefaþã ºi tabel 

anticipaþie) pe care-l propuneam în cartea din 1981”. ªi adaugã 
cronologic, de Dinu Pillat, Editura Minerva, Bucureºti, 1970, 

imediat: „Între prima lecturã criticã din 1969 ºi aceea din 1981 
187.

nu existã nici o asemãnare ºi, totuºi, acestea sunt 42. Ibidem, pp. 188-189.
complementare, cum am mai spus-o, ceea ce, de altfel, va 43. Marin Mincu, op. cit., p. 60.
observa oricine va avea rãbdare sã le citeascã atent”. (Opera 44. Ibidem, p. 89.
literarã a lui Ion Barbu, 1990, pp. 6-7) 45. Ibidem, p. 131.

2. Marin Mincu, Opera literarã a lui Ion Barbu, pp. 344-345. 46. Ibidem, p. 172.
3. Ibidem, p. 346. 47. Ibidem, p. 173.
4. Ibidem, p. 347. 48. Ibidem, p. 194.
5. Ibidem, p. 348. 49. Ibidem, p. 196.
6. Ibidem. p. 84. 50. Ibidem, p. 197.
7. Ideea unui Eminescu, probã de încercare pentru orice critic 51. Ibidem, p. 202.

român, aparþine lui G. Cãlinescu. 52. Ibidem, p. 204.
8. Ibidem, p. 85. 53. Ibidem, p. 205.
9. Ibidem, p. 86. 54. Ibidem, p. 208.
10. Ibidem, p. 89. 55. Ibidem, p. 242.
11. Ibidem, p. 94. 56. Ibidem, p. 261.
12. Ibidem, p. 95. 57. Ibidem, p. 262.
13. Ibidem, p. 96. 58. Ibidem, p. 283,
14. Ion Barbu, Opere, II. Prozã, pp. 1162-1163. 59. Ion Barbu, Opere, II. Prozã, pp. 1213-1214.
15. Ibidem, p. 192. 60. Ibidem, p. 1217.
16. Marin Mincu, op. cit., p. 103. 61. Marin Mincu, op. cit., p. 285. 
17. Ibidem, p. 104. 62. Ibidem, p. 287.

Cuvântul care pe toate le strânge
ªi pe care nu-l ºtii niciodatã...
Este cuvântul cu care ne îmbrãcãm
Curat ºi frumos pentru ultima datã.

(Un cuvânt)

Univers - Hristos



36 BAAADUL literaranul V, nr. 1(16), februarie 2011

Este cuvânt moºtenit din lat. praeda ºi face înseamnã „orice bun (material) însuºit de la cienva 

parte din lexicul nostru fundamental. Are cinci cu forþa, prin acte de violenþã”: La împãrþirea 

sensuri, dupã cum urmeazã: pradei îºi avea partea lui de câºtig (Bast); Rostul 

Primul sens are în atenþie „Acþiunea de a meu, de-a pururi pradã ursitei maºtere ºi rele 

prãda, de a jefui (devastând, distrugând), de a (Goga).

deposeda de bunuri, de a fura (prin mijloace Pradã înseamnã ºi „robi de rãzboi”; „stare, 

violente); jaf, (regional) prãdãºug, (rar) prãdanie, condiþie de rob de rãzboi”.

prãdãturã”: Sã izbãveascã noi de toatã mânia ºi de Tot pradã este numitã „acþiunea animalelor 

prade ºi de scârbe (Coresi); Certãri cumplite ºi sãlbatice carnivore sau a pãsãrilor rãpitoare prin 

prade mare (Varlaam); Mari prãzi s-ar fi fãcut ºi care acestea cautã ºi prind diverse vietãþi ce le 

pustiire pãmântului (Ist.   Þ. R.); Se fac multe servesc drept hranã; (concretizat) vietate care 

prãzi pe drumuri („Curierul românesc”, 1846); serveºte drept hranã animalelor sãlbatice carnivore 

Prada ºi moartea e-a lor dorinþã (Bolliac); Tãtarii sau pãsãrilor rãpitoare”: Bãrbatul l-a uns cu miere 

se duc în pradã: asta e legea lor (Sadoveanu). pe piele ºi l-a lãsat o zi întreagã pradã muºtelor ºi 

Locuþ. verbalã a da în (foc ºi) pradã = a prãda: Cum a viespelor (Ghica); Pe vodã Lãpuºneanul la 

s-au îndurat a da þara în pradã fãrã nici o nevoie vulturi sã-l dãm pradã (Alecsandri); Am gãsit cu 

(Neculce); Mihai puse de arse ºi dete în pradã cale sã mã întorc la dumneata acasã, decât sã fiu 

oraºul (Bãlcescu). prada fiarelor sãlbatice (Creangã); Încep sã iasã 

Pradã este „totalitatea bunurilor lupii dupã pradã (D. Botez). Reþinem ºi sensul 

(materiale) luate prin jaf de duºman în timp de „risipã”: Nu mai face pradã de bani (Dialect. I).

rãzboi; capturã”: Slobozind corãbiile lor în mare, Reþinem cã prádã, pl. prãdz, se întâlneºte 

au început a încãrca prãzile or, puind înlãuntru ºi ºi în dialectul aromân, în contexte precum: alãgá 

roabele lor celi frumoase (cca. 1750-1780); Se trã vârã pradã = umbla dupã vreo pradã. Vezi 

sfãtuirã puþin cu privire la robi ºi la prãzile de prãdãciune ºi sinonimele alimuì ra, pleáºcã.

rãzboi (Sadoveanu). Prin generalizare, pradã 

PÃSTRAREA ªI CULTIVAREA LIMBII (IX)
CUVINTE ROMÂNEªTI FUNDAMENTALE

Ion POPESCU-SIRETEANU

Argument
Þara în pradã

A fost datã þara în pradã.

Se taie pãduri ºi se trimit în Ungaria sau aiurea, se furã banii depuºi de sute de mii de 

români, iar hoaþa fuge ºi nu poate fi gãsitã, de parcã þara în care se ascunde ar fi cât 

America Latinã. Se devalizeazã bãnci puternice ºi nu se ºtie cine sunt hoþii, de parcã n-au 

furat la lumina zilei!

În fruntea ºi în sânul unor partide politice sunt numeroºi tâlhari notorii, iar 

Parlamentul geme de duhoarea altora ºi nimeni nu le spune nimic. Între magistraþi ºi 

avocaþi sunt mari tâlhari, care-i condamnã la ani grei de puºcãrie pe gãinari. Pe toate 

treptele poliþiei sunt stãpâni de vile fãcute din mitã ºi cu mitã, dar nu-i vede nimeni, nici 

chiar ziariºtii, care sunt adeseori necruþãtori cu hoþii.

Uniþi în tâlhãrii, capii dezastrului au ajuns în capul þãrii ºi pe spinarea ei.

Hoþia ºi tâlhãria au ajuns instituþii de importanþã naþionalã, intangibile prin 

proporþii ºi aroganþã.

Ies mereu în stradã flãmânzii ºi umiliþii neamului, trec pe lângã Cotroceni ºi Victoria ori pe lângã alte mari concentrãri 

ale puterii noastre democratice, strigã „Hoþii! Hoþii!” ºi nimeni nu apare la geamuri sau în balcoane sã întrebe de ce a 

înnebunit mulþimea de protestatari. Iar celor vizaþi ca hoþi ºi tâlhari nici nu le pasã de gloata zgomotoasã, ci îºi fac 

socotelile ºi trag cu ochii spre noi locuri de unde sã fure din bunurile tuturor, tot ziua mare ºi tot cu acte în regulã.

Câþiva dintre cei închiºi se plâng cã nu pot suporta puºcãria, ca ºi cum ceilalþi putem suporta viaþa asta de câine. 

Obraze subþiri, ei nu pot suporta detenþia ºi cer sã fie liberi, pe când mulþi dintre cei liberi ar vrea sã fie primiþi în puºcãrii,  

unde ar avea masa asiguratã!

A fost datã, într-adevãr, þara în pradã!

Subst. pradã ºi verbul a prãdá



Abia a împlinit ºaptezeci de ani. Nãscut pe 12 decembrie 1940, într-un sat timiºan 

(Bencecu de Jos), Ionel Iacob-Bencei (nume consacrat!) a poposit, într-un sfârºit, la oraº, 

unde se pare cã s-a ºi ajuns, mai ales cã trãieºte într-unul din cele mai frumoase aºezãri 

urbane ale României, Timiºoara.

Aici, în vestul civilizat al þãrii, în loc sã-ºi vadã de profesiunea dobânditã prin 

circumvoluþiunile de sub frunte, a început rideo usque ad lacrimas de oamenii care, din 

neatenþie, îºi uitaserã acasã beþiºoarele pentru socotit... ªi dac-ar fi râs numai, nimeni nu 

se sesiza; dar a cãpãtat, devreme-devreme, obiceiul de a pune pe hârtie, cu plaivazul, 

ceea ce-i trãsnea prin cap. ªi-aºa, s-a fãcut scriitor cu patalama ºtampilatã în anul 2009, 

dupã ce basarabenii, mai 'oþi, îi puseserã pecetnicu încã din 2008. Numa' ca sã le facã-n 

ciudã românilor!

Selectez, doar selectez, din volumele sale de satirã ºi umor, scrise „ca pretext pentru 

a provoca o regândire a umorului în contextul globalizãrii resimþitã pe mai multe 

meridiane” (prof. univ. dr. ªtefan Buzãrnescu). Iatã-le: Epigrame ºi epitafuri (1994), Dã 

dor, dã jale, dã drag (1996), Epigrama iacobinã de la începuturi pânã în... 2006 (2007), 

Satirice (2008), La învierea de apoi a... cailor (2009), Traista cu amintiri, prozã scurtã 

(2009), Florilegiu 70 (2010), Parodii (2010), dar ºi altele multe.

A îngrijit culegeri, antologii, alte scrieri, unora le-a întocmit prefaþa, face publicisticã 

de calitate în reviste umoristico-satirice cunoscute (vezi, de pildã, Merçi, Pardon, 

Scuzaþi!, fondatã de cunoscutul grafician ªtefan Popa-Popa's).

Colac peste pupãzã! Conduce (dar asta mai rãmâne sã constatãm!) Cenaclul de Satirã „Ridendo” din Timiºoara. Cum 

sã-l iubeascã oamenii, domnule!

Cum? Iatã descrierea unui reputat om de condei, critic literar redutabil, pe nume Adrian Dinu Rachieru: „Nu greºesc 

dacã aº spune cã Ionel Iacob-Bencei este un tradiþionalist. În sensul tehnicii literare, al artei cu care îºi compune creaþiile, 

dar nu ºi din punct de vedere al conþinutului.  Vorbim despre un epigramist care a intrat în folclor,  dar care cultivã satira 

ºi în cronica rimatã, pamflet ºi chiar în rondel, preluând forma clasicã încetãþenitã de Macedonski, inclusiv nota satiricã, 

nu doar diafanul. Aceeaºi notã este prezentã ºi în creaþia sa dialectalã.” (Mai, 2009.)

ªi dacã pe 18 decembrie 2010, scriitorul Ionel Iacob-Bencei ne transmitea (în scris, cã ºtie sã ºi scrie!) urarea 

„Sãrbãtori fericite!”, chiar dacã au trecut 70 de zile de la aniversarea Domniei-Sale, noi (ºi eu) am reþinut cã a împlinit 70 

de ani. Mulþi sã fie ºi de acum înainte! Sãnãtate ºi cãrþi bune... de râs! Succes!

*
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ÎNTÂLNIRI MIRABILE

Gruia NOVAC

CRONICI LITERARE
(despre: Ion IACOB-BENCEI, Maria MÃNUCÃ, 

Adrian ALUI GHEORGHE, George IRAVA)

Coaliþia Comic et Civism
– Gânduri despre UNUL „copt la minte carevasãzicã” –

În faþa minunii cã sunt pe pãmânt
Gândul mereu mi se face
Când spin dureros,
Când parfumatã floare.

(Mirare)

Maica Domnului - Oranta
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Dintr-atâtea cãrþi primite, una vine din Banat, cã „impuse” prin selectarea parodiilor originale, din 
din multe tâlhãrite, ce-a fost mai bun a luat... Gluma pricina asta fiind ºi foarte variat, dar ºi ingenios prin 
rãmâne ce este, dar volumul decide cât de poet este. originalitatea cu care face saltul de la intenþia primã a 
Cartea se cheamã Parodii, a apãrut la Editura autorului, la volta cu care subit trece spre o atitudine-
Eurostampa în 2010, e precuvântat de basarabeanul concepþie proprie.
Efim Tarlapan, el însuºi epigramist de temut, ºi e Altfel spus, am descoperit un profesionist care, 
postfaþat de scriitorul/publicistul Simion Dãnilã. aparent, ºi-a schimbat arma de luptã, armura 

Ionel Iacob-Bencei semneazã astfel primul sãu rãmânând aceeaºi. Consecinþa fireascã? Nu am niciun 
volum de parodii, deºi cei apropiaþi ºi care-i fel de ezitãri precautive în legãturã cu harul poetico-
frecventeazã opera îl considerã mai mult... satiric al timiºoreanului. E fain!
epigramist. Însuºi, adresându-se unor „aspiranþi la O subliniere trebuie s-o fac. Ironia e o categorie 
glorie”, devine tranºant ºi sentenþios: „Asupra unui esteticã nu la îndemâna oricui. S-a înþeles cã e vorba 
fapt insist:/ Aplaude-i lumea ºi aclame-i,/ Dar ca sã fii de ironia finã, în care persiflajul se nutreºte din 
epigramist,/ Întâi fii ROBUL epigramei!” ªi ne bagã inteligenþã, cu condiþia dezvoltãrii precoce a spiritului 
apoi, sub nas, o „Carte de vizitã”, din de observaþie. Altfel, ºfichiuirea devine 
care se vede ce mare înghesuialã e în... gest pueril, inutil deci la adulþi, iar dupã 
curtea epigramei: „Cãutând în tot ºtiinþa unora, un bici fãcut din oarece nu 
Banatul,/ Mari epigramiºti sunt trei,/ plesneºte... În pana de arcaº a lui Bencei, 
(Acceptaþi de subsemnatul):/ Ionel, ironia e o sãgeatã.
Iacob ºi Bencei”. Dar Ion Iacob-Bencei nu iubeºte 

Acum face saltul spre parodie. monotonia, fiindcã ea naºte banalitãþi, 
Specie dificilã, deºi n-ar trebui sã parã, ucide emoþia ºi opreºte umbletul 
doar e „alãturi” (pára) de „cântec” neuronilor. În multe, chiar foarte multe, 
(ode), parodia imitã în manierã satiricã din parodiile sale, poetul nu pregetã sã 
o creaþie serioasã, nu altfel decât la loveascã nemilos, dar cu prietenie, în 
modul burlesc. Plusãm când afirmãm cã locul comun, în lene, în repetarea 
e un act critic, intenþia care prevaleazã obsedantã a aceluiaºi procedeu stilistic. 
fiind alta, persiflarea din amiciþie Iatã un exemplu pilduitor. În volumul 
spiritualã, bagatelizând voit tonul ºi Trilogia cuvântului (Timiºoara, 1996), 
vulgarizând catifelat conþinutul. Acest Horia & Horiana Þâru publicã peste 20 de 
fel de a fi al parodiei o apropie de poeme care au în titlu cuvântul amurg. 
pastiºã, ele adesea aproape confundându-se, Comoditate, sãrãcie de limbaj?! ªi vine parodia lui 
pendularea de la una la alta transformând-o într-o Bencei, care incrimineazã: „Cu Paºi pe amurg, am 
nãscocire originalã. George Topârceanu o numeºte plecat în/ Lumina amurgului, unde sunt mai multe/ 
„Creaþie purã”. Drumuri spre amurg, care/ Deasupra amurgului duc 

Ionel Iacob-Bencei se pare cã a pãºit cu dreptul pe la/ Amurg rãnit,/ Amurg trãdat,/ Amurg incendiat,/ 
un teren marcat, de multe ori agresiv, în literatura Amurg însângerat,/ Amurg incolor,/ Amurg viºiniu,/ 
universalã de Aristofan, Rabelais, Scarron, Voltaire, Amurg printre stele,/ Amurg în tainã,/ Amurg 
Paul Reboux, Charles Muller; iar în literatura românã înzãpezit,/ Amurg sentimental.../ În Liniºtea 
I.L. Caragiale, George Topârceanu sau Marin Sorescu. amurgului am intrat în/ Umbra amurgului,/ Galaxia 
Aºa deci, Ionel Iacob-Bencei intrã într-un anturaj în amurgului,/ Constelaþia amurgului, ca sã dau de/ 
care aroganþa se conjugã perfect cu talentul poetic. Magnetice amurguri,/ Onirice amurguri,/ Profetice 

Cele 285 de pagini ale cãrþii cuprind o listã a amurguri ºi – în sfârºit! –/ Amurg sinucis./ DUMNEZÃU 
autorilor parodiaþi, aºezaþi în ordine alfabeticã, dar ºi SÃ-L IERTE!” (Din amurg în amurg, pag. 265, cu un 
texte (câteva) nesemnate. ªi pentru cã foarte multe interesant ºi avenit motto: „Versul meu ºi calul murg/ 
texte parodiate au fost scrise în graiul locului (cam Se îndreaptã spre amurg” I.I.-B.)
imposibil ºi lipsit de spectaculozitate!), autorul, care a Adesea, autorul ne pune la dispoziþie in extenso 
pãstrat limbajul bãnãþean firesc, a întocmit un glosar, textul pe care-l parodiazã, pentru a putea, eventual, 
înglobând 368 de regionalisme în foneticã provincialã, compara ce era cu ce-a ieºit. Fãrã îndoialã, nu se pune 
denotând respectul autorului pentru cititori, dar ºi problema unei convergenþe totale, deºi nu mai existã 
cunoaºterea tehnicii de captare a bunãvoinþei identitate între izvor ºi vãrsare. Aceasta poate fi ºi o 
acestora. deltã, nu neapãrat o confluenþã prozaicã. Dar parodia, 

Reþinerea pe care ºi-o manifestã Simion Dãnilã în ca rezultat al unei întreprinderi prozodice, e 
finalul postfeþei sale (chiar dacã e „în loc de...”), cã, obligatoriu sã fie creaþie originalã, modelul iniþial 
adicã, cititorii vor aprecia câtã artã e în întreprinderea rãmânând doar pretext. Totuºi, „iniþiativa” autorului, 
lui Ionel Iacob-Bencei, e neserioasã prin absenþa de a pune în paginã modelul ºi creaþia, rãmâne 
temeiului. Nu demonstrezi nimic, dar îþi rezervi onorabilã. Sper sã nu supere un exemplu. Redãm textul 
dreptul de a-þi exprima îndoieli! Fiindcã, în realitate, ºi model al lui Ion Cãliman, Starea de graþie (pg.59): 
la concluzia aceasta ajungi numai dacã ai citit cartea „Miroase-a neant în potire/ ºi-n gura mea strâmbã de 
nu pe diagonalã, volumul Parodii este dens prin râs/ e-o vinã mare de rostire,/ un vârtej cu sens 
conþinut, spectaculos prin temele alese, aparent interzis.../ Clopotul spart de rãsunet/ Stã-n funii, 
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recidivist unguent,/ pe-un herpes se bâlbâie limba,/ stilistic molipsitoare, dar care nu face rãu. Într-un 

în sterpe cãlduri, incoerent,// Cãci pânã în starea Contratestament (Contraparodie la parodia 

sublimã/ miroase a varzã pe gang.../ Drept rãspuns, „Testament” de Marius Munteanu, dupã N.D. Pârvu, 

dintr-o rimã/ o sã-mi fac bumerang...” Poezia nu are pag. 186), Ionel Iacob-Bencei ne încearcã ºi la citit, ºi 

foarte mari ambiþii artistice, dar nici nu te alungã, la rostit. „Poezioara tea dân carce,/ ne uitam cum 

fiindcã sugereazã ceva, chiar dacã fiecãrui cititor focu-o arge,/ bucuros, pãstã mãsurã,/ cã nu ai 

altceva... „Replica” lui Ionel Iacob-Bencei, puþin mai cipãriturã.// (...) //... Ca sã fie grea ºiufala,/ þ-am 

lungã – 8 strofe, negreºit trebuia s-o depãºeascã ºioplit în lemn Priceala:// Ca ºî paorii, supt dunã,/ 

artisticeºte. ªi se-ntâmplã. Aleg doar trei strofe, doarme dus dântrã ai vii,/ cum dormeam io la 

pentru paritate, ºi pãrerea mea e cã veþi zâmbi cenaclu.../ când ºicea el poezii!” Cazna poetului nu-i 

satisfãcuþi. Titlul dat de Iacob-Bencei e parodic, e micã, dar chiar ºi-aºa, tot vã aduc sub ochi câteva 

ironic, e anecdotic, în ton perfect cu intenþia: Starea cuvinte: carce „carte”, arge „arde”, cipãriturã 

de greaþã (dupã Ion Cãliman): „Acuma e starea „tipãriturã”, ºiufalã „batjocurã”, pricealã 

sublimã:/ Miroase-a curechi cu ciolan!/ Sub masã, io „atenþionare” (în text cu sensul de epitaf), ºicea 

pipãi... o rimã/ S-o-ncalec pe Calul Troian.// (...)// „citea”.

Îmi umblã „piticii” pe „scoarþã”/ ªi capul mi-i, parcã, Volumul Parodii, al lui Ionel Iacob-Bencei, e o 

bostan./ Ah! unde-i zbanghiul de Foarþã –/ Sã-i torn carte de citit, cu adaosul „timp câºtigat”. Întâlnirea cu 

un pahar de molan...?!//(...)// Cã vin pompierii sã ironia ºi autoironia („Numa luna îi dã vinã/ Când sãr 

stingã/ Trei muze ce ard în vâlvoi,/ Iar ciutele trec ca noapcea pân grãginã/ Cât-un gard, cu spini în jur,/ ªi 

sã lingã/ Mujdeiul ce iese din noi”. îmi rup nãdrajii-n...”), cu zeflemeaua, cu cuvântul 

Parodistul e musai sã fie deºtept, dar sã ne ºi dãm ascuþit, dar ºi cu duioºia, cu un stil îngrijit ºi bogat, 

seama de asta. Cum? El nu trebuie sã mimeze imitatul, coerent ºi expresiv, lasã cititorului loc de admiraþie 

ci, depãºind „modelul” (pretextul) sã ajungã la poanta pentru un scriitor talentat. Se simte în versurile lui 

care dã girul originalitãþii. Finalul Rondelul(ui) fiului inteligenþa nativã, pretenþia de a învinge. El se joacã 

risipitor, dupã cunoscuta „Legendã biblicã”, are cu seriozitatea copilului care ºtie cã bate calul când e 

aromã de aluzie magnanimã, deºi ni se pare cunoscutã: încãlecat pe nuia, dar rezultatele sunt mature ºi de 

„Iubiþi pãrinþi, ...vi s-a întors VIÞELUL!” neînlãturat.

Arta nu are frontiere tematice, aºa cã poate Nu toate versurile volumului sunt egale între ele. 

„rata”, dar cu folos, pânã ºi-un pretext politic. O Cred cã mai gãsim ºi nereuºite, fiindcã, fãrã a fi grãbit, 

parodie, dupã Adrian Pãunescu, a cãpãtat titlul Ionel Iacob-Bencei vrea sã spunã totul, aproape 

Repetabila gargarã (pag. 199). Doar ultimele versuri: dintr-o suflare, pentru cã e stãpânit de dorinþa 

„Cine are tupeu, de un fost „barcagiu”,/ Stã bãþos la perfecþionãrii vieþii lumii, ºi mai ales a celei româneºti.

volan mirosind a rachiu;/ Impulsiv, dereglat ºi la minte Literatura umoristicã din România s-a îmbogãþit 

senil,/ E în stare – la nervi – sã loveascã-un copil/ ªi sã cu un condei special, deºi autoironic fiind, chiar 

jure apoi pe Scripturã, convins,/ Cã el nu l-a vãzut, cã ºi-acolo unde nu toþi sesizeazã, se epigoneazã 

el nu l-a atins./ Cine are tupeu în vorbire ºi-n gând,/ conºtient ca în strofa: „Gâlgâie oraºul de poeþi/ 

Este un ticãlos, un ateu sau bolând!” Cântãtori de stele ºi de lunã;/ Gâlgâie oraºul de poeþi/ 

Bãnãþean nãscut acolo, Ionel Iacob-Bencei n-are ªi nu gãseºti o poezie bunã” (parodie dupã Damian 

cum sã se poticneascã în folosirea „limbii lor” în Ureche, pag. 270, memoriei cãruia îi ºi închinã cartea).

Parodii. El vine dintr-o tradiþie cãreia i s-a dus, prin Închei, pastiºându-l pe Ionel Iacob-Bencei: am 

vremi, buhul. Victor Vlad Delamarina, de exemplu, consemnat, ca-ntr-un hrisov, vesel, cu pixul meu... cel 

(1870-1896) scriind în grai lugojan, a fãcut ca umorul mov.

dialectal sã fie acceptat cu interes de specialiºti. 

Umoriºtii de azi n-au cum se debarasa de-o manierã 20 ianuarie, 2011

ªi ca-n vremi de demult mã închin
La crucea de pe biserica veche
ªi-aud cum bate sub brazdele grele
Un clopot de lut...

(Clopotul de lut)

Biserica Sântul Ilie - Suceava
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În întinsul câmp liric ºi plastic al mereu simþiri, fãrã-ndoialã – îi e temeiul. De aceea confirmã 

efervescentului Iaºi, cuvântul intreprid ºi penelul mereu cã dexteritatea cu care înfãþiºeazã sufletul ei ºi 

prodig ale doctoriþei Maria Mãnucã fac parte din al celorlalþi în poezie nu se deosebeºte de cea din 

armonia spiritualã a urbei seculare. picturã. Cu rapiditate ºi cu siguranþã. Curajos. „Prin 

Prilejuri însemnate au fost întâlnirile cu volumele aer plutesc molecule/ cu simetriile rupte// Le 

sale de versuri, un amestec original de semanticã cârpesc printr-un miracol/ ªi cred cã am mai câºtigat 

inteligentã cu imagini spectrale pe care sigur le-a timp” (Singurã mã înºel, pag. 106).

întins sau le va întinde pe o pânzã. Poemele sale se Sã nu întârziem a afirma cã Maria Mãnucã e o 

vizualizeazã aproape spontan, abia finalul fãcând sã poetã cuceritoare, care te captiveazã (dacã cititorul e 

explodeze reflecþia. de bunã-credinþã), întrucât poezia 

Cãutãrile sale nutresc febrilitate, domniei-sale e una de eternã 

cititorul descoperind o poetã însufleþire.

cutezãtoare, ceea ce o apropie mai Volumul Trenul Cervantes e 

mult de semeþia bãrbatului decât de îndrãzneþ ºi emoþionant, mai ales cã 

vanitatea femininã. Se strãduieºte sã discursul e direct, în cea mai mare 

descopere chiar ºi în zonele care-i parte academic, pe alocuri colocvial, 

trezesc îndoieli: „Sã le transcrii conferindu-i astfel varietate.

esenþa.../ dar cine cunoaºte drumul/ Aptitudine nativã, talent lucrat, 

pe care vine înspre noi,/ viitorul?” vocaþie manifestatã, trãsãturi care fac 

(Umbrieri, pag. 6). din Maria Mãnucã o poetã cu stil 

Ne e cumva lesne sã ne-o distinct, dat fiind simþul profund al 

închipuim pe poetã în atelier, privind limbii pe care-l posedã. Citiþi poemul 

hipnoticã ºevaletul, dar ºi rupându-se care dã titlul cãrþii, Trenul Cervantes 

pentru a intra în sine, cãutând (pag.15), ºi o sã întâlniþi, în întregul 

„triunghiul (acela) de umbrã”, lui, o amplã metaforã care tulburã ºi 

mãrturisit în Joc cu aºteptarea din trezeºte. „Vin din celãlalt capãt de 

2005. Iat-o în ipostazã similarã ºi în lume/ (...)/ La piept þii o frezie 

Trenul Cervantes, fiindcã arta cuvântului ºi arta mirosind a zãpadã”.

culorii la Maria Mãnucã sunt simbiotice: „din þigle, Maria Mãnucã este poetã ºi pictoriþã. Nu. 

olane,/ din orologii solare/ din solzi de aur, din Pictoriþã ºi poetã. Nu. Poetã ºi pictoriþã...

draniþã/ din streºini de lunã,/ Acoperiºuri... tainice Hotãrâþi-vã, citind-o! Dar ºi înfiorându-vã, pentru 

acoperiºuri// Un acoperiº de stuf/ în vârf o pãlãrie cã Poeta/Pictoriþa ne ºopteºte sibilinic: „Mâinile sunt 

cenuºiu-albãstrie/ cu antene ºi sonde-vanadiu.../ Un ocupate/ Cu torþe/ pentru Biblioteca din 

observator astronomic ascuns/ în balta cu stuf/ lângã Alexandria...” (pag.100).

terasament?!” (Acoperiºuri, pag.67). (Punctele finale de suspensie nu sunt în text. 

Convieþuire beneficã, nu neaºteptatã. Poeta Poeta e mai categoricã decât noi.)

aleargã prin spaþii, dar tot lumea realã – plinã de 

Trenul Cervantes de Maria Mãnucã, versuri, 
Editura Universitas XXI, Iaºi, 2010

Ori suntem orbi, ori chiar nu vedem.

E-aºa de greu sã rostim adevãrul?

Poezie adevãratã existã? Dã-þi, tontule, drumul la gurã ºi strigã de sã se 

spargã timpanele surzilor: existã.

Pune mâna, nevolnicule, pe volumul de versuri, numit Paznicul ploii 

(Editura Limes, 2010), semnat de semenul nostru, Adrian Alui Gheorghe, ºi 

citeºte-l.

Vei avea surpriza sã te trezeºti, fãrã exagerare, în imperiul Poeziei fãrã 

frontiere. Absolut la întâmplare, un argument vital din Poetul bãtrân îºi 

declamã faima, 2. Iatã: „Dumnezeu face toate lucrurile frumoase, poeþii vin 

doar ºi pun hoþeºte semnãtura;/ mai mult, fac trafic cu imagini furate din 

grãdinile raiului”.

Punct.

Cronicã exhaustivã
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Scriam cândva, în revista Baaadul literar, anul tale,/ celãlalt n-a mai încãput” (Din unghiul Stelei 

III, nr. 1(8), februarie 2009, pag. 25, cã „George Polare, pag. 94).

IRAVA n-a scris niciodatã poezie sub ghilotinã”. Poetul însuºi admite ºi adesea clameazã 

Dacã propoziþia se referea la volumul Tinereþea lui senescenþa, astfel motivându-ºi starea memoriei 

Fãt-Frumos, metaforã relevând eternitatea, se va care întârzie pe priveliºtile existenþiale ale anilor 

vedea cã în corpul afirmaþiei de atunci intrã ºi merei, aºa de firesc ºi de uman, încât în nicio clipã 

întregul univers poetic al cãrþii de acum, Ce rãmâne nu-ºi face loc retorica triumfalistã, dar nici 

din tot dorul, cititã în manuscris. conotaþiile funebre nu-ºi gãsesc locul nicãieri, mai 

George Irava este un poet matur. Dacã ne vom degrabã se iþeºte printre stihuri teribilismul 

tot feri sã rostim adevãrurile mari, mânaþi de (sechelã a adolescenþei!) îmbrãcat în haina 

conjuncturi oculte sau de mizerii staniolate „cu zeflemelii. „Strâng cu grijã cioburile tãriei,/ Aºa 

gust”, o sã devenim prada ridicolului ºi a cum fãcusem toatã viaþa,/ Spãlând scândura 

fãþãrniciei. Dezbãrat de influenþe (unele melancoliei,/ ªi-aºteptând sã vinã dimineaþa.// 

acceptate, în tinereþe, din adulaþie, foarte rar Acum, în prãvãlia surpãturii,/ Târziul nu mai 

mergând dupã modã!), George Irava ºi-a durat, în poate-nvârte roata,/ Iar câinele, stãpânul 

timp, propria corectitudine faþã de harul creaþiei bãtãturii,/ Lãcrimând, îmi urlã-n faþã: Gata!” 

pe care, în mod cert, îl posedã. (Gata, pag.122). Nu e mai puþin adevãrat cã în 

Lirica sa e specialã, e densã ºi persuasivã, mai volumul sãu descoperim ºi un pic de histrionism, dar 

ales cã poetul stãpâneºte tehnica folosirii asta-i o caracteristicã a lui Irava. Fãrã îndoialã, 

registrelor, temelor ºi pretextelor, toate la un loc tonicã ºi, în intimitatea ei, recognoscibilã.

cuprinzând ecourile perioadelor lui biografice. În Volumul acesta, Ce rãmâne din tot dorul, e 

poezie, dar mai cu seamã în Ce rãmâne din tot construit cu intenþie compozitã, tocmai pentru a 

dorul, ce urmãreºte, de fapt, George Irava? Se lãsa impresia de selectare a unor stãri aidoma 

mulþumeºte el a fi un ecran permanent pe care sã i dintr-un univers perceput intim, dar care-i parte a 

se proiecteze, prin filtrul conºtiinþei lui estetice, haosului cosmic evocat de atâþia. „Fotografii”, 

imagini trãite sau visate? Are el un þel? Existã o „Lacrima lui Dumnezeu” ºi „Reîntoarcerea în ou” 

„ultimã Thule”, dar în aspiraþia noastrã vocaþionalã sunt cele trei fracþiuni ale cãrþii. Mai toate poeziile 

ce staþie ultimã încercãm sã atingem? El ºtie, mai sale – aproape o sutã – se învrednicesc a fi tratate 

bine ca noi, cã la întrebãrile retorice aflãm doar cuviincios, mai ales cã Poetul configureazã portrete 

rãspunsuri virtuale. Substanþa versurilor sale rezidã dupã natura afectivã a modelelor, urcându-i astfel 

în certitudinile lui cã urmãrim un þel evaziv, frumos la înãlþimea simbolului. Ca paradigmã, „mama din 

de altfel, exprimat cu francheþe descifratã chiar ºi pâine” ºi „tata din pãring” se prefac în embleme, 

în poeziile mai absconse. „Va trebui sã ºtii de fiindcã mama rãmâne originara „þãrancã din 

la-nceput/ ordinea prin care,/ din pricina sosirii Moldova”, iar tata i-a dat „urciorul cu-nþelesuri”.

...Am strâns la sân pãcatul cel dintâi...

Sã ne oprim aici
Unde drumul cel mare
Se face rãscruce,
S-aprindem ºi noi lumânare
Pentru cel care vine,
Pentru cine se duce...

(Sã ne oprim)

Mãnãstirea Zamca - Suceava
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Din aceeaºi zonã, poezia Coridã (pag.19) e o contrariilor care trec pentru a se preface. Versurile 

parabolã germinatã cu o metaforã. Stãrile de mai sus, din poezia Ce rãmâne din tot dorul 

transmise de George Irava sunt surprinzãtoare, (pag.53), o dovedesc. Iar finalul e ºi mai elocvent. 

unora putându-le complica înþelegerea, dar tocmai „Ce rãmâne din tot dorul,/ E-o socoatã ca de 

asta face ca poezia lui sã provoace interesul. Strofa spumã,/ Un strãnut de disperare,/ Fãrã de noroc ºi 

întâi („Pe tata-nfipt în iarbã, ca un os,/ ªi taurul, urmã./ E-un ciulin pus pe cãrare,/ Peste care calc a 

vedeam. Ca-ntr-o beþie,/ Ura din ochi le mirosea humã./ Dragul meu, poemu-i gata.../ Scoate-mã 

frumos,/ ªi între ei o pânzã sângerie.”) ºi strofa din el, ºi du-mã!”

ultimã („ªi-atunci am înþeles cã-i un blestem,/ Sã Toate, probabil cele mai multe poezii, sunt 

fii înfipt în iarbã ca-n vecie./ În faþã-mi stã cel mai scrise în asemenea registru: direct, aproape frust, 

frumos poem,/ ªi între noi o pânzã sângerie.”) exact ºi confidenþial. „Eu unde sã-mi depun 

închid între ele întreaga fire descoperitã târziu mãrturiile,/ Dacã puºcãria e plinã de cuvinte?/ 

(adicã la timp!), dupã îndelungi observãri, egale cu Unde sã-mi dorm insomniile?/ Cã-n cimitir nu mai 

propria Lui existenþã („O patimã ce n-o încap morminte.// Voi pãrãsi aceastã urbe de 

ºtiam-nainte...”). Alãturi de frumuseþea poemului, carne,/ Ca un pãgân cu neiertarea pe umeri./ 

e de adãugat ideea, cu caftan de reverenþã, cã Taurul nopþii mã va duce-ntre coarne,/ Spre cel mai 

George Irava e un þãran care s-a ajuns dupã multe ºi îndepãrtat nicãieri.” (Unde sã-mi dorm 

multe... insomniile?, pag.110).

Impasibilã, tema iubirii se insinueazã ºi-n viaþa Toatã poezia lui George Irava e robitã unui 

poeticã a paºnicului nostru visãtor. Secþiunea egocentrism atât de sincer, încât acesta marcheazã 

„Lacrima lui Dumnezeu” îi este dedicatã. Iubirea e un avatar net, devenind stil. Cum s-a ajuns aici? Prin 

eternã, poate aºa a devenit lacrima lui Dumnezeu, exerciþiu îndelungat, cât o viaþã terestrã, abia 

iar George Irava, descoperind-o, descifrând-o, acum, la un final previzionat de autor, nu de destin, 

trãind-o, o angelizeazã prin clamare. „Când zeii te cãpãtând contururile ferme ale unui blazon artistic. 

vor rãtãci-n postume,/ Eu, ca un Homer, te voi În totalitatea lor, versurile lui George Irava, 

recompune,/ Din patimã, idee ºi cãrbune” (Eu te subsumabile herbului stilistic în care patosul retoric 

ador..., pag.32), fiindcã „Ne cãutãm cu gândul, cu îºi pãstreazã prospeþimea, iar preþiozitatea iese din 

visul, cu viaþa...” (De-atâta fericire, pag. 39), în discuþie, vor trebui analizate ºi înþelese numai din 

timp ce, trupul femeii, „...mã strãdui, încã,/ Sã-l acest unghi.

prind cu doru-ntr-un cuvânt” (La o statuie, pag.42). 8 ianuarie 2011
Vino cu mine, Doamnã (pag.50), versuri 

sãltãreþe ca-n iambii de calitate, e un þipãt calm, 

ascunzând un regret conºtient, ºi din aceastã 

pricinã inutil, alãturi de o tandrã ironie iscatã de 

delicateþea cu care autorul „trateazã” veritatea. 

„Voi cãuta ºi eu prin buzunare sparte,/ Victoria 

infidelã a unui vers vacant,/ Sã pot elibera o ploaie 

ºi o noapte,/ Cu care sã-mi plãtesc chiria de 

amant.// Acum, când traversãm un anotimp 

lehuzã,/ Sã fluierãm pe-o dungã câte-o 

singurãtate./ ªi nimeni nu ne vede, ºi nimeni nu 

ne-acuzã,/ Cã ºtergem vopseaua de pe realitate”.

Partea a treia a volumului pare a fi scrisã în 

ritm alert, de parcã cineva l-ar sili cu un scop pe 

care nici Poetul nu-ncearcã sã-l simtã. 

Reîntoarcerea în ou poate fi ºi o aluzie, dar mai 

degrabã iluzia îl face sã se precipite spre formulãri 

certe care se vor concluzii indubitabile. „Pe când 

lira, ºi-nãuntru,/ ªi-n afarã-mi stã de veghe,/ 

Milimetric, vremea-mi trece/ Ca un glonþ pe la 

ureche”. Versurile-s normale. Pentru cine le citeºte 

cu spirit treaz, pricepând rezonanþele celeste ale 

verbului, dar ºi ºtiind sã descâlceascã semantica 

ezotericã a noþiunilor aparent banale, va observa cã 

George Irava a înþeles, cu o clipã înaintea noastrã, 

cã lumea existenþelor e o perpetuã re-facere a 



VERNISAJ

43BAAADUL literar anul V, nr. 1(16), februarie 2011

Ion Murgeanu

P e  c â t  d e  înainte de 1989, dar publicat abia în 2009, la 

modest, pe atât de Editura Moldopress din Paºcani.

înzestrat – se poate Romanul este scris la persoana a doua singular, 

citi ºi invers – naratorul, dupã precizarea autorului din, Cuvânt 

conºtient cã, acolo înainte, distingându-se ca „o voce a ceea ce Freud 

unde este el, se aflã numeºte Supraeu, acea instanþã a psihicului care ne 

º i  c e n t r u l  obligã sã dãm ascultare principiilor  morale 

U n i v e r s u l u i ,  inculcate de pãrinþi, în general de educatori, de 

Leonard GAVRILIU modelele noastre de viaþã, culpabilizându-ne ori de 

a pãrãsit, dupã ani câte ori ne îndepãrtãm de comportamentul ideal”.

Scris cam pe vremea obsedantului deceniu, buni, Timiºoara ºi Bucureºtiul, reinstalându-se, din 
romanul Cãutãtorul de comori se þine la distanþe 2002, în Paºcani, oraºul sãu natal, unde scrie 
astronomice de canoanele realismului socialist- aproape de unu singur revista Spiritul Critic, în care 
motiv pentru care Editura Eminescu i-a amânat sine pune punctul pe i în cele mai spinoase probleme ale 
die publicarea- situându-se ferm  în continuarea fenomenului literar.

În 1966 a absolvit, ca ºef de promoþie, romanelor de analizã psihologicã dintre cele douã 

Facultatea de Filosofie a Universitãþii din rãzboaie mondiale, ilustrate magistral de Hortensia 

Bucureºti, iar în 1975 a  obþinut titlul de doctor în Papadat -Bengescu, Liviu Rebreanu, Camil 

Psihologie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi. Petrescu, Anton Holban, Gib  Mihãescu, Max 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din Blecher, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, cu ale 

anul 1956. A fost redactor, secretar de redacþie ºi cãror metode de creaþie autorul nostru este pe 

ºef de secþie la diverse reviste din þarã, asistent ºi deplin familiarizat.

Autorii sus-numiþi au început munca de lector universitar la Institutul Pedagogic de 3 ani 
explorare a inconºtientului inspiraþi de filosofia lui Suceava, fondator ºi redactor ºef  al revistei 
Bergson, psihopatologia lui Pierre Janet ºi  Studium din Suceava, expert parlamentar în 
pragmatismul lui William James, influenþaþi, la Senatul României, consilier al unor edituri 
rândul lor, de tânãrul Sigmund Freud, care vor prestigioase.

A publicat 27 de volume de prozã, poezie, boteza perioada 1895-1905 chiar cu numele sãu, el 

teatru ºi publicisticã ºi a tradus peste 50 de cãrþi din fiind cel care elaboreazã principalele  teoriei 

limbile francezã, germanã,englezã ºi italianã, în despre refulare ºi libido, despre hipnozã ºi 

special din domeniile filosofiei ºi psihologiei. Este interpretarea visului, punând în circulaþie termeni 

primul traducãtor în româneºte din opera lui ºi ipostaze senzaþionale. Este epoca în care 

Sigmund Freud (1980) ºi Alfred Adler (1991), care majoritatea conceptelor  clasice despre viaþa 

i-au „comandat”, prin inconºtient, sã scrie romanul interioarã se modificã, accentul trecând asupra 

Cãutãtorul de comori, creat cu zeci de ani în urmã, proceselor inconºtiente ale psihicului.

Mihai MERTICARU
UN SCRIITOR POLIVALENT

CRONICÃ CULTURALÃ

Mihai Merticaru

În fiecare gând al nostru
Mereu ne întâlnim.

(Mereu ne întâlnim)

Pictor în apele lui
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Dupã 1900, raporturile literaturii cu lor: „Nu cumva te vei fi purtat în acelaºi stil de 

psihanaliza reprezintã un incontestabil climat cãutãtor de comori ºi cu femeile cu care ai 

novator. Romancierul, care cautã în realitate un convieþuit? Ai umblat mereu dupã perfecþiunea 

model, descoperã în propria sa personalitate o absolutã, care ai crezut cã þi se cuvine...”.

materie. Prin Proust, Joyce,Woolf, Gide, Kafka, În ciuda titlului, tema romanului este 

Alain Fournier, romanul descoperã melodioasa dragostea, mai bine zis aspiraþia spre o dragoste 

fluiditate interioarã, psihologia adâncurilor idealã, mereu imposibilã, din cauze ce þin mai mult 

devenind formã ºi temã, fiecare scriitor fiind liber sau mai puþin de prestaþia personajului. Spiridon G. 

sã vadã în evenimentele lumii reale ceea ce propria este un fel de „frate geamãn” cu Sandu din O 

lui oglindã interioarã îi aratã, visul ºi amintirea moarte care nu dovedeºte nimic, de Anton Holban, 

sfidând prezentul ºi evidenþa. un erou de o timiditate dezarmantã, un Don Juan 

Cãutãtorul de comori este un roman matur, care se împotmoleºte în prejudecãþi ºi indecizii, un 

scris de un profesionist al condeiului, cu o om sucit, cu o normalitate pe muchie de cuþit, o 

remarcabilã culturã filosoficã ºi psihologicã, sensibilitate rãzvrãtitã, dar dezarmatã, care nu 

profund cunoscãtor ºi agil mânuitor al subtilelor reuºeºte niciodatã sã fie în rând cu oamenii, dar nici 

metode de sondare în strãfundurile eului. Deºi este în rând cu sine. Procesul autopsihanalitic îi sporeºte 

scris la persoana a doua singular, romanul are o angoasele cu coºmaruri bizare, declanºate de un 

puternicã încãrcãturã autobiograficã ºi simbolicã, inconºtient frustrat, contaminat de o zestre 

deoarece „tu” este de fapt ,,eu”, dar ºi „tu”, geneticã bolnãvicioasã (tatãl sãu, un beþiv notoriu; 

cititorul, sintagma din titlu reprezentând o mama, o fiinþã fragilã, epilepticã ºi habotnicã): „În 

metaforã care concentreazã dorinþa de a atinge acest scop, am avea trebuinþã de o oglindã 

idealul, prin înmãnuncherea într-un tot a visului cu miraculoasã care sã reflecte nevãzutul ºi 

realitatea, a efemerului cu veºnicia, a înfrângerii impalpabilul, volutele inefabile ale arhitecturii 

cu reuºita. noastre interioare, viciile sale ascunse în structura 

Acþiunea cãrþii, de 330 pagini, se consumã de rezistenþã a personalitãþii... Faþa dumitale 

într-o zi ºi douã nopþi, dar condenseazã, în manierã aratã ca un ogor nãpãdit de pir ºi de cuscutã. Te-ai 

proustianã, 40 de ani din viaþa personajului îngrozi dacã ai vedea cã ºi sufletul dumitale este la 

principal, arhitectul Spiridon G., care evolueazã fel” (pag. 122).

într-un timp psihologic, întrucât adevãrul , potrivit Portretul personajului Spiridon G este realizat 

formulei bergsoniene, nu poate fi cunoscut prin prin reluãri succesive, subliniindu-se, din ce în ce 

procesul obiºnuit al naraþiunii, ci prin abolirea mai insistent, trãsãturile esenþiale, dintre care mai 

timpului prezent, exterior, ºi prin sondarea în cel reþinem un narcisism morbid, o existenþã sfâºiatã 

interior, în care se deruleazã numeroase secvenþe continuu de dorinþa unui „altfel”, o fiinþã 

dintr-o memorie afectivã, sedimentatã în traumatizatã, ce suferã de  acumulãri debordante 

adâncurile  inconºtientului, din care irupe de suspiciune, de un complex intemperant de 

neprevãzut, cel mai adesea sub forma visului sau a introspecþie: „Din pãcate eºti o  fire închisã, un 

reveriei. Amintirile lui Spiridon sunt proiecþii pãcãtos introvertit, pururi retras în sine, bucuros 

fulgurante ale unor dorinþe ºi trãiri refulate, ale dacã reuºeºte sã evite contactele cu semenii, 

unor crize de gelozie, ale tuturor neîmplinirilor din bãnuitor, pierdut în reverii, înclinat spre egolatrie, 

primii 40 de ani ai vieþii sale. Existã de-a lungul dispus sã facã numai ce-i place, ce-i convine pe 

romanului o subtilã evidenþiere a relaþiei dintre moment, ofensat din te miri ce ºi din nimic”.

temporalitate ºi spaþialitate, precum ºi o Roman polifonic, prin jocul de planuri ºi 

rãsturnare a raporturilor de cauzalitate, în funcþie secvenþe, Cãutãtorul de comori cuprinde un vast 

de trãirile ºi stãrile personajului: „Deºi Doralina, mozaic, uneori insinuant empatic, de asociaþii, de 

fata mecanicului de locomotivã, în realitate a conotaþii ºi de reflecþii, interferând teme 

murit de mult, în sufletul dumitale ea abia acum fundamentale, precum viaþa ºi moartea, destinul ºi 

moare. Asiºti, cutremurat, la chinul, la agonia ei. Îi dragostea, disperãrile, aºteptãrile ºi întrebãrile 

auzi gemetele, þipetele, plânsul si, deodatã, ca un unui adevãrat personaj hamletian.

oftat, ultimul rãsuflet, acela al expirãrii. Un mare Operã în stare a înfrunta timpul, cu 

dezastru se petrece în dumneata în aceastã clipã: verosimilitãþi ºi abilitãþi stilistice , romanul lui 

este ca ºi cum s-ar prãbuºi poduri, turnuri, bolþi, ca Leonard Gavriliu dezvãluie un prozator autentic, 

ºi cum s-ar scufunda munþi, ca ºi cum lumea în cu mari resurse, cu posibilitãþi nelimitate de 

întregul ei s-ar  nãrui în nefiinþã”. expresie verbalã, un observator al detaliului 

 Viaþa ºi moartea devin adevãrate „personaje” semnificativ, un virtuoz al frazelor muzicale,  

ale romanului, continua pendulare între Eros ºi cadenþate, un profil spiritual polivalent, care ºi-a 

Thanatos asigurã substanþa consistentã a gãsit, în sfârºit, locul între reprezentanþii 

întâmplãrilor ºi, mai ales, a meditaþiei pe marginea romanului psihologic.



caustic despre ierarhiile breslei, se agitã în numele 

celor tineri ºi uitã adesea a se uita în propriul 

buletin de identitate. La cei ºaizeci de ani, luptã 

pentru atelierele confraþilor, se agitã pentru 

lansarea unor tineri prea puþin cunoscuþi, respinge 

vehement ierarhiile zilei. Pare iritat atunci când 

aflã cã cineva nu-l cunoaºte încã ºi o face rãspicat, 

încât unii se simt vinovaþi cã nu au luat încã act de 

providenþiala sa apariþie pe scena artei universale. 

Iatã un artist care strigã, asemenea unor confraþi 

din Renaºtere - ºi eu sunt pictor -  devine un reproº 

ºi o lamentaþie...

Nu ºtiu ce m-aº fi fãcut dacã nu aveam parte de 

gestul filantropic al domnului Mihai Pascal care a 

avut prilejul sã-l cunoascã ºi sã-i deschidã o A te întâlni cu pictorul ºi graficianul George 
expoziþie la Galeriile de Artã Dana din strada Cujbã. Rãdeanu pare a fi o ºansã rarã. Mobilitatea sa 
Din informaþiile preliminare mã aºteptam sã apropiatã freneziei þine de pasiune, dar ºi de un 
întâlnesc un post-modern devastator, cu propuneri performant marketing al propriei cariere. Revenit 
care sã ne punã pe gânduri ºi sã ne facem colectiv de curând din State-Statele Unite, desigur, îºi face 
harakiri cã nu am luat act de providenþiala sa deja bagajele pentru o nouã întâlnire cu publicul la 
existenþã artisticã. Noroc cã, dintr-un fragil Utrecht sau Bruxelles, de unde poate ajunge rapid 
catalog, am aflat cã temeperamentalul artist s-a în Anglia. În Italia merge ca la el acasã ºi aflã rãgazul 
nãscut pe undeva pe lângã Iaºi, cã a urmat Liceul de pentru câteva vaporoase acuarele consacrate 
Artã Octav Bãncilã din Iaºi ºi cã a fost elevul lui minuni din lagunã, realizate pe gustul unor turiºti 
Dimitrie Gavrilean. Surpriza a fost ºi mai mare interesaþi de suveniruri. Apetitul artistului de a fi 
atunci când am aflat cã, dupã liceu, a optat pentru întâlnit acolo unde nu te aºtepþi l-a integrat familiei 
o carierã ceva mai pozitivã de inginer, dupã care a acelor truveri medievali, hoinari dãruiþi cu harul 
revenit, ca fiul rãtãcitor, la dragostea dintâi: artele miºcãrii permanente, aratã un febril dispus sã 
plastice. A fãcut-o, desigur, ca o inevitabilã accepte ideea cã lumea este mult prea micã pentru 
revenire la autentica vocaþie pe care acum o a nu o cunoaºte ca propriile buzunare. Are relaþii cu 
valorificã din plin.galeriºti din toate þãrile uniþi-vã ºi se pare cã 

O oarecare surprizã mi-a produs expoziþia în succesul de public compenseazã orice efort 
sine. Luptãtorul pentru drepturile artiºtilor pare cu personal.
mult mai calm, chiar serafic în exprimãrile sale Temperamentul, polemic deseori, îl pune în 
auctoriale, unde starea de chietudine este oarecare conflict cu unii clasici notorii, vorbeºte 
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O RECUPERARE

Valentin CIUCÃ
PORTRETUL ARTISTULUI LA MATURITATE...

...Apã mereu ne-nceputã,
Bunã la capãt de veac
Pentru tainic descântec
ªi pentru setea noastrã mare,
Cea fãrã de leac.

(O fântânã)

La fântânã
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dominantã. Pare descins în aceastã ipostazã dintr-o permanent polemice pare, în expresie artisticã, o 

clasicitate moldavã, tandrã ºi inefabilã. Exceleazã altã persoanã decât cea atât de radicalã în judecãþi 

în suave peisaje acuarelate, gracile ca o respiraþie ºi polemici. Acuarelele lui suave ºi imateriale, 

de copil ºi ataºante prin valorificarea unor tonuri tandre ca o mângâiere a privirii genereazã 

blânde, armonice. Experienþa de cãlãtor pe toate ataºamente spontane ºi definitive. 

meridianele, reacþia la motivul îndeobºte În planul tehnicii pastelului,  pictorul face din 

personalizat prin pitoresc, impune respectul faþã degasienele bastonaºe electrice o pledoarie 

de culoarea localã pe care o trateazã ca pe o convingãtoare pentru subtilitate ºi rafinament. 

dominantã. O notã discretã de edulcorare a Pulberea finã a pastelului risipitã pe suprafaþã cu 

motivului face bine ochiului ºi nevoii privitorului de distincþie þine deopotrivã de ceva mai consistente 

a comunica afectiv cu imaginea. Profesionist rigori compoziþionale ºi de o materialitate ce 

exersat, George Rãdeanu intuieºte corect transcende în zonele spiritualului. Lumina ºi 

aºteptãrile unui virtual colecþionar ºi relaþia se umbra, accentele majore fac din arhitectura 

stabileºte spontan. ªtie ce sã ofere memoriei viziunii un prilej de rafinatã meditaþie. 

afective ºi strategia lui de lucru exploateazã abil Compoziþiile, spontane cu mãsurã, dovedesc un 

aºteptãrile  omului ºi clasei de mijloc. mod individual de a se raporta la vizibil, de 

Artistul ºtie sã vândã, cumpãrãtorul ºtie sã interpretare ºi expresie. Cine vrea sã-l cunoascã cu 

achiziþioneze peisaje transparente ca o luminã adevãrat pe impetuosul George Rãdeanu, cu 

divinã, sugestive ca o mãrturisire. Tehnica francheþea lui uneori devastatoare, trebuie sã-l 

fluiditãþilor gracile, echilibrele interioare, priveascã în profunzime, acolo unde se aflã 

sugestiile nuanþate fac din el un profesionist al îngemãnate valorile unui creator de frumuseþe ºi, 

ºoaptei ºi al diafanului. Omul cu predispoziþii de ce nu, de eternitate... 

Practici folclorice

Vãlãretul de la Voineºti, judeþul Vaslui.
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EVENIMENT EDITORIAL

Hortensiu ALDEA

VALENTIN CIUCÃ - VERNISAJE SELECTIVE,
O CARTE OBIECT DE ARTÃ...

În sala plinã de istorie ºi de culturã a Muzeului amploarea ei, douã cifre prozaice ne orienteazã în 

Unirii din Iaºi, mi-a revenit onoarea de a prezenta demersul nostru. În cele 608 pagini sunt prezentate nu 

recenta lucrare consacratã artei româneºti, Vernisaje mai puþin de 220 de cronici, eseuri, comentarii ºi 

selective, apãrutã recent la prestigioasa editurã ART- evocãri consacrate unor personalitãþi trecute în lumea 

XXI, la finele anului 2010, semnatã de cãtre cunoscutul umbrelor- acad. Constantin Ciopraga, Petru 

om de culturã Valentin Ciucã. Impresionat de Comarnescu, Alexandru Husar, Sabin Bãlaºa, Corneliu 

amploarea lucrãrii, ca ºi de excelentele condiþii ªtefanache º.a., dar ºi o amplã serie de artiºti 

grafice, sublineiz calitatea designului coperþii, forma contemporani. Aceste date nu trebuie nicidecum sã ne 

originalã a literelor, tehnoredactarea textului, iatã îndepãrteze de aceastã lucrare, ci privitã ca un 

argumente care ne trimit în urmã cu secole la cronicile eveniment cultural autentic ºi peren, fiecare dintre 

strãbune. Imi îngãdui sã susþin afirmaþia cã avem cititori putând sesiza amplitudinea demersului critic.

privilegiul sã avem în mânã o carte obiect de artã pe a Personal, parcurgând cuprinsul lucrãrii, am fost 

cãrei copertã se aflã o imagine aparþinând sculptorului tentat sã citesc cele peste 200 de eseuri, cronici ºi 

Ion Iancuþ. evocãri din perspectiva colecþionarului de artã ºi sã 

Trebuie subliniat faptul cã editura, axatã pe identific punctele comune în exercitarea demersului 

publicarea îndeosebi a cãrþii de artã, condusã cu critic. M-au interesat eseurile despre maestrul Liviu 

pricepere ºi devotament de Doamna Antoaneta Ciucã Suhar, aflat în plinã forþã creatoare, impus în þarã ºi 

s-a impus la nivel naþional, fiind sufiecientã strãinãtate, cu o bunã circulaþie în plan european, 

nominalizarea seriei de volume Un secol de arte definibil permanent sub semnul valorii. De asemenea, 

frumoase la Iaºi, Un secol de arte frumoase în m-a preocupat punctul de vedere al criticului în raport 

Moldova, cãrþi de excepþie în plan naþional. Cuplul cu pictura lui Constantin Tofan, un artist sobru care se 

autor-editor au impus un brend original ºi memorabil. adreseazã marelui public. Succesul naþional ºi 

Încercând sã cuprind substanþa lucrãrii în internaþional al sculptorului Marcel Guguianu, cu 

Mâine oricine poate sã cearã
Împlinirea unei dorinþe.
Mã duc ºi eu sã mã aºez cuminte
La rând cu toate ºi cu toþi...

(La rând)

Mamã ºi copil
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ocazia expoziþiei de la galeriile Dana din Iaºi, a fost un º.a. Profesionalismul, sinceritatea ºi ironia cu care 

motiv în plus ca eseurile ºi cronicile plastice dedicate urmãreºte evoluþia fiecãrui artist face din persoana 

monºtrilor sacri ai artei româneºti: Ion Irimescu, domnului Valentin Ciucã o prezenþã întotdeauna 

Marcel Guguianu, Sabin Bãlaºa, Marcel Chirnoagã, doritã de artist ºi de public. Discursul Domniei sale are 

Cela Neamþu sã fie marcate de aura evenimentului substanþa adevãrului, ironia subþire pe care le dozeazã 

exemplar. în raport cu importanþa evenimentului ºi 

Pentru Valentin Ciucã, întâlnirea cu aceste personalitatea expozantului. Formulãrile memorabile 

personalitãþi reprezintã un gest de respect reciproc, îl recomandã ca pe un istoric de artã ºi eseist de 

prilejul unor confruntãri de idei, nu o datã semãnând referinþã. Problema avangardei, a expresionismului, 

cu un subtil duel intelectual în care atât criticul, cât ºi subiect comentat de personalitãþi ale istoriei ºi criticii 

artiºtii sunt învingãtoari, iar noi, cititorii, interesaþi ºi, de artã româneºti, a fost sintetizatã de Valentin Ciucã 

finalmente, mai bogaþi, mai înþelepþi,  mai profunzi în astfel încât avangarda este definitã ca o stare de spirit 

judecãþile noastre de valoare. care face din contestaþie un mod de lucru...

Cred cã multe dintre remarcile autorului, Optimist ºi generos, a consacrat tinerilor aflaþi în 

judecãþile estetice asupra creatorilor de frumos au necesarã evoluþie peste70 de cronici ºi comentarii, 

devenit referinþe pentru istoriografia româneascã de unde sugereazã permanenta emancipare a limbajului 

artã ºi, sigur, le vom gãsi citate în bibliografia plastic ºi utilizarea metodei paºilor mãrunþi, dar 

lucrãrilor viitoare din perspectiva unei imperios aºezaþi pe solul fertil al tradiþiei, fãrã a neglija totuºi 

necesare Istorii a artei româneºti. De formaþie clasicã, mirajul cântecelor de sirenã ale unei capricioase 

eseistul Valentin Ciucã, abordeazã cu dezinvolturã ºi modernitãþi.  În sufletul lui Valentin Ciucã un loc 

har o serie de aspecte din opera unor personalitãþi aparte revine tinerilor de serviciu ai picturii ieºene: 

marcante ale artei ieºene. Calitatea observaþiilor, Zamfira Bârzu, Felix Aftene, Sorin Purcaru, Gabriela 

bogãþia informaþiilor ºi siguranþa cu care opereazã în Drânceanu º.a., personalitãþi cu o operã în al cãrei 

cele mai diferite domenii ale artei ne dezvãluie parcurs crede cu fermitate, dar ºi cu necesarã 

formaþia sa enciclopedicã privind istoria, filosofia, exigenþã.

estetica, mitologia, teologia ºi literatura. Experienþa În ceea ce-i priveºte pe pictorii medici, cum ar fi 

acumulatã i-a permis realizarea unei concepþii proprii Maria Mãnucã, Petru Damir sau Mirela Pagu criticul îi 

în care Valoarea, Probitatea, Tradiþia, Demnitatea trateazã cu aceleaºi unitãþi de mãsurã ca ºi pe ceilalþi. 

naþionalã sunt tot atâtea repere în actul dificil de Despre Mirela Pagu scrie, de pildã, cã este... bolnavã 

judecatã axiologicã ºi interpretare. Timp de mai bine de picturã...

de trei decenii autorul a fost o prezenþã vie în viaþa Trebuie, în finalul acestor consemnãri, sã 

culturalã a Iaºului, a Moldovei, a þãrii. Este neobosit... marchez faptul cã recentul volum al lui Valentin Ciucã 

Pot spune cã a realizat cu rigoare ºi aplicaþie este omagiul adus sãrbãtoririi celor 150 de ani de  la 

cronici plastice în care a remarcat tinerii alãturi de înfiinþarea, prin decret domnesc, a ªcolii de Belle Arte 

profesioniºtii consacraþi ai domeniului, între care din Iaºi. Iatã, pot spune, o carte pentru toate 

Costache Agafiþei, Victor Mihãilescu Craiu, Ion anotimpurile spiritului ºi o pledoarie pentru 

Petrovici, Adrian Podoleanu, Dimitrie Gavrilean, creativitatea românilor dintotdeauna. Felicitãri!

Corneliu Ionescu, Valeriu Gonciariuc, Nicolae Ciochinã 

Poeta Maria Mãnucã 

din Iaºi, 
în mijlocul unora 

dintre tablourile sale 

(septembrie-

octombrie 2010, 

Palatul ªuþu).
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P e r i o a d a  Bourceanu, Gheorghe Niþu, Vasile Niþu, Gheorghe 

i n t e r b e l i c ã  a  Dumbravã, C. Felea, C. Leonte, A. Lepãdatu, Ion 

reprezentat pentru Petcu, C. Stan, Dan Palaga, I. Balaiº, cãrora pe 

Ro m â n i a  a p o g e u l  parcurs li s-au alãturat ºi alþii.

material ºi spiritual. Primele douã numere au fost tipãrite la Galaþi, 

Ieºitã învingãtoare din iar urmãtoarele la Bârlad, în tipografia lui C.D. 

primul rãzboi mondial, Lupaºcu.

cu toate provinciile Lecturând revista, rãmânem surprinºi de 

adunate în România calitatea articolelor publicate, de nivelul literar al 

Mare, cu o economie în unor schiþe ºi nuvele inspirate din lumea satului, din 

plin avânt ºi prestigiu trecutul mai apropiat sau mai depãrtat.

internaþional, în þarã Chiar din primul numãr, autorii îºi fac 

s-au creat condiþii cunoscute intenþiile de a „colinda” nu numai satele 

favorabile pentru o efervescenþã culturalã atât la de pe valea Horincei, ci ºi pe cele din tot judeþul ºi 

nivel naþional cât ºi la nivel local. chiar din þarã, fãcând apel la colaboratori ºi la cei 

Valea Horincei, ca ºi alte vãi moldave, pline de care, prin abonamente ºi donaþii, pot sã contribuie 

legende ºi tradiþii, de dascãli sufletiºti ºi patrioþi, a la apariþie ºi susþinerea revistei. Aceasta se vrea 

constituit un laborator în care a apãrut între anii „un mijloc de rãspândire a culturii generale jos”, 

1928-1933, revista Colinda. Ca multe alte reviste de pentru „nevoile culturale” ale þãrãnimii „care 

provincie ºi aceasta îºi propunea sã exploreze suferã de o cumplitã crizã economicã” ºi „de o crizã 

orizontul local, sã popularizeze documente culturalã”.

referitoare la trecutul istoric al acestor meleaguri, Pornitã din „vlaga satelor de pe Horincea 

sã publice creaþii ale unor amatori din acest areal, Covurluiului”, revista îºi propunea, în articolul 

dar ºi ale unor autori consacraþi ca George program „Gândul nostru”, sã promoveze o 

Tutoveanu. literaturã „hrãnitã din seva naþional-popularã”, sã 

Împrumutând numele unei strãvechi datini lupte împotriva obscurantismului, aducând 

populare, revista Colinda, subintitulatã „literarã- „scânteia de îndrumare la masa sãteascã”, sã 

culturalã”, a apãrut lunar, cu intermitenþã, în militeze pentru „progresul cultural” al celor de pe 

perioada ianuarie 1928 – ianuarie 1929 ºi februarie ogoare.

1933 – iunie 1934, sub conducerea unui comitet de Reliefând rolul literaturii care trebuie sã 

redacþie, în majoritate învãþãtori dar ºi preoþi, oglindeascã „sufletul” unui popor ºi „realitãþile de 

entuziaºti ºi iubitori de frumos, din satele mâine” ale acestuia, precizeazã cã revista va 

Comãneºti, Gãneºti, Rugineni, Cavadineºti ºi stimula creaþia originalã, „stâlpul de foc ce 

Vãdeni: Ion Bâgu, ªtefan Bâgu, Hristache cãlãuzeºte destinele unei naþii, în viitorul vremii”.

RESTITUIRI

Ghiþã CRISTIAN
REVISTA COLINDA DE PE VALEA HORINCEA

Pe marginea amintirii
Stau toate cele ºtiute de mine
ªi uneori, câte una,
Cade dincolo
ªi niciodatã nu mai apare...

(Marginea amintirii)

Cetatea Hotin
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Influenþate de ideile semãnãtoriste ºi 

poporaniste, poezia ºi proza publicate în Colinda 

sunt, cu puþine excepþii, creaþii modeste ale unor 

colaboratori intraþi în anonimat.

Se detaºeazã totuºi numele lui George 

Tutoveanu, „poetul plopilor”, cum l-a caracterizat 

Mihail Dragomirescu. Poetului i se publicã, pe 

lângã o serie de sonete, ºi una din bunele sale 

balade, „Sutaºul din Cãiuþ”, apreciatã de George 

Coºbuc.

În articolul program Ion Petcu scria: 

„Creaþiunile estetice, mai ales, indiferent de 

subiectul ce-l vor trata, vor oglindi sufletul 

naþional. Progresul cultural la care nãzuim noi se 

compune din suma muncii sãvârºite de grupul de 

colindãtori ai Colindei.

Nãzuim ca locurile de unde rãsare „Colinda” 

sã se prefacã în locuri sfinte pe unde sã pelerineze 

tot ce este cãrturãresc, pentru a renaºte ºi înãlþa 

sufletele.

În „Colinda” va trãi graiul, obiceiurile, 

mentalitatea ºi simþirea cea mai neaoº 

româneascã ºi revista nu va fi numai a noastrã, a 

vãii de unde apare, va fi a cãrturãrimii ce 

cuviincios, veºnic, mândru ºi artistic îºi va spune 

manifestaþiile vieþii. Acesta este gândul nostru.”
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de rezistenþã a materialelor! Pentru asta trebuie 

sã ºtii o altfel de carte!?! 

Pasul dela tehnicã la artã l-a fãcut Eiffel.

Bucureºtiului, nu întâmplãtor, i s-a spus Micul 

Paris în perioada interbelicã. Unii merg la 

cacealma, ºi în zilele noastre. Supranumele pare 

imposibil acum din cauza betoanelor cenuºii ºi 

cancerigene ale Ciuruitului&Odioasei. Doar 

câteva zone mã fac sã cred cã înaintaºii aveau 

oarece dreptate. Perimetre pe care actualii edili 

le sufocã, prin tot felul de complicitãþi (cu temelii 

de ºpagã grea), care se lasã cu excrescenþe de 

prost gust, apãrute peste noapte. 

Administraþia parizianã interzice un 

asemenea amestec arhitectural, acordând 
Le Tour Eiffel dominã oraºul. Mai ales 

perimetre speciale pentru noile edificii. Vezi La 
noaptea. Ziua e o grãmadã de fierãraie 

Defense, viitor centru economico-administrativ, 
(10.000.000 kg înºirate pe 300 m, vertical). Pe 

sau Bercy, unde se aflã ºi cele patru cãrþi deschise 
fiecare traversã scrie, de peste un secol, Fabricat 

(30-40 de etaje fiecare), ce constituie futuristul 
la Resita. Made in Romania. 

Sediu Central al Bibliotecii Naþionale Franceze. 
M-au c-am luat fiorii, citind textele. Cu ochii 

Întâmplarea face ca la numai o sãptãmânã 
mei. Nu mã aºteptam la ing. Gustave Eiffel sã fie 

dupã expediþia parizianã, sã merg prin centrul 
atât de domn cu Gh. Pãnculescu, inginerul român, 

istoric al Micului Paris. Zone neterminate, 
care a furnizat tehnologia necesarã construirii 

periculoase (sic!), urât mirositoare, deschise 
monstrului, atât de contestat. Atunci. 

mulþimilor doritoare de aer West! 
Azi cu o alurã atât de modern parizianã! Poþi 

Câtã dreptate avea Eugen Barbu în Principele 
urca treptele, fãrã numãr, fãrã numãr sau lua 

sãu dâmboviþean! Nimic nefinisat. Totul alandala. 
lifturile. Parisul de sus, e la fel de anost ca ºi 

Viaþa de week-end se deruleazã printre gropi, 
Londra! „Pãrerea mea!” (citat din NV – biblografia 

gunoaie, dãrãpãnãturi ºi o faunã pestriþã. Nu se 
la final – n.a). 

vede vreo viziune stradalã, culturalã, 
Nu ºtiam de ce mi se pãrea atât de cunoscut. 

comercialã... Toþi vor doar sã împuºte francul… 
Abia când m-am dus la Braºov, dupã, am vãzut cã 

local! Pânã la euro, e cale lungã! 
plaiurile mioritice sunt pline de miniturnuri 

Politeþea la parizieni e lege. Serviabilitatea e 
eifeliene. Stâlpi, ce poartã mii ºi mii de kilowaþi, 

la ordinea zilei. La fel ca mârlãnia ºi suficienþa 
cu o structurã asemãnãtoare. Chestie de tehnicã ºi 

dâmboviþene. Fie la bugetari, fie la privaþi. Nicio 

PARANORMALE

Sergiu GÃBUREAC

5 ZILE ªI 4 JUMÃTÃÞI DE NOAPTE
(Jurnal 2)

Parisul ºi ... Micul Paris

...Pentru toate voi fi un strãin
ªi toate-mi vor fi strãine ºi ele...
Printre atâtea chipuri bãtute de vreme
Strãin am sã fiu ºi faþã de mine.

(Strãin)

Alexandru Ioan Cuza
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deosebire, ca stil de viaþã! Rãsturnarea scãrii primãriei, pânã când ciumpalacul  face curat în 

valorilor e evidentã prin promovarea becalienilor zonã. 

ºi udrenienelor... 

Nu Primãria! Atenþie! Amenda e pentru 

fiecare afiº / anunþ în parte. Simplu! Fãcând un 

calcul sumar, numai Bd. Magheru ar produce 

pentru bugetul Primãriei Capitalei noastre dragi 

sute de milioane bune de … euro! 

La nivelul metropolei peste un miliard! Curat, 

paranormal! 

Efectul, aplicãrii de amenzi usturãtoare, 

pentru fiecare afiº, anunþ... lipit unde vrea 

muºchiul cãutãtorului de profit rapid, ar fi 

devastator, stimaþi consilieri municipali! În mai 

puþin de un an am avea un oraº e u r o p e a n!  

De ce nu luãm exemplu de la Marele Paris ? De 

ce suntem caprine ? 

Dacã tot ne þinem de þarã francofonã, deºi ne 

englezim pe la toate colþurile!

Nu prea am vãzut sãli de jocuri de noroc prin 

Parisul cel de toate zilele. În Micul Paris sunt peste 

200. Ungurii au 7 cazinouri în toatã þara! Putin a 

desfiinþat douã mii de cazinouri la Moscova, 

spaþiile fiind date bibliotecii publice moscovite ºi 

altor instituþii de culturã! La Paris sãlile de acest 

gen sunt însã amplasate, marea majoritate, ca ºi 

sex-shop-urile, precum ºi alte minuni de mare 

efect ºi atracþie, într-un singur cartier. Numai pe o 

singurã stradã, celebrã, ce duce spre Place Pigale 

am numãrat peste 30 de asemenea stabilimente de 

isterizare a fiinþelor dominate de instincte 

animalice. Pânã ºi ciudaþii lor aveau un 

comportament decent, în acel fapt de searã, când 

abia se aprinseserã luminile. Moulin Rouge e N-am vãzut, ziua, un mãturãtor sau utilaje de 
luminatã strident. Ca o prostituatã rujatã în exces. mãturat / strâns gunoaie pe strãzile Parisului. Spre 
Oricum, în Montmartre, a fost ºi singurul loc unde searã, hârtii, în bãtaia vântului, sunt ºi la Paris. 
am vãzut mulþi poliþiºti. Ba, mint. Am mai vãzut la Dupã  miezu l  nopþ i i ,  apar  ech ipaje le  
spectacolul Greva. Poate, mult mai mulþi! Dar nu ultratehnicizatele. Fantomele, care pãstreazã 
cred cã ãia erau poliþiºti. Prea semãnau a Robocop! prospeþimea, strãlucirea ºi viaþa strãzilor, 
Apropos, greva pensia la 62 de ani s-a terminat cu parcurilor, pieþelor pariziene dispar înainte de ora 
demisia, în direct, în aceeaºi searã a unui înalt 5 (cinci) a.m. Nu auzi zgomote stridente, 
funcþionar. De stat. Ce-a urmat se ºtie. strigãturi, sau cuvinte tari în bezna nopþii …

O amicã dâmboviþeanã, mi-a spus cã la Paris, Reclamele sunt postate, în cea mai mare 

parte, în subteranele metroului. Ca ºi în alte mari 

oraºe ale Europei. La suprafaþa rãmân doar afiºele 

cu conþinut predominat cultural, postate pe 

suporturi cochete, de perioadã interbelicã. Tot 

mai multe rame electronice. Un afiº sau un anunþ, 

postate în altã parte, decât unde este autorizat, 

atrage amenzi drastice din partea edililor 

parizieni. 

Cum fac ? 

Inspectorul se pozeazã cu afiºul. Pe cliºeu 

apare  data luãrii imaginii. Amenda se trimite 

direct beneficiarului. Fiecare zi care trece de la 

lãsarea în continuare a afiºului aduce noi profituri 
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c'est à dire în Franþa, e dictaturã curatã! Înclin sã liniºtitul Montparnase e mult mai ieftinã decât 

cred cã aºa e! E dictatura bunului simþ, a orice zonã de fiþe dâmboviþene. Distracþia e 

conºtientizãrii responsabilitãþii liber asumate ºi a asiguratã la tot pasul. Gratis. Spectacolul strãzii, 

comportamentului civilizat.  repet, e demenþial. Fãrã piþipoance sau vedete fãrã 

Barul, restaurantul, alimentara, tutungeria, în susþinere neuronalã, ci artiºti autentici. De toate 

care se vând bãuturi alcoolice sau þigãri minorilor, naþiile. 

are, automat, retrasã autorizaþia de funcþionare. Nu prea ºtiam ce înseamnã clasa de mijloc. 

Simplu! E foarte grea democraþia francezã! La Aveam o cu totul altã percepþie de tip: Mã urc zilnic 

americani, în unele state, se merge cu interdicþia pe uºa din mijloc a autobuzului, deci fac parte ... 

pânã la 23 de ani!?! La ei am aflat. Un parizian cu salar mediu, 

Nu am vãzut, nici la tv sau în altã parte mârlani poate economisi, leger, jumãtate din banii cu care 

bãsescueni ºi nici mârlandeze udreniene spunând este rãsplãtitã munca lui pentru o lunã! Nu dau 

cã sunt de neînlocuit., Ironiile parizienilor  invitaþi cifre, ca sã nu aveþi coºmaruri. Vorbesc, bien sur, 

la emisiunile în direct sunt supertãioase, spuse cu de bugetari. De stat (naþionali) sau comunitari 

zâmbetul pe buze în faþã. Fãrã menajamente. De-þi (locali). Aici nu funcþioneazã principiul de la Madrid 

vine sã te ascunzi în gaurã de ºarpe, când eºti vizat. pentru bugetari, dar sunt pe undeva pe aproape. Ca 

Arma de apãrare cea mai eficientã: DEMISIA. Zilnic, sã înþeleagã toate javrele  decizionale 

am asistat la acest exerciþiu democratic. Ba pe la postdecembriste! Vopsite, revopsite ºi tot mai 

Guvern, ba pe la Parlament, ba pe la Primãrie. Fãrã jigãrite.

nici o îndoialã, e vorba de Franþa! Eºti angajat al primãriei madrielene cu studii 

ªi pe la vecinii hexagonului am sesizat exerciþii superioare!?! Tânãr, bãtrân, doctor, profesor, 

de voinþã unilateralã. Fãrã oi pe dealuri, tras de inginer, nu are importanþã! Pleci, automat, de la 

ºireturi cu Mondialu sau gogoriþe în direct , la orã de dublul salariului pe economie. Ai studii medii = 

vârf! Una la prânz, alta seara! salariul mediu pe economie. Salariul mediu pe 

Mi s-a tot spus cã Parisul e un oraº scump. Nimic economie era de cca 1.800 de euro! În rest, faceþi 

mai neadevãrat, dacã elimini magazinele de lux Dumneavoastrã câteva calcule. Ai cãlcat strâmb, nu 

pentru turiºtii snobi, precum ºi anumite zone te mai învârþi prin zona bugetarã cât trãieºti! Puþini 

fierbinþi de distracþie (!?). calcã strâmb. Au niºte birouri ca-n palmã, cu 

În rest, preþuri obiºnuite pentru o capitalã camere video ºi microfoane de  mare definiþie.

europeanã. ªi, de nu de puþine ori, mai mici decât în E clar! ªi la Paris, atât instituþiile civilizatoare 

Micul Paris! Am constatat cã analiºtii noºtri (bisericã, ºcoalã, biblioteca publicã, medic de 

economici ºtiu câte ceva. De un singur lucru am familie, poliþist, justiþie...), cât ºi serviciile publice 

rãmas intrigat. Corcoduºele coanei mari de la administrative (transport, domeniul public, 

Bârlad, costau la Paris 4,50 euro/kg, pe când iluminat stradal, salubritate, gaze, apã ...) 

merele 1,50! Ce afacere ar putea deschide, mama, funcþioneazã la nivel profesionist. 

la Paris!!! 100 kg = 450, o mie ...! De 18.000 de ori Sunt servicii cu adevãrat în slujba parizianului! 

pensia ei anualã! Deºi existã ºi cârcotaºi  parizieni! 

Cum nu ºtiu, unii, sã facã afaceri ?! La Paris, are dreptate amica, este dictaturã! A 

O searã în vulcanicul Cartier Latin sau în legii! 

...Pun pe iluziile mele
Hamuri uºoare
Bãtute-n aur ºi argint
Sã mã urce oricând pânã la stele...

(În hamuri)

Mihai Viteazul
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Alexandru JURCAN
ORICE OM ESTE O INSULÃ (3)

JURNAL PARIZIAN

nu era prea târziu pentru asta? Desigur, nu l-ar fi 

înspãimântat moartea, dacã ar reprezenta un punct 

final. Sã nu urmeze coridoare umede, ºerpi, ºopârle, 

viermi, insecte carnivore oribile, greþoase, care sã 

muºte sãlbatic din trupul lui, ba gãurindu-i ºi oasele. 

Atunci da, era claustrofob… Dacã ar avea bani sã-ºi 

comande o criptã… Sã fie îmbãlsãmat. Sã nu se 

trezeascã, doamne fereºte, în întuneric, înconjurat 

de jigodii! Ba nu! Poate cã e mai ieftinã incinerarea. 

Un vas plin cu cenuºa lui în faþa mãrii. ªi cine sã 

împrãºtie cenuºa spre valurile instabile? Atunci nu ar 

mai exista pericolul viermilor, al trezirii bruºte. ªi 

dacã ºi-ar rata o ºansã de… reînviere? Ce porcãrie! 

Aºadar nu voia sã moarã. Marin îºi zâmbi sieºi ºi 

aprinse veioza. Trebuia sã noteze niºte idei. Pãi … 

dacã le reþinea, înseamnã cã voia sã le foloseascã, sã 
...chiar dacã publicase trei romane. Nimeni nu 

mai trãiascã,  nu? Oamenii doresc sã existe, în ciuda 
mai citea nimic. Criza lãsase goale librãriile ºi 

coridoarelor insalubre ale vieþii. De ce, de ce le place 
alungase oamenii spre magazinele alimentare. În 

sã continue, dacã nu de spaima de necunoscutul de 
zona gãrii începuserã hoþiile ºi promiscuitatea 

dincolo? Când era copil, dupã ce venea de la bisericã, 
cruntã. Marin lucra în redacþia unei reviste, care-ºi 

Marin îºi imagina învierea ºi judecata de apoi, acolo 
aºtepta suspendarea. În chioºcuri de ziare abia se 

în satul natal. În sunete de clopote se producea 
zãrea vânzãtorul, aproape acoperit de vrafurile de 

explozia cimitirului, ca un spectacol cu focuri de 
reviste nevândute. Deºi era sfârºit de varã, 

artificii multicolore, iar scheletele þâºneau din 
temperaturile ridicate fãceau ravagii. Cãdeau pe 

morminte spre ceruri, unde se reîntrupau în muzici 
asfalt oameni bãtrâni, cardiaci. Lumea se obiºnuia în 

celeste.
aºa hal cu bolnavii rãsturnaþi pe stradã, încât nimeni 

Marin s-a trezit înaintea ceasului deºteptãtor. 
nu mai schiþa vreun gest. Pur ºi simplu se trecea mai 

Prefera sã aºtepte în zona gãrii sosirea acelui 
departe cu zâmbetul pe buze.

microbuz, aºa cã, fãrã sã-ºi bea cafeaua de 
Marin locuia în aceeaºi garsonierã sumbrã. Acum 

dimineaþã, a comandat un taxi ºi s-a instalat la o 
era hotãrât:  va pleca sã ia o gurã de aer la Paris, unde 

masã la barul sordid Puricele verde. Cafeaua din 
avea o mãtuºa. Va dormi la ea, va mânca acolo, poate 

paharul firav de plastic mirosea a vopsea. Pubelele 
va primi ceva bani de cheltuialã ºi de întoarcere.

erau umede ºi rãsturnate. Câþiva cerºetori urinau pe 
E noapte târziu. Marin ºi-a fãcut bagajul într-un 

zid. Câini flãmânzi aºteptau o bucatã mai serioasã 
sfert de orã: câteva tricouri, doi pantaloni, trusa de 

decât firimiturile pe care porumbeii le pescuiau deja 
ras … A pus ceasul sã sune la ora ºase dimineaþa. Stã 

din pavajul ciuruit.
sub plapuma de la mama sa, cu lânã de oi … parcã îl 

ªi-a amintit clar visul de noapte trecutã... Se 
þine maicã-sa în palme. O cãldurã infinitã, 

întorcea spre casa copilãriei, traversând o pajiºte 
protectoare. Lâna a rãmas, iar oile acelea precis au 

plinã de insecte ciudate, de broaºte ori ºerpi. 
murit. Mãcar au oferit ceva valabil. ªi el, Marin, ce ar 

Fereastra era deschisã. Maicã-sa dormea pe partea 
lãsa? Cãrþile? Pentru cine? Se gândi brusc la cãlãtoria 

stângã, îmbrãcatã cu cãmaºa albã, lungã, de noapte. 
lungã. O sã fie bine, îºi spuse. Va fi cu el însuºi, nu? Nu 

Lampa aprinsã îi lumina pleoapele.
mai e legat de nimeni ºi de nimic. Îl mai iubea cineva? 

- Stinge … vreau sã dorm … a ºoptit ea, þinând 
Vreun sentiment care sã-i dea o dependenþã neclarã? 

ochii închiºi.
De câtva timp se gândea chiar la moarte, de parcã 

Atunci în vis, Marin ºtia cã mama murise cu mult 
trebuia sã facã niºte pregãtiri speciale. Nu te poþi 

timp înainte. Urma sã se culce la spatele ei, ca atunci 
lãsa la întâmplare, nu? Vine o vreme… Marin se gândi 

când era un copil speriat? 
sã înjure. Toatã viaþa s-a târât printre restricþii ºi 

crize. A îndurat ca sã ajungã … unde? ªi credinþa? Oare 

Marin George nu era un scriitor cunoscut...
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BURGOS, UN ORAª ÎN CARE TE SIMÞI 

MINUNAT...

GASTRONOMICÃ...

Bogdan ULMU

Prima noapte-n unul dintre puþinele localuri vizitate. Poate unde era 

Burgos, cu geamul ºi vorba despre eroul lui Corneille . S-a încercat un 

larg deschis, fãrã decor de epocã, specificul e secolul 12-14, meniu 

þînþari ºi muºte, fãrã adaptat - un platou cu produse iberice vechi, de porc 

zãpuºealã, fãrã sã ºi ouã prãjite ca atunci, farfurii în triunghi, vitralii, 

transpiri... dupã un scaune de epocã, stucaturi cu cap cal... Cidul a fãcut 

drum obositor, ºi o jurãmînt faþã de Alfonso, fetele lui au fost violate, 

plimbare prin marile apoi le-a cãsãtorit cu duci de Albacete ºi 

parcuri ºi palate ale Toledo...copiii erau cu Ximena, cunoscuta eroinã din 

Castilonului....altfel Cidul... Cavalerul de sub podea – vãzut prin plexi - 

ca-n Barcelona  sau interesant...Restaurantul are succes, iar partea de 

Costa Brava, pe care bucãtãrie a fost propusã de o româncã – Ana Lazãr, de 

le-am vizitat cu cinci la primero (antreul), pîn' la desert...

ani în urmã! Am mincat aici crochete de jamon (prosciuto), 

Se pare cã nu sunt un turist de metropole: din care se fac cu jamon mãrunþit ºi se prãjesc în fãinã 

ce-am vãzut, în lume, sufletul mi-a rãmas la Grein de pesmet, ou, ºi cimbru sãlbatic. Am mai comandat 

(Austria) ºi Burgos ( Spania). Oraºe mici, dar un sandvici cu brie ºi jamon, sîngerete, brînzã de 

relaxante, liniºtite, fãrã cerºetori,  fãrã saci de caprã – grasã ºi sãratã, toate date cu ulei de mãsline. 

gunoaie ºi negrii-n metrou... Am cerut ºi rondele de calamar. Ospãtarul era 

 Poate unde, în ultimul oraº, am ºi avut gazde din Adjud, ºi s-a bucurat sã mai audã limba natalã. 

minunate, generoase, atente ºi doritoare de varii Am întrebat de trufe: rãdãcina se rade , e un 

conversaþii...Cu el, Doru, discutam despre lux; dar gãseºti în zonã sunt ºi ciuperci setas, de 2500 

carmangerie (lucra într-o fabricã de prelucrat  porci euro kilogramul!...

ºi vaci; interesant cã în tura lui avea...160 de Mai au succes angulele – un fel de viermi marini 

lucrãtori români!). M-a dus la un magazin de carne în gustoºi, care se gãtesc uºor; sunt hrãnitoare, le 

care nu mai ºtiam la ce sã mã uit ºi ce sã gust... combinã cu usturoi ºi ciuºcã...în ulei se prãjesc 

Ea, Rodica, fostã actriþã la Bacãu, unde a jucat usturoiul, apoi angula ºi creveþii mici...ei nu bag 

cea mai tînãrã Coanã Chiriþã din România, în regia ceapã la gãtit, ci usturoi...acesta se pune cu coajã! 

autorului acestor rînduri. Ambiþioasã, fãrã astîmpãr, Se bagã la cuptor în cratiþi de ceramicã...cimbru 

a învãþat spaniola, a organizat o ligã a românilor, a mult...ºi coniac...

intrat ºi-n politicã...dar a ajuns la concluzia cã, mai Nu prea au supe ºi ciorbe, ci pireuri ºi supã de 

ales departe de casã, familia e cea mai importantã. usturoi cu cîrnaþi afumaþi...

Deocamdatã îºi creºte cei doi copii. Vinul sec – rar aici ºi apa con gas – idem.  Aura-

Ce sã zic despre gastronomie? De bine! vinul meu preferat. Sau Conde de Caralt. Aici se beau 

Las espuelas del Cid (Pintenii Cidului) a fost Grasa ºi ...Lacrima lui Ovidiu(pe care le-am gãsit ºi-n 

...Sub anii mei este multã luminã
ªi întuneric de nepãtruns,
Acolo încã ºi-aºteaptã-ntrupare
Fantasme fugare...

(Laolaltã)

Alba Iulia
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supermarket!). Vinul se serveºte-n pahare mici, cã e migdale; mai e solicitatã tarta de mãr. Dulciuri cu 

tare...nu existã mîncare fãrã vin tinto (roºu). multã unturã, trufa de la Lerma, biscuiþi care se 

Bãuturi de desert? Lichioruri de ou (specialitate sfãrîmã uºor, tronul - un fel de nuga –moale, tare, ca 

localã), crema catalanã, barcelo-cremã de rom, halviþa noastrã, cu migdale, cu nucã, rondulo, cu 

orujo- rachiu de orz. orez, cu gãlbenuº, ciocolate cu rom . Înclinaþie spre 

Desertul e special, doar de sãrbãtori: roschia - combinarea îngheþatei, cu fructele.

gogoºi churos, au format de steluþã, se fac la aparat Va urma, fireºte...

cu manete, cu friºcã ºi cremã. Tarta de Santiago - cu 

Revin la Spania, fiindcã mi-a plãcut grozav deºerta stacane de Zghiharã, cu Rãreºoaia, bietul 

scurta mea vizitã la prietenii noºtri Rodica ºi Doru. Columb cãuta sponsori sã descopere America! Deci, 

Ce mi-a plãcut teribil, în zona Castellonului: multe la bãut nu se pun spaniolii cu noi!...

parcuri! Explozie de verdeaþã! Arteziene în cascade. 

Curse cicliste în demenþã. Poliþie durã. Nu am vãzut, O sã-nchei acest articol cu douã reþete pe care 

în 6 zile, decît trei cerºetori (ce diferenþã, faþã de mi le-a oferit Rodica Dãnciulescu, cu simpatie ºi cu 

Paris! Sau chiar Roma...). dor...de România...

În Burgos, relaxare...liniºte...viaþã 

tihnitã... Sigur cã se munceºte, dar nu pe firfirici! Sparanghel a la madrilena

Doru m-a dus, într-o dimineaþã, sã vãd o 

carmangerie/mãcelãrie, de excepþie, condusã de 2 legãturi sparanghel

Alberto Merino, un tip de 48 de ani: are 2 carmangerii 3 gãlbenuºuri

prospere-n Burgos, e simpatic ºi ospitalier. Mi-a tãiat 6 linguri de unturã

dintr-o bucatã de pastramã de vitã neagrã! suc de lãmîie  

Minunatã! piper mãcinat 

Am mîncat în Burgos multe chestii: crochete din sare 

jamon (prosciuto: nu pentru prima oarã am 

constatat cã aceastã minunatã carne e infinit mai Se curãþã sparanghelul, se spalã, se fierbe-n 

gustoasã, tãiatã proaspãt din pulpa de porc, decît apã sãratã, se scurge, se taie-n bucãþi  egale. Se 

luatã din pacheþelele puse-n þiplã!), supã de usturoi, pãstreazã sparanghelul cald, pînã-n momentul  

cîrnãþãrii delicioase, anchois, crustacee ... am bãut servirii. 

rachiu de orz , bere de-a lor (bunã!), vin sec ºi demi- Se amestecã gãlbenuºul cu untul topit, se 

sec. adaugã zeama de lãmîie, piperul, sarea; se pun în 

Brînzã brie, pe sandviciuri. Multã brînzã de baine-Marie ºi se amestecã cu o lingurã de lemn, 

caprã, numai ulei de mãsline, usturoi în exces, cu tot pînã se leagã. 

cu foi, sîngerete excepþional! Mult peºte, crustacee, Sparanghelul se serveºte cald, cu sosul obþinut 

fructe de mare...Busuioc, mult cimbru, deserturi turnat peste.

puþine (Churos, e un dulce de iarnã, gãsit pe stradã, Atenþie! Leguma nu se fierbe mult, fiindcã-ºi 

la chioºc, fierbinte, cam ca la noi  gofrele, în formã pierde savoarea…

de steluþã, fãcut la un aparat cu o multe manete...). Poftã bunã, deci!...

Am gãtit ºi eu un biftec tartar, o salatã berlinezã ºi un 

tarator (tzatziki). Ca sã nu neuitãm þara, eu mai Tortilla de cartofi

ales, care n-aveam servici, am tras zilnic þuici 

mioritice. ªi tot nostalgic, fetele – Rodica ºi Marlene – 8 ouã

au trezit locuitorii liniºtitului burg cu melodii din jumate kg. cartofi

spectacolele teatrului de animaþie din Bacãu, gen 1ceapã

„La balul Florilor”... ”Aºa e lumea, o comedie”... ¼ ulei mãsline,

Sunt ºoricelul Auricã etc. sare

Vai, puþine vinuri seci pe-aco!...ªi cam rarã, 

apa mineralã con gas! Se curãþã cartofii, se spalã, se taie rondele 

Într-un sat cu aspect de oraº, am cerut un subþiri; se curãþã ceapa, se taie-n cuburi mici; se 

sandvici cu peºte – excelent; dar...vinu era-n pahare pune tigaia de teflon la foc mic; se pun cartofii; se 

mici, cam de 50 ml.! Mi s-a spus cã ãla e tinto, ºi cã e rumenesc, fãrã a fi fãcuþi complet; se bat ouãle în 

tare; dar ce, eu mi-s moale?!...Cînd ªtefan cel Mare castron...

Din bucãtãria spaniolã
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Apoi, se pune tigaia încinsã ºi se toarnã ulei; se Am vãzut ºi un film celebru, La grande bouffe, 

care punea problema sinuciderii prin hãpãit îndelung.adaugã compoziþia din castron, se-ntoarce pe partea 

ailaltã; se rumenesc. 
Aceste gînduri ºi amintiri mi-au fost stîrnite de Tortilla se serveºte caldã, dar ºi rece.

un articol recent al lui G. Liiceanu, în care povesteºte Atenþie! Ca sã nu se lipeascã, sã se-ncingã bine 
douã episoade din viaþa-i de oaspete la masã. În tigaia, înainte de-a pune ulei în ea!...
ambele era însoþit – cum, altfel? – de Andrei Pleºu. 

Primul se desfãºura în Germania, în casa unui prosper Nu trãim ca sã mîncãm. Nici nu hãpãim, ca sã 
om de ºtiinþã, în 1984. Erau douãsprezece persoane, trãim.
la masã. În zece minute (c-atît a þinut masa!) s-au Dar e bine ca-n viaþã, draci bulimici, distinºi 
mîncat: o felie foarte subþire de pulpã de porc, douã gurmanzi ºi preferaþi gourmets, sã facem din toate o 
frunze de salatã verde ºi o jumãtate de cartof fiert. artã ºi un pretext de culturalizare...
S-a bãut apã de la robinet. Gazda, mîndrã, a declarat POFTE BUNE!!!
cã din pulpa de un kilogram, a mai rãmas ºi pentru a 

doua zi! Cînd au plecat, românii s-au dus undeva, sã Post scriptum:
mãnînce...Am citit cîndva o prozã cvasi-poliþistã – nu mai 

În aceeaºi perioadã, întorºi în þarã, au fost reþin autorul – în care detectivul face o vizitã unei 
invitaþi de Horia Bernea la Brad, în casa unui doctor. doamne dubioase, cãreia-i mureau bãrbaþii, unul 
Au stat ceva mai mult; fiindcã li s-a oferit, în doar o zi dupã altul, la interval de cîteva luni. Inspectorul 
ºi jumãtate, mese dupã mese: platouri cu pateuri cu dezleagã misterul: multipla vãduvã-i asasina… 
ciuperci, cu carne, cu brînzã...chifteluþe, rulouri cu gastronomic. Gãtea atît de bine, în cantitãþi atît de 
ºuncã, salatã beuf, diferite soiuri de cîrnaþi...pãlincã mari, încît nefericiþii sucombau din cauza excesului 
de pere... borº de periºoare cu smîntînã, sãrmãluþe-n alimentar. Lovitura de teatru a prozatorului: poliþistul 
foi de ºtevie, cãprioarã cu sos de capere, tort alb cu o cere imediat de nevastã, într-un act de rafinat 
felii de portocalã proaspãtã, iar cîrnãciori, sã meargã suicid…
vinul... s-au tîrît pînã-n dormitor, gîfîind…Am avut ºansa sã-l cunosc ºi pe marele 

A doua zi, de la capãt: gustãri, brînzeturi, ªtefãnescu-Goangã: am asistat, odatã, la un prînz al 
cîrnãþãraie, ºniþel cu murãturi, masa de prînz cu de sãu, la restaurantul Bordei, din Capitalã. În treizeci 
toate, ºi cînd credeau cã pleznesc, au venit tãvi cu de minute  a terminat jumãtate de kil de salam, 
plãcinte cu brînzã, calde...le-au hãpãit de parcã erau jumãtate de telemea, 20 de mici, douã fripturi, un 
nemîncaþi de trei zile...sejurul s-a încheiat cu gutui castron mare de salatã, un litru de vin ºi douã sifoane. 
cu pulpe de curcan, iar pãlinci, iar vinuri, iar cîrnaþi, Am convingerea cã dacã n-ar fi fost bulimic, marele 
iar brînzeturi...artist ar mai fi putut trãi încã un deceniu...

Minunat e finalul articolului lui Liiceanu: “Eram, Am participat, cu ani în urmã, la Bolta rece, la un 
totuºi, foarte tineri. Nu am altã explicaþie pentru concurs chisnovat, intitulat Atac la tochiturã. Am 
faptul cã am rãmas vii!”...ocupat un onorant loc doi, deoarece ºtiu cã nu-i 

Dar cum suntem în recesiune, poate cã nu dã frumos sã mãnînci repede.
bine sã povestesc dezmãþuri culinaro-bahice. Mã ºi Am participat ºi la cîteva ediþii ale festivalului 
opresc, ruºinat...itinerant de umor Valentin Silvestru, în Caraº-

Severin, vorba preferatã a organizatorului (Mircea 

Cavadia) fiind “Hai, sculaþi-vã de la masã, cã 

ne-aºteaptã la masã!”... 

Nu voi gãsi drumul spre casã,
A cãzut în gol Steaua Polarã,
Ceaþã ºi negurã peste toate se lasã,
Soarele zilei a uitat sã rãsarã...
Nu voi gãsi drumul spre casã.

(Coºmar)

Ferdinand Rege
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Virtuþile evidente, ºi la contactul cu versurile Pe de altã parte, în vremuri paradoxale, într-o 
din cel de al zecelea volum al remarcabilului poet ºi lume anapoda, în care rãutatea colcãie, poetul este 
publicist Petruº Andrei, volum de sonete intitulat un luptãtor, un Hercule care înfruntã „Timpul ºi 
oximoronic Crepusculul de miere, Editura „Cronica”, Cuvântul”, potolindu-ºi foamea „c-un coltuc de 
Iaºi, 2010, sunt „sensibilitatea, tandreþea, pâine”, „stingându-ºi setea c-un pahar de apã”.
bunul-simþ ºi dorinþa de frumos”, mãrturisite, de O cale a vindecãrii bolii de rãutate este iubirea. 
altfel, de autor în textul –postfaþã Am devenit poet De altfel, cuvintele „viaþã”, „fericire”, „iubire”, 
printr-o minune. „rugãciune”, „floare”, „rai”, „copilãrie”, „tinereþe” 

Critici literari de notorietate susþin cã „din revin ca un laitmotiv în toate cele zece volume de 
miere pare croitã fiinþa umanã a lui Petruº Andrei” versuri ale sale.
(Theodor Codreanu), sau cã acesta devine, pe rând Când grave, când melancolice, când directe ºi 
„patetic, solemn, zeflemist, mustrãtor, euforic exacte, când profunde ºi imperativ-duioase, 
paradisiac, cu accente satirice înþepãtoare” sonetele lui Petruº Andrei îl ridicã pe cititor deasupra 
(academician Constantin Ciopraga), sau cã „îºi ºtie ºi realitãþilor efemere, îndemnându-l sã viseze, cãci 
lungul nasului, ºi înãlþimea talentului” (Gruia Novac), „...fãrã visuri, viaþa trecãtoare / Se iroseºte ca a 
sau cã este „un romantic convertit la regimul mãrii undã/ Tristeþea ne-mplinirii sã-ºi ascundã/ În 
sensibilitãþii moderne” (Ion Gheorghe Pricop), sau cã lacrimile undei urmãtoare.” (La vis sã nu renunþi...)
„voce liricã distinctã, cu o imaginaþie bine Cele 174 de sonete, ordonate, original, în 
temperatã, Petruº Andrei se înscrie în rândul ordinea alfabeticã a iniþialei cuvântului de început al 
sonetiºtilor români remarcabili.” titlului fiecãrui text, reunite în volumul Crepusculul 

Dincolo de clasicitatea formulei prozodice la de miere, ne dau posibilitatea de opþiune ºi de 
care apeleazã, de perfecþiunea formei, de bogãþia admiraþie, pentru cã lirismul acestora este unul de 
tematicã, de înfiorarea caldã pe care o transmit, substanþã, degajând o atmosferã de liniºte ºi de 
sonetele din volum sunt remarcabile prin omenesc, seninãtate izvorâte dintr-o simþire adâncã, din 
înþeles ca vibraþie puternicã faþã de trãirile religiozitatea în faþa miracolelor existenþei ºi a 
semenilor, bucurii ºi suferinþe receptate cu vibraþiei Cuvântului.
sensibilitate ºi generozitate, de cei care înþeleg cã, Cum spuneam, poetul se desprinde din 
„de bine, de rãu, o brumã de poezie învãluie acest meschinãriile vieþii, din cucuta dezamãgirilor ºi 
pãmânt”, cum ar spune Emil Cioran. ªi lirica lui mâhnirilor sale, prin creaþie; în cazul de faþã, prin 
Petruº Andrei ilustreazã, astfel, adevãrul cã niciun arta cuvântului, ilustrat de versuri remarcabile prin 
poet nu poate sã fie artist fãrã omenie. Omul, limpezime, varietate, bogãþia metaforicã ºi 
profesorul ºi poetul etern jovial, ostenitor ºi echilibru.
optimist, þinteºte, prin versurile sale, mereu în sus ªi acest volum confirmã justeþea ºi forþa unei 
prin gânduri înalte ºi prin verb aºezat unde îi este fraze a unui ilustru cãrturar român contemporan 
locul cel mai potrivit. nouã, criticul ºi istoricul literar Eugen Simion, 

Asemenea altor sonetiºti însemnaþi, Petruº potrivit cãruia „Oricine scrie în limba românã – ºi 
Andrei îºi cizeleazã versurile cu migalã ºi iscusinþã de scrie bine – slujeºte nu numai literatura românã, ci 
bijutier, descoperindu-l în pustia vieþii pe Dumnezeu, întreaga spiritualitate româneascã.”
foarte curând, „slova divinã” fiindu-i „izvor de apã Prin talentul sãu, ºi Petruº Andrei exprimã, 
vie”, din care se adapã pentru a nu fi atins de alãturi de scriitori din toate provinciile româneºti, 
„duºmãnia lumii”. (Pe Dumnezeu aflat-am...) identitatea noastrã culturalã. Este drept ºi cã de 

Nu se putea ca unui suflet atât de delicat sã-i douã decenii, pe noi, românii, multe lucruri ne 
disparã din amintire imaginea „maicii învãþãtoare”, despart. Limba ºi cultura se numãrã printre acele 
devenitã „icoanã luminoasã”, „o zânã cu glas blajin binefaceri care ne pot uni.
de preoteasã”, „cu vorba caldã ºi mângâietoare” (Am De fapt, ar fi trebuit sã spun mult mai puþine 
adorat...) cuvinte, ºi anume cã lirica lui Petruº Andrei va trece 

ªi textele poetice din volumul Crepusculul de peste timp ºi peste generaþii, iar omul ºi poetul mai 
miere sunt inundate de luminã. Astfel, în ochii au multe de fãcut în cultura noastrã. ªi aceastã a 
Galateei dãltuite de imaginaþia poetului, zecea carte a sa, tot una a sonoritãþilor armonice, 
„strãluceºte câte o scânteie”; versurile sale sunt asemenea celor de dinainte, îi dau dreptul la atenþia, 
„rãsãdite ca o floare de luminã”, omului îi este menit admiraþia ºi respectul cuvenite, pentru cã ºi-a 
sã piarã „Precum lumina dintr-un strop de cearã”. construit viaþa ºi opera prin sârguinþã, reflecþie, 
Alteori, poetul priveºte „spre stele îmbãtat de vise” demnitate ºi dragoste.
sau „în cerul lui lumina-i mai puþinã”.

SENTIMENTALIA

Gheorghe ÞIGÃU

PETRUª ANDREI - UN POET AL 
SONORITÃÞII ARMONICE
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Pentru Sonia Elvireanu (Timp pentru doi, a lui Lucian Blaga sau a lui Tudor Arghezi, de pildã, 

Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2010), timpul nu dupã nostalgia divinului sau a tãrâmului paradisiac, 

existã decât în doi, de aceea, poezia se cere cititã, edenic dintru începuturi: Copilul „Alerga 

din acest punct de vedere, cu trimiteri livreºti la inconºtient prin poveste/ furat de lumile tainice/ 

mitul refacerii androginului, a stãrii perfecte a cu zmei ºi cu prinþi” sau, în aceeaºi poem: „În 

individului dintru început; poeta îºi cautã „cealaltã ploaia de varã/ miresme nu mai existã,/ efluvii 

jumãtate”, evocând pictural ºi descriptiv în albastre ºi tainice rostuiri,/ cãci prinþul de 

majoritatea poemelor: stãri, emoþii ºi panorame altãdatã/ e doar jalnic circar fãrã sens,/ într-o 

edenice de altãdatã pe care încearcã – nu într-un lume ce pierde magicul ieri,/ într-un fals dialog de 

gest de revoltã, ci mai degrabã de reconsiderare, adulþi” (Jocul). Temele lumea ca circ, a bufonului ºi 

de resemantizare, de „retrãire” – sã le scoatã din a clovnului ne trimit cu gândul la poezia lui Mircea 

cufãrul uitãrii, al amorþirii ºi al vremurilor prãfuite Dinescu, a cãrui scriiturã esopicã trãda, fie ºi 

pentru a le (re)vieþui fie ºi din perspectiva unui timp indirect, o (nouã) modalitate de a scrie „pe 

al melancoliei, al amintirii ºi al nostalgiei. dedesubt”, într-o lume a interzisului de orice fel; 

„Scriitura” este pentru poetã o „ranã” deschisã, aici, interzicerea de a mai visa, de a mai fi copil, de 

metafizicã, care o ajutã sã se elibereze de banalul a (mai) te bucura de poveºtile de viaþã, îmbãtrânite 

sufocant ºi de iluziile amare ale cotidianului, ºi maturizate înainte de vreme…

parcurgând în acest sens explicaþia oferitã de Poeta se simte o exilatã ºi în furtuna 

Konrad Kurz care afirmã cã „literatura nu poate ºi existenþialã pe care pribegeºte corabia vieþii sale, 

nu mai vrea sã reînchidã rana, pentru cã singurã ea îºi construieºte universuri compensative: fie 

viziunea durerii este în stare dacã nu sã ne salveze, printr-o întoarcere spre copilãrie, spre sufletul 

atunci sã ne ajute câtuºi de puþin”: „Fluviul poartã originar al copilului pierdut într-o lume a poveºtii, a 

în undele sale/ ºi moarte ºi viaþã,/ dar mai ales jocului, a unei stãri de graþie a preaplinului fericirii, 

viaþa/ susurând peste rãni încã vii” (Fluviul Saint a minunii de a exista (,,Cu picioare goale în ploaia 

Laurent) sau „undele lacului deschideau/poarta de-atunci/ copilul ridica invizibile punþi/ peste 

spre negura timpului/din care pãºeau fantomatic/ revãrsãri neºtiute”, Jocul), fie spre sufletul primar 

spre þãrm siluete de tinere fete,/ înghiþite de ape,/ al celui aflat sub influenþa misterelor ºi a miturilor: 

pentru iubiri neîmplinite” (Aranca). Sonia Elvireanu „Trupul e cântec alunecând/ magic în ploi./ Se 

plasticizeazã imaginea artisticã construind un ridicã prin picuri albaºtri/ în muzica sferelor,/ sã 

univers insolit prin situarea pe coordonatele locuiascã în infinit,/ suflet ºi trup” (Cântec de 

exerciþiului poetic de mãrturisire. Ea deplânge, varã).

sancþioneazã ºi supune unui rechizitoriu judiciar ºi Poezia Soniei Elvireanu întruchipeazã „o 

imaginar poetic însãºi condiþia umanã, starea foame de cuvinte”, rostul lecturii poate fi 

ontologicã decãzutã a fiinþei umane. Poezia Soniei asemãnat cu o „baie de miresme” („ploi calde de 

Elvireanu tânjeºte asemenea poeziei romanticilor, varã”) în care eul liric se cufundã treptat, treptat, 

CRONICÃ LITERARÃ

Silviu MIHÃILÃ

SONIA ELVIREANU, TIMP PENTRU DOI SAU 
“CONFESIUNILE MASCATE DE DINCOLO DE POEZIE”

Cu ochii de dragoste plini
Ne vom regãsi,
Aºa cum am fost,
Noapte ºi zi.

(Vom fi cum am fost)

Mica Sofia din Moara
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tot mai adânc, de la o poezie la alta, prefigurând o nu ne desparte,/ visul trãieºte în noi,/ aºteptãm 

experienþã personalã unicã, implacabilã, încã/ un timp pentru doi” (Timp pentru doi), un 

devoratoare ºi mântuitoare în acelaºi timp: timp al fiorului – „ce se prelinge în noi/ Acolo, sus, 

catharsisul. Concept de teorie literarã, aparþinând trãim clipa în absolut” (Fior) – ºi care naºte o nouã 

fenomenologiei, catharsisul estetic simbolizeazã lume, o nouã iubire ziditã într-un „Timp absolut/ 

„arderea pe rug a cititorului, strãpuns de flãcãrile sub zodii de foc” (Început).

purificatoare ale poeziei”, mântuirea prin cuvinte Una dintre temele predilecte ale universului 

sau salvarea prin artã este limanul poetei într-o poetic din volumul Timp pentru doi este, 

lume „pe dos”, a bufoneriei ºi a circului stradal, cu fãrã-ndoialã, iubirea- temã etern dezbãtutã, 

zâmbete zeflemitoare: „Iar sufletul se înalþã în comentatã ºi „zugrãvitã” în opera aproape a 

cercuri albastre/ o datã cu ploaia catharsis/ cãzând fiecãrui poet. Mi-au atras atenþia mai multe poezii 

plin peste noi” (Cântec de varã). ale Soniei Elvireanu, cele mai multe regãsite în 

De remarcat construcþia ciclului subcapitolul „Nostalgii”, deoarece 

al doilea de poeme, intitulat „Din ele ilustreazã, „oglindesc” o mai 

adânc”,  ºi care cunoaºte o dispunere veche preocupare a mea în câmpul 

concentricã sau rectilinie, dacã doriþi, cercetãrii literare, în general, ºi 

prin care înþeleg faptul cã fiecare din anume, convingerea cu privire la 

cele ºapte poezii (,,Aºteptare”, neputinþa nimãnui, chiar ºi a 

„Chemare”, „Noi”, „Din adânc”, creatorului de artã (fie el scriitor, 

„Timp pentru doi”, „Fior”, „Început”) actor, sculptor, muzician etc.) de a 

îºi cere în mod firesc continuarea. numi iubirea, adicã, de a încerca a o 

Fiecare imagine artisticã, fiecare defini sau a o prinde într-un tablou”, 

procedeu stilistic configureazã un într-o „ramã”. Am certitudinea cã 

scenariu erotic al întâlnirii dintre doi orice încercare de a rosti iubirea 

îndrãgostiþi. Poeta modeleazã, aºadar, rãmâne una pe jumãtate, niciodatã 

sub forma unor etape ale înmuguririi ºi î n t reagã,  coerentã ,  to ta lã ,  

încolþirii sentimentului sublim de exhaustivã. Poeta încearcã sã 

dragoste o „poveste de iubire” aºezatã defineascã iubirea folosind o serie de 

pe tiparele consfinþite ale ritualului de structuri antinomice, oximoronice. 

apropiere dintre doi îndrãgostiþi: de la Ele sunt neputinþa directã, mai 

aºteptarea iubirii cu profundã  emoþie  exact, a imposibilitãþii rostirii a ceea 

ºi nerãbdare arzândã: „Aºteptãm ce nu se poate în întregime rosti: 

ceasul când sunã/ izvoarele ce iubirea. Cum sã numeºti ceea ce este 

deschid/ lumile noastre…” (Aºteptare), la episodul inexprimabil, cum sã numeºti ceea ce este mai mult 

chemãrii, al dorinþei de a anihila aºteptarea ºi de a decât cuvânt? Cum sã numeºti iubirea? La un astfel 

precipita momentul întâlnirii: „Fiorul luminii de nivel de profunzime al lecturii, „citesc” poezia 

rãzbate în noi,/ Cugetul existã între extaz creator/ Soniei Elvireanu printr-o grilã de lecturã 

Sau moarte latentã în labirintul lumii./ Absolutul (post)modernistã, actualã ºi anume prin conceptul 

tinde spre împlinire” (Chemare). Cea de-a treia de indecidabil teoretizat de J. Derrida, prin care 

poemã a acestui ciclu, intitulatã sugestiv, Noi, redã înþeleg: „nuclee semantice care transcend 

imagistic momentul mult aºteptat al contopirii a opoziþiile filosofice (binare), conþinându-le totuºi 

douã suflete într-unul singur, ca metaforã într-o formã care interzice rezolvarea antinomiei 

obsedantã pentru simbolul „refacerii ºi desfacerii” prin sintezã dialecticã.  Ca atare, indecidabilele, 

androginului, adicã, a împlinirii, reunirii, regãsirii desprinse de limbajul filosofic sau literar, menþin 

cuplului pereche – odatã – scindat: „Acolo, sus, l imba ju l  î n  s t a re  de  nedete rmina re ,  

pãºim pe cãi lactee,/ Stele deasupra abisului”. dezorganizându-l din interior prin ambiguitatea lor 

Ajungând la starea de plenitudine eroticã, structuralã”.

androginicã, asemenea eroilor Dan ºi Maria din O astfel de secvenþã poeticã ce ilustreazã 

nuvela eminescianã, Sãrmanul Dionis, scenariul imposibilitatea definirii, a numirii iubirii, regãsim 

amoros al poetei Sonia Elvireanu cunoaºte un în poezia Contradicþii, unde îndrãgostiþii (,,Eu, Tu”) 

paralelism narativ, stilistic, aº spune, însã cu un îºi declarã unul altuia sentimentele, în pereche, 

final diferit, legãtura dintre îndrãgostiþi nu se printr-o învãlmãºealã de termeni care la o primã 

destramã, datoritã glasului strãbunilor: „În vedere nu ne spun nimic exact, concret. Dincolo de 

încleºtarea nopþii eterne/ ca un clopot rãzbate/ o lecturã „leneºã” a acestei poezii, talentul literar 

glasul strãbunilor/ pentru a interzice cãderea” al Soniei Elvireanu sparge limitele exprimabile ale 

(Din adânc), ci se adânceºte ºi mai mult: „uitarea limbajului, ale încercãrii de definire a 
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sentimentului de iubire, încercând sã cuprindã imaginilor artistice ºi reiterarea unor motive ºi 

într-un câmp lexical niciodatã complet, perfect, posibile grile moderne de lecturã situeazã volumul 

închis, definiþia iubirii ºi a sentimentului de printre cãrþile de „citire” de raftul întâi într-un 

dragoste: Iubita (,,Eu”) este ºi himerã ºi aºteptare etern „sezon” al nostalgiilor, al amintirilor ºi al 

ºi nerostire ºi ºoaptã ºi emoþie ºi tãcere ºi cer etc., poveºtilor : „Alb/ în alba pustietate,/ dincolo de 

iar Iubitul (,,Tu”) este ºi parabolã ºi contradicþie ºi tãcere ºi timp,/ gând uitat în ninsori,/ timp 

logos ºi vis ºi cãutare ºi abis ºi dãruire etc. Iubirea, rãsfrânt în arbori ºi noi” (Fior). Poeta trãieºte o 

pentru Sonia Elvireanu, este mult mai mult decât o scindare, o luptã a sinelui cu sine atât la nivelul 

rostire de cuvânt/de cuvinte, iubirea þine în fond de mesajului poetic, cât ºi la nivelul trãirilor 

ceea ce nu se poate în întregime rosti. Cum sã sufleteºti; ea este o exilatã, dar nu o rãzvrãtitã, ea 

numeºti indecidabilul? Cum sã numeºti este o melancolicã ºi o romanticã incurabilã, dar 

inexprimabilul? Cum sã numeºti, pe deplin, nu-i lipseºte sentimentul stãpânirii obiective a 

iubirea? realitãþii interioare ºi exterioare. „Timp pentru 

Volumul de poezii Timp pentru doi al Soniei doi” este un volum despre regãsirea de sine ºi 

Elvireanu câºtigã prin sinceritatea exprimãrii ºi prin despre drumul de la minte la suflet ºi de la umbrã la 

descrierea pastelatã a sentimentelor ºi emoþiilor luminã, un drum, anevoios uneori, ce se cere 

trãite, ceea ce face din volum unul deosebit, în parcurs în doi, exclusiv în doi: „în ºoapte limpezi ce 

lipsa majorã a unui eu liric explicit prezent în textul respirã/ durerea unui drum în doi” (Nedumerire).

poetic. Verva limbajului poetic, dinamismul 

Decembrie, 2010. Pictoriþa Maria Mãnucã între 

tablourile sale expuse la “Muzeul Unirii” din Iaºi, 

dar gândul îi este tot la poezie...

Pe geamurile mele joacã umbre,
Tot mai multe umbre ºi mai dese
Pe care, noaptea târziu, le preschimb
În coroniþe de flori
ªi-n rochii de mirese.

(Umbre)

Iarnã
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Autograf (Eheu!) din... adolescentã,

(Despre) Mintea popilor

Nu eºti popã dacã n-ai habar de dogmaticã. Expunerea (sistematicã) a dogmelor religiei, prezentate 

(explicate?!) într-un tratat, devine baza solidã a „ºtiinþei” unui preot. Dacã nu e în stare de o asemenea 

întreprindere, el e orice, preot nu.

Poate chiar din aceastã pricinã, preoþii nu explicã niciodatã nimic, ei expun în orice împrejurare. Preoþii nu 

discutã; vorbesc. Eºti de-al lor dacã accepþi tezele fãrã a cere dovezi, orbeºte, necritic. Ieºirea din dogmã e totuna 

cu abdicarea de la credinþa în Autorul „tuturor celor vãzute ºi nevãzute”.

Stima noastrã pentru preoþii (adevãraþi) e foarte mare. Dar parcã e jignitoare încrâncenarea cu care ei refuzã 

analiza raþionalã. Nu-ºi dau seama (nu vor? nu pot?) cã raþiunea (simplã chiar) te conduce singurã spre ideea de 

Dumnezeu ºi Dumnezeire, fiindcã Haosul din jurul nostru nu e, totuºi, lipsit de control. Logica lucrurilor din viaþa 

oamenilor, existenþele care se desfãºoarã dupã un sistem pe care-l simþi ca fiind bine pus la punct, toate converg 

spre ideea de Dumnezeu. Însuºi Nimicul, despre care ºi Eminescu amintea, (vezi „Scrisoarea I”) îºi are locul sãu în 

aceastã ordine, ºi intuitã, ºi demonstrabilã. Universul e dirijat, altfel zis e ordonat, în consecinþã existã Dumnezeu, 

fiindcã El înseamnã, înainte de orice, ORDINE.

Preoþii nu sunt în stare de asemenea (logice, nu!) explicaþii, chiar dacã ele duc spre concluziile care ar trebui sã 

le convinã.

Nu-i mai puþin adevãrat cã acei preoþi care se îndoiesc (fie ºi-o clipã) de valabilitatea dogmei, devin ridicoli. Ca 

slujitorul bisericii din parohia lui Arghezi, care întrebându-l, cu seriozitate, pe Marele Poet dacã existã Dumnezeu 

(asta se întâmpla într-un Ajun de Boboteazã), a primit, uluit, replica: „Pãrinte, dumneata eºti un mare 

cãcãnar!...”

Chiar aºa; fiindcã popa purta niºte haine ale unei credinþe în care nu mai credea, deoarece s-a îndoit (fie ºi 

omeneºte). În consecinþã, ºi-a meritat pedeapsa verbalã, dacã a înþeles-o cumva în esenþa ei...

Boris PRODAN-RÃUT
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entuziasmului nemãrginit ºi, la timpul acela, nimeni Unirea
nu voia sã fie altundeva decât în mulþime. Vremuri 
fericite sau ale naivitãþii? ªi pentru cã istoria noastrã 

Unire e un cuvânt care, din fericire, vine tot din nu s-a aflat nicicând în marº dictat de noi, ci am 
latineºte, unde unitio, -onis, înseamnã „unire”, folosit, fãrã o analizã adâncã, conjunctura, am mai 
„reunire”. înregistrat o victorie festivã: la mai puþin de 60 ani de 

Limba noastrã l-a reþinut, dar cu ce folos! N-a la cea Micã, am dansat Hora Unirii la cea Mare. Era 1 
existat epocã istoricã în viaþa românilor, indiferent Decembrie 1918, la Alba Iulia.
unde trãiau: în Þara Româneascã, în Moldova sau în Ce-a mai urmat, nu mai conteazã, pentru cã 
Transilvania, în care sã nu se exacerbeze discuþiile, Europa n-a fost prea interesatã de noi, iar când s-a 
dezbaterile, adunãrile în care se aducea vorba de întâmplat, nu ne-a apreciat, nu ne-a mângâiat pe pãr, 
unire. Secolul al 17-lea a excelat prin toate acestea, ne-a luat sau ne-a stopat posibilul mers. Mitul lui 
ba scrierile cronicarilor ºi a unor prelaþi bisericeºti Alexandru Ioan Cuza l-au demolat biserica ortodoxã ºi 
cãpãtaserã accent de pamflet, totul însã justificat de prelaþii  cei mari, aceºtia neputând uita 
variatele conjuncturi ale timpului, prevalând însã cele „secularizarea” din timpul Domniei Lui, iar þãranii, 
istorice ºi filologice. care-l adulaserã la un moment dat, l-au dat uitãrii, 

A fost bine? Probabil, pentru cã în isprãvile mai mare fiind frica de patrafirele duminicale, decât 
teoretice s-au adus ºi argumente, cele lingvistice fiind dorinþa de a-i mulþumi pentru împroprietãrirea de 
mai percutante. „Roma n-a fost fondatã într-o singurã care avuseserã cândva parte...
zi” – spuneau niºte înaintaºi strãmoºi. Mai ales cã, Care þãran mai vorbeºte astãzi despre Cuza? Nici 
lucru ºtiut, nu existã niciun fapt pe care o muncã nu mai ºtie cine este! ªi ne mai mirãm cã literatura 
stãruitoare ºi o grijã susþinutã ºi perseverentã sã nu-l modernã nu catadixeºte a se întoarce în apropiatul 
poatã rezolva – concluzionau aceiaºi. trecut? Ar fi un fel de paseism, nici la modã, nici 

ªi cum, adesea, perseverenþa învinge destinul, indicat.
oricare ar fi el, s-a întâmplat ca la jumãtate de secol Despre ce Unire sã se mai vorbeascã astãzi, 
19, în viaþa celor care vorbeau aceeaºi limbã, sã se când... Când ce? Au trecut de-atunci douã rãzboaie, 
înregistreze ceea ce ºi unii înaintaºi încercaserã, dar, cel de-al doilea cu efecte tragico-dramatice. A venit 
din motive pe care nu le discutãm acum, n-au reuºit... comunismul cu internaþionalismul, care nu putea 

La 24 Ianuarie 1859 s-a înfãptuit Unirea Micã, au vedea în unirea tuturor românilor decât primejdia 
devenit totuna Moldova cu Þara Româneascã. unei puteri, care, deºi micã, periclita prestigiul 

Literatura de toate felurile a înregistrat „prietenului” mare de la Rãsãrit, de unde, graþie lui 
evenimentul, folclorul fiind cel mai absorbant. S-au Sadoveanu, ne venea lumina. A trecut ºi ciuma asta. A 
spart hotarele, limbile s-au înfrãþit, boierii au rânjit, sosit peste noi binecuvântata globalizare. Mai vreþi 
popii au tãcut înfricoºaþi, entuziasmul a acoperit Unire? Ce-i aia? Cenzurã nu e, dar nici literaturã pe 
mârâielile, iar deasupra tuturor ºi tuturora ºi-a impus aceastã temã nu veþi descoperi în Comunitatea 
statura colonelul Alecu Ioan Cuza, devenind Domnul Europeanã...
aºteptat. Cine a citit romanul Cuza Vodã, al lui Vasile Cântãm la 24 Ianuarie, dar ºi la alte evenimente, 
Pop (1938), a înþeles sigur de ce poporul (poporul?) a „Hora Unirii”. Ei, ºi! O formalitate care se consumã 
mers necondiþionat dupã el. Dar era o vreme a 

APROPO...

Gruia NOVAC

NOAPTEA E UN SFETNIC...
(glose)

În jurul meu s-au legãnat pãduri,
Au cântat ape frumos curgãtoare,
S-au jucat pãsãri în zbor alintat,
S-au spus poveºti...

(La pândã)

În Deltã
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fãrã entuziasm, fãrã niciun fast, fãrã simþire ºi fãrã „localismului creator” a prins atât de bine, încât 
ritm. Nici cuvintele cântecului nu le ºtim, dar ne campania de stabilire a personalitãþilor (cu conotaþii 
încãpãþânãm sã ne spunem români, deºi trãim la Roma mult mai largi decât orice închipuire) a fãcut (ºi, din 
ºi Neapole, la Londra sau Oxford, la Helsinki sau Turku, pãcate, mai face) concurenþã... serviciului de 
ori la Paris ºi Nisa, ca sã nu mai zic de Madrid, prin noi ºi evidenþã. Cu exagerãrile admise de o minte sãnãtoasã, 
þiganii noºtri. diferenþa numericã dintre cele douã „instituþii” e fãrã 

O literaturã a Unirii nu existã. Pe cea din semnificaþii. O moralitate penibilã.

proximitatea evenimentului din 1859 am uitat-o, iar Dacã encomionul era la cheremul indicaþiilor 
alta înlocuitoare n-a apãrut. „centraliste”, cultura a rãmas ca un câmp care trebuia 

ªtiu, veþi rãmâne poate nemulþumiþi de eseul arat cu mijloace locale. Toþi neaveniþii aici ºi-au 

meu, dar nu-mi pun problema nici mãcar a recuperãrii încercat... puterea. Aºa a început fabulaþia, la loc de 

bunãvoinþei cuiva. Sper totuºi în dãinuirea poporului cinste ajungând hiperbola.

român ºi a limbii pe care încã unii o vorbesc, dar e Nu e greu a descoperi (sic!) faptele bune, fireºti, 
dreptul meu – argumentat sau nu – sã mã îndoiesc de ale Bârladului de-a lungul timpului. Faci astfel dacã 
multe. Sãrbãtorim, aici la Bârlad, Unirea din Ianuarie vrei sã simplifici lucrurile. Autorul acestor însemnãri 
ºi, mai apoi, în martie, pe Alexandru Ioan Cuza. ªi ce nu doreºte consemnãri lineare, oricât de corecte. 
dacã! Credeþi cã Patriarhia popilor va mai renunþa la Important e sã recomand timpul numai în mãsura în 
câteva sute de mii de hectare de pãmânt ºi pãduri care acesta ajutã la semnificarea lucrurilor.
pentru a împroprietãri þãranii mulþi care încã nu au ce A gândi lucid la ritmul de melc în care Bârladul a 
munci?! ªi culmea e cã, þãranii aceºtia, urcat spre civilizaþie ºi modernitate, a descifra 
semianalfabeþi, li se închinã ºi le pupã dreapta. Despre semnificaþii pe drum e o întreprindere care frizeazã 
aceºtia, scriitorii habotnici relateazã cu mândrie. E la imposibilul. Mi se va replica indignat cã aici s-au 
modã. N-avem literaturã? Avem. ctitorit „atâtea”: ba un pension, ori o ºcoalã, chiar ºi o 

tipografie, s-a editat un ziar (apoi mai multe), s-a 
fãcut „academie”, s-au tipãrit poezii ºi prozã, s-au Sã mai dãm naibii 
reprezentat spectacole (venite în turneu) pânã la a se 
face (hãt, când?) un teatru, s-au..., s-au... Bine, dar encomionul
explozia?! S-a hiperbolizat într-atâta, încât aºezarea 

(Orgoliul minor)
asta cu nume pornit dintr-o interjecþie a adunat toate 
referinþele tendinþelor ºi instituþiilor societãþii în curs 

Bârlad. Nume. Sit. Pretext. Prilej de efluvii 
de... evoluþie. Aici comerþul era mai comerþ (altfel 

sentimental-nostalgice, stare exclusivã a unei pãrþi 
n-ar fi devenit târg), vornicii mai mari ori mai mici 

infime a localnicilor, cei mai mulþi nefiind în stare sã 
ºi-au gãsit aici loc pentru „capitalã”, gustul pentru 

îngaime suficiente cuvinte care sã rotunjeascã o 
ºcoalã ºi-a aflat aici împlinirea ºi dascãli din 

structurã sintacticã simplã despre „locul” lor...
Transilvania au avut posibilitatea profesãrii, boiernaºii 

În trecut – indiferent dacã îndepãrtat sau apropiat 
locului erau mai filistini ºi ºi-au dãruit averea pentru 

– numele târgului era rostit rar. Când „fiul” Gheorghe 
construirea unor clãdiri de interes obºtesc, ba târgul 

Gheorghiu (Dej) dispunea ridicarea unei fabrici (de 
ºi-a „tras” ºi-o tipografie, a rãspândit chiar ºi-un ziar 

rulmenþi) aici, bucuria momentului nu viza nicidecum 
cu orientãri fel de fel, câteva cãrþi s-au tipãrit, istoria 

faima urbei, cât numai asigurarea unei existenþe 
literaturii încã fiind în curs de validare a valorii lor, ºi 

materiale mai sigure. Abia mai apoi s-a descoperit... 
uite-aºa, printre valurile de colb din anotimpurile 

trufia: centru vital, coloanã vertebralã, inima 
caniculare ºi glodurile toamnelor fãrã sfârºit, mai avea 

oraºului, ºcoala hãrniciei, „eroismul” stahanovist, dar 
loc o „cafenea” la Academia Bârlãdeanã din casa câte 

tot datoritã clamatei prosperitãþi a oamenilor 
unuia, dacã nu se deplasau la vreo moºioarã unde 

(muncii!). Preocuparea pentru configurarea unui 
continuau... creaþia, mai ales, epigramisticã. Viaþã 

orizont se oprea la graniþele (îngust-tradiþionale) ale 
spiritualã cu strãluciri târgoveþeºti, întreruptã când ºi 

aºezãrii, întrucât perspectivele (!) erau numai în 
când, spectacular ºi de neuitat, de câte un incendiu 

atenþia... stãpânilor de sus ºi de mai deasupra.
sau o revãrsare de ape.

De la „naþionalã” la „localã”, mândria n-a fãcut 
Totul nu era decât obiºnuitul gãsit, fãrã 

decât un pas, tendinþa naþionalist-socialistã ajutând, 
dificultãþi, ºi-n alte asemenea târguri din þarã, fiecare 

antrenând ºi amplificând.
însã etalându-ºi cu mãsurã realizãrile, onest, fãrã 

Coborârea pe verticalã se fãcea fãrã efort, ba 
exagerãri emfatice, fãrã scoaterea din penumbrã a 

totul se traducea prin nevoia de descoperire ºi, la 
unor false ºi, de ce nu, impertinente personalitãþi. 

rigoare, restituire a valorilor de azi ºi dintotdeauna, 
Aici, fudulia a marcat elitele locale într-atât, încât 

bineînþeles dacã aveau origine... sãnãtoasã. Unde 
realul poate fi ales din ce în ce mai greu din 

numele era necesar, dar lipsea originea, aceasta se 
staniolurile debordând de atâta trecãtoare strãlucire. 

inventa, exacerbarea înregistrând cote inimaginabile. 
Un oraº care se hrãneºte din sine, într-o permanentã ºi 

„Cazul” Eminescu e clasic: gândirea marxistã a 
obositoare recurenþã. Vanitos cum e, nu va recunoaºte 

poetului era o certitudine. Apoi drumul 
niciodatã cecitatea (orbirea, nu!), relegând pe oricine 

protocronismului n-a mai fost obstacolat de nimeni 
ar face mãcar o aluzie la deprinderile lui oþioase. 

niciodatã...
(Iatã, de pildã, la o întrunire „municipalã” cu multe 

Bârladul n-a scãpat procesului. Aici teoria 
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sau cu puþine persoane, nimeni nu va putea stabili „trãiri” cu care, depãºind teluricul, sã accedem în 
vreodatã, nici cifric – nici procentual, câþi îºi afiºeazã spaþiile înalte ale aspiraþiilor.
prezenþa din snobism ºi câþi...).

Bârladul? Un târg vechi trist, greu de gãsit pe Sã citeºti ºi... sã crezi!
harta continentului!...

Nu ºtiu cum se face, dar telefonul meu fix are o 
Divagaþii frenoide sonerie care, când sunt apelat din Israel, sunã altfel 

parcã. Astfel ºtiu cã la capãtul celãlalt al firului e 

E ostenitor de înþeles de ce m-o fi frãmântând, Sergiu. Bebe Brandea.

de-o vreme, cercul ºi linia... 31 Ianuarie, 2011. Poate sã fi fost ora 21:00. 

Poate fi socotit cercul o linie care se închide la Soneria telefonului dã zvon. Sar. Brandea...

infinit? Adicã: nu acolo, ci mereu. Linia asta închisã – Salut, coane! zice hertzilianul.
într-un... cerc asigurã perenitatea, sfideazã – Noroc, maestre! rãspund.
dispariþia, se încãpãþâneazã sã rãmânã aici, singurul – Eºti pregãtit sã-þi spun un banc?
loc unde e sigur cã viaþa existã. – Sunt, zic puþin surprins, zi-l!

Linia, însã, se întinde la ºi spre nemãrginitul fãrã – Ascultã. Un tip, din motive pe care nu le discut 
capãt. Mã oblig în a crede cã eternitatea chiar se aflã acum, a fost internat într-un ospiciu. Dupã o vreme, 
undeva, când de fapt nu se gãseºte nicãieri. Infinitul e destulã vreme, fiindcã a avut un comportament 
dispariþie, e moarte, e neant. normal, o comisie de specialiºti hotãrãºte externarea. 

Cercul e viu; linia e iluzorie. Cercul se umple; Îi dã omului adeverinþa cum cã e sãnãtos ºi, drum bun, 
linia se scuturã ca de chiciurã sârmele de telegraf. cãrare bãtutã. Ajunge în localitatea lui, unde se 
Cercul e cald; linia e frigidã. Cercul te cheamã; linia te întâlneºte cu un vecin, bun prieten, care-i ºtia 
surghiuneºte. Cercul devine sferã – precum capul; linia povestea. Dar îl întreabã: – Cu sãnãtatea cum staþi? – 
hotãrniceºte – deci desparte, divide. Foarte bine, zice fostul nebun, dar dumneata? – Aºa 

Înþelegeþi, acum, ce este cercul, ce este linia? ºi-aºa! – Vezi, zice el, nu eºti sigur cã eºti sãnãtos, dar 
eu, uite, am adeverinþã...

Gluma fiind bunã, am râs copios în receptor. Cartea
Sergiu a continuat.

– Coane, tu eºti membru al Uniunii Scriitorilor?
Redutabilul specialist în istoria ºi cultura – Nu ºtiu ce sã zic, am rãspuns nedumerit.

antichitãþii greco-latine, Mihai Gramatopol, are douã – Vezi cã nu eºti sigur! Eu, însã, am adeverinþã.
volume – douã delicii ºi stilistice, intitulate Gustul ªi-mi relateazã franc, cum cã, dupã publicarea 
eternitãþii, scrise cu erudiþie ºi spirit analitic. unor „materiale” în câteva reviste din Israel, a douã 

Plecând de la conotaþiile cu tente memorialistice povestiri în „Baaadul literar” (anul II, nr. 3 (6), august 
insinuate de autor, mi-am luat libertatea de a traduce 2008, pag.39-42) ºi a romanului Strâmba în 2010, a 
„gustul eternitãþii” prin „gustul cãrþii”. De ce? fost primit membru în Asociaþia Scriitorilor de limbã 

Cartea eternizeazã sufletul intim, dar ºi mentalul românã din Israel.
colectiv, durând imaginea unei lumi re-create, mai „Cred cã prefaþa ta la roman a tras greu la cântar. 
pure ºi mai complete decât cea care ni s-a dat, în Eu n-am sã uit niciodatã cã la meritul meu de acum, o 
schimb la fel de frumoasã. contribuþie mare a avut-o profesorul Gruia Novac”.

Cartea ne trece dincolo de zarea ontologicã Sunt vorbele lui Sergiu Brandea. Îl felicit pentru 
deficitarã a realului, oferindu-ne prilejul de a cãuta succes ºi-i doresc bucurii mari ºi-n anii viitori.

...Mâine vor înflori cireºii
ªi floarea lor albã, curatã,
Va da de veste în tot Universul
Cã-i din nou primãvarã-n Bogata.

(Primãvarã tânãrã)

Vine, vine, Primãvara!
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Reporter: Cine eºti dumneata, domnule Alexandru printr-o întâmplare fericitã – într-o searã, 

Savu? mã întorceam spre casã de la o rudã, 

Alexandru Savu: Un om care iubeºte oamenii ºi tot împreunã cu mama mea ºi ne-am abãtut spre 

ceea ce este omenesc. Un om care respectã clãdirea teatrului, unde sora mea asista la un 

valorile ºi se ghideazã în special dupã cele spectacol, iar reprezentaþia nu se terminase 

definite de Platon încã din Antichitate – încã – am pãtruns în sala de spectacole a 

Adevãrul, Binele, Frumosul. Sunt, în primul Teatrului Tineretului ºi am vãzut finalul 

rând, un iubitor de Teatru, un spectator fidel primului act ºi pe cel de al doilea al unui 

ºi docil, pregãtit oricând sã plonjeze în spectacol despre care nu-mi amintesc prea 

imaginar ºi sã accepte convenþia, iar, dacã multe. Nici nu ºtiu cum se numea, însã, peste 

situaþia o impune, nu ezit nici sã particip puþin timp – doi sau trei ani – când am început 

activ la jocul propus de creatorii sã desluºesc cât de cât arta spectacolului 

spectacolului, interacþionând, în acest caz, teatral, am remarcat cã printre figurile 

cu actorii. Mã defineºte nevoia de poveste. actorilor pe care le-am reþinut este ºi cea a 

a c t o r u l u i  Va l e n t i n  

Uritescu. Acel spectacol a 

fost singurul pe care l-am 

vãzut în direct ºi în care 

Valentin Uritescu era 

m e m b r u  a l  t r u p e i  

teatrului din urbea mea 

natalã, localitate unde 

am ºi astãzi reºedinþa. În 

a cea  r ep re zen ta þ i e  

alãturi actorul amintit, 

jucau încã doi actori 

cunoscuþi nu numai de 

publicul pietrean: Mihai 

Cafriþa ºi Paul Chiribuþã. 

Evenimentele de care 

vorbesc s-au petreceau în 

primãvara anului 1977. 

Începând cu stagiunea 
Rep.: Pentru tine, Alex teatrul este o pasiune sau o 1977-1978, am devenit un spectator fidel. 

profesie ? Mergeam, în mod regulat, la spectacole. 
A.S.: O pasiune pe care am avut ºansa sã o Primul spectacol pe care l-am vãzut integral, 

convertesc în profesie. de care îmi amintesc se numeºte Dragonul ºi 
Rep.: Dacã este, mai întâi, pasiune, înseamnã cã s-a este spectacolul care reprezintã examenul 

nãscut în urma unei întâlniri, nu-i aºa ? de stat al cunoscutului regizor Victor Ioan 
A.S.: Ai ghicit, aºa este. Frunzã. 
Rep.: Când te-a contaminat „sindromul Teatru”, Rep.: Spune-ne care este profesia ta, unde 

cum a fost întâlnirea cu scena ºi unde ? profesezi, ce planuri de viitor ai ºi ce te 
A.S.: A fost o datã ca niciodatã ºi încã mai este, un defineºte sau meritã sã fie reþinut despre 

oraº, Piatra Neamþ, parcã rupt din lumea actorul ºi omul Alexandru Savu ? 
basmului. Un oraº strãjuit de trei munþii – A.S.: Începând cu luna martie a anului 2007, sunt 
Pietricica, Cernegura ºi Cozla – traversat de actor la Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad. 
douã cursuri de apã – râul Bistriþa ºi afluentul Am absolvit Facultatea de Teatru din cadrul 
sãu, pârâul Cuiejdi, care se izbesc de poalele Universitãþii de arte „George Enescu” din 
celor trei masive si se rostogolesc fãcând Iaºi, secþia Arta actorului mânuitor de pãpuºi 
„noduri albe ca o barbã nepieptãnatã de ºi marionete, promoþia 2006, la clasa prof. 
crai”. Acolo, pe când eram la grãdiniþã, univ. dr. Natalia Dãnãilã, lect. univ. Adi 

INTERVIUL NOSTRU

Grigore MANEA ºi Petru FODOR

“SUNT LIPSIT DE RIGOARE!”
La taifas cu actorul Alexandru SAVU
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Carauleanu, lect. univ. drd. Raluca Vasilica Blohat – studentã, tot în ultimul an, 

Bujoreanu ºi asist. univ. drd. Ciprian Huþanu. ºi la Teatrologie; Florin Caracala – absolvent 

Apoi, în anul 2008, tot în cadrul aceleiaºi al secþiei Arta actorului; Nicolae Ionescu – 

instituþii de învãþãmânt, am absolvit actor colaborator la Teatrul Naþional „Vasile 

Masterul. În vara aceluiaºi an am fost admis Alecsandri” din Iaºi ºi profesor la Liceul 

la secþia de Regie teatru din cadrul ªcolii de „Octav Bãncilã”; Octavian Jighirgiu – actor la 

Teatru ieºene, iar în toamna anului amintit Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri” din Iaºi 

am fost admis, prin concurs, la Doctorat. ºi profesor de arta actorului la Facultatea de 

Actualmente sunt doctorand în anul al teatru ieºeanã; Petko Stoyanov ºi Viorel 

III-lea, avându-l conducãtor ºtiinþific pe Vârlan – actor la Teatrul „Luceafãrul” din 

domnul prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, ºi Iaºi. Pe parcursul primului an de studiu am 

student în ultimul an la Regie, clasa conf. mai avut un coleg, Gheorghe Hibovschi, care 

univ. drd. Ion Mircioagã ºi prep. univ. Andrei s-a retras.

Grosu. Rep.: De ce ai simþit nevoia sã-i aminteºti pe toþi ?

Rep.: Cine sunt colegii tãi ºi pe unde joacã ? A.S.: Pentru cã am avut ºi am relaþii de prietenie 

A.S.: În vara lui 2006 am fost nouã absolvenþi la cu fiecare dintre ei ºi nu vreau sã omit pe 

secþia Arta actorului de pãpuºi ºi marionete. nimeni. Aºa mi se pare onest ºi în acest mod 

Ceilalþi opt sunt, în ordine alfabeticã: cred cã voi reuºi sã evit orice formã de 

Cristian Eusebiu Bratu – fost actor al discriminare. Am fost o familie ºi vom 

Teatrului „George Bacovia” din Bacãu, la rãmâne o familie unitã. Iar dacã o familie 

secþia de animaþie; Iulian Cristian Bulancea, este cu adevãrat unitã, atunci este 

Carmen Elena Ciobanu – actori la Baia Mare; obligatoriu ca toþi membrii ei sã se aºeze în 

Mariana Ivanov, Raluca Pintilie – actori la acelaºi timp la masã. Noi am fost ºi vom 

Teatrul „Luceafãrul” din Iaºi; Claudia Nistor; rãmâne colegi indiferent dacã ne vom mai 

Camelia Strat – actor la Baia Mare ºi Alice întâlni vreo datã pe scenã sau nu.

Rodica Volbea – fost actor la secþia de Rep.: Situaþia aceasta este operantã ºi în cazul 

animaþie a Teatrului din Bacãu. La Master i- profesorilor ?

am avut colegi pe: Cãlin Chirilã – actor la A.S.: Da, fireºte cã ºi domniile lor se bucurã de 

Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri” din Iaºi; acelaºi tratament. Însã, cu riscul de a fi 

Andrei Ciobanu – fost actor la Teatrul „Victor considerat inconsecvent, trebuie sã 

Ion Popa” din Bârlad; Antonela Cornici – actor recunosc faptul cã unii dintre dumnealor se 

la Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri” din bucurã de consideraþie aparte. ªi în cazul 

Iaºi ºi Ioana Petcu – profesor de Istoria pãrinþilor mei s-a petrecut o situaþie 

teatrului, Asist. univ. drd. Facultatea de asemãnãtoare – spuneam cã-i iubesc pe 

Compoziþie, Muzicologie, Pedagogie amândoi la fel de mult, dar, în fapt, tot 

Muzicalã ºi Teatru din cadrul Universitãþii de timpul l-am iubit mai mult pe tata. I-am 

arte „George Enescu”, Iaºi. La ªcoala mãrturisit aceasta ºi mamei, iar ea nu s-a 

Doctoralã sunt coleg cu Doina Carauleanu supãrat sau cel puþin a evitat s-o arate.

Deleanu – actor la Teatrul Naþional „Vasile Rep.: Prin urmare, sunt profesori pe care-i respecþi 

Alecsandri” din Iaºi; Cãlin Chirilã; Antonela mai mult ?

Cornici ºi Ioana Petcu. La Regie sunt coleg cu A.S.: De respectat îi respect pe toþi la fel, însã, 

Sufletul meu tânãr (...)
Te cautã
Sã te-nveºmânte iarãºi cu flamura
Luminii mai curate ca lamura...

(Înainte de a cãdea seara)

Crini
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unii dintre ei sunt mai apropiaþi de sufletul Tudose, ªtefan Oprea ºi Florin Mircea. 

meu. În aceastã categorie îi includ pe Examenul s-a desfãºurat la Iprochim.

doamnele ºi domnii profesori: Constantin Rep.: Toþi profesori pe care i-ai enumerat în 

Paiu, ªtefan Oprea, Florin Faifer, Sorina categoria „apropiaþilor sufetului tãu” au 

Bãlãnescu, Natalia Dãnãilã, Constantin lucrat cu tine ? 

Popa, Dionisie Vitcu, Emil Coºeru, Bogdan A.S.: O parte din domniile lor mi-au fost sau îmi 

Ulmu, Adi Carauleanu, Ion Mircioagã, Anca sunt profesori, cu ceilalþi am colaborat sau 

Maria Rusu, Paula Ciochinã, Rodica Arghir, (cazul doamnei profesoare Mihaiela 

Costache Gavril Siriteanu, Ovidiu Lazãr, Arsenescu Werner) am purtat discuþii când 

Mihaiela Arsenescu Werner. De asemenea, ne întâlneam pe culoarele facultãþii sau la 

trebuie sã numesc profesorii care au alcãtuit diferite evenimente teatrale – premiere, 

comisia de admitere la examenul susþinut în work-shop-uri, conferinþe, susþineri de 

septembrie 2002: Natalia Dãnãilã, doctorate.

Constantin Paiu, Ruxandra Bucescu Bãlãiþã, Rep.: Au fost sau sunt ºi profesori care sunt mai 

Aurelian Bãlãiþã, Dana Coºeru ºi Paula puþin apropiaþi de tine sau care au un 

Ciochinã, Tatiana Ionesi. comportament mai rece ?

A.S.: Nu cred cã este 

c e a  m a i  f e r i c i t ã  

formulare. Am avut ºi am 

conflicte ideatice atât cu 

profesorii, cât ºi cu 

colegii. Cele mai aprige 

confruntãri le-am avut cu 

Ciprian Huþanu. Ciprian 

mi-a fost profesor la 

d i s c i p l i n e l e  d e  

specialitate arta mânuirii 

pãpuºii ºi arta mânuirii 

marionetei.  Dacã a 

a d o p t a t  u n  

comportament mai dur a 

fost pentru cã a dorit sã 

mã determine sã fiu mai 

riguros, mai prezent ºi 

mai atent, adicã mai viu 

în spatele paravanului. 

Atunci când îmi era 
Rep.: De ce tocmai pe membrii acelei comisii ? profesor nu-l prea iubeam ºi încercam sã-l 
A.S.: Îi respect ºi îi iubesc pe toþi membrii fiecãrei evit, acum îi mulþumesc. Am înþeles cã de 

comisii de examinare ale examenelor de fapt îmi dorea binele, deºi tratamentul pe 
admitere ºi absolvire la care am participat, care ni-l aplica nu era unul comod. Se purta 
fie cã am promovat, fie cã nu, respectivul la fel cu toþi. Nu ezita sã ne laude atunci când 
examen. Însã, acel examen pe care l-am înregistram mici progrese, însã dacã 
susþinut în septembrie 2002 este cel mai greºeam ne apostrofa imediat. Punea multã 
important pentru mine, deoarece a pasiune, se consuma nervos. Noi obiºnuiam 
reprezentat momentul în care am pãtruns în sã spunem cã Ciprian nu iartã ºi nu 
lumea selectã a Thaliei sau Melpomenei. menajeazã pe nimeni, nici mãcar pe sine. Tot 
Acel examen este pentru mine piatra de aºa de multã pasiune punea ºi doamna Luluºa 
hotar a vieþii mele în teatru. (Natalia Dãnãilã).

Rep.: Vorbeºti de examene promovate ºi Rep.: Au fost sau sunt ºi profesori, mai ales la 
nepromovate. La ce examen faci referire ? disciplinele de specialitate, pe care i-ai 

A.S.: Vizez un examen susþinut în 1997, tot la simþit sau îi simþi cã te învãluie cu cãldurã ? 
Facultatea de Teatru din Iaºi, secþia Arta Adicã, sunt îngãduitori sau eleganþi ?
actorului. Din comisia de examinare a acelui A.S.: Da. Ei i-aºi include în categoria „Emerich 
examen fãceau parte: Emil Coºeru, Cornelia Ienei”, pentru cã adoptã o metodã 
Gheorghiu – profesorii care luau clasa; asemãnãtoare cu cea a lui nea Imi. Adicã, te 
Dionisie Vitcu, Constantin Popa, Sergiu 
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determinã sã laºi privirea în pãmânt, fãrã sã actorului de pãpuºi ºi marionete a Facultãþii 

ridice tonul. Fac referire aici la doi „lorzi”: ieºene, promoþia 2000.

profesorul meu de arta actorului – Adi Rep.: Cum te împaci cu ºefii ?

Carauleanu – ºi profesorul de arta regizorului A.S.: ??!!!

de teatru – Ion Mircioagã. Rep.: Cu directorul ºi staful de conducere al 

Rep.: Ai avut sau ai modele în profesie ? teatrului unde eºti angajat ?

A.S.: Da. În rândul actorilor: Gheorghe Storin, A.S.: Nu accept ideea de ºef. Cuvântul în sine îmi 

Tony Bulandra, Ion Manu, George Vraca, repugnã. Cu directorul Teatrului „Victor Ion 

Constantin Nottara – pe care nu i-am vãzut Popa” din Bârlad, Marcel Anghel, am o 

jucând, dar am citit despre ei ºi am ascultat relaþie de colegialitate, doar suntem actori. 

Relatãrile altora; Grigore Vasiliu Birlic, Singura persoanã în faþa cãreia accept un 

ªtefan Ciubotãraºu, George Constantin, anume soi de subordonare este regizorul, 

ªtefan Iordache, Amza Pelea, Toma Caragiu, care îmi e, totodatã, un colaborator 

Victor Rebengiuc, Gheorghe Dinicã, Marin apropiat. Ascult pe orice are idei valide, dar 

Moraru, Foree Eterlee, Alexandru Giugaru, îmi rezerv libertatea de a crea. Am optat 

George Calboreanu, Marcel Iureº, Valer pentru actorie ºi regie pentru cã detest 

Delacheza, Vasile Cizma, George Cozorici, relaþiile specifice sistemului funcþionãresc.

Octavian Cotescu. De asemenea, mi-au Rep.: Ce alte pasiuni mai ai ?

plãcut ºi marile doamne ale teatrului A.S.: Îmi place poezia, filosofia, fotbalul – sunt 

românesc: Lucia Sturza Bulandra – cu o suporter al Universitãþii Craiova ºi al 

menþiune pentru devotamentul managerului naþionalei Braziliei. Îmi plac motocicletele ºi 

ºi iscusinþa de a descoperii talente, Dina ºi maºinile. Îmi plac femeile, doar v-am 

Tanþi Cocea, Silvia Dumitrescu Timicã, Silvia mãrturisit cã-mi place frumosul, de ce nu ºi… 

Ghelan, Leopoldina Bãlãnuþã, Maiana Mihuþ. frumoasele.

Dintre Actorii strãini: Lorance Olivier, Peter Rep.: Care sunt calitãþile tale ?

A.S.: Despre calitãþi ar fi bine sã vorbeascã cei O'Tool, Al Pacino. În categoria regizorilor: 
care mã cunosc. Eu cred cã mã Moni Ghelerter, Alexandru Finþi, Ion 
caracterizeazã perseverenþa.ªahighian, Ion Sava, Ion Maican, Liviu Ciulei, 

Rep.: Ce defecte ai ?Lucian Pintilie, Andrei ªerban, Radu 
A.S.: Sunt lipsit de rigoare, uneori ºi de rãbdare, Penciulescu, David Esrig, Aureliu Manea, 

prea încet, stângaci, foarte emotiv, orgolios.Vlad Mugur, Mihai Mãnuþiu, Alexandru 
Rep.: Care este cuvântul ce te caracterizeazã ?Dabija, Victor Ioan Frunzã, Alexandru Ducu 
A.S.: Agitaþie ºi dezordine.Darie, Silviu Purcãrete ºi Cãtãlina Buzoianu. 
Rep.: Ar mai fi ceva de adãugat ?Dintre regizorii strãini: Peter Brook, Giorgio 
A.S.: Nu cred. Restul e…tãcere.Streler, Lev Dodin, Jerzy Grotowski, Miºa 
Rep.: Tãcere hamletianã ?Cehov, Lucca Ronconi, Arianne Mnuºkine, 
A.S.: Da.Alexandr Tairov. ªi pentru cã tot vorbeam de 
Rep.: Mulþumesc.idoli ºi mentori se impune sã-i amintesc pe 
A.S.: Eu îþi mulþumesc ºi mulþumesc, în primul doi buni prieteni – Costicã Ghenescu ºi Radu 

rând, partenerilor ºi publicului.Claudiu Sandu – absolvent al secþiei de arta 

Plecãm în grabã dupã amintiri
Pe care singuri ni le-am pus hotar
Cu care sã ne apãrãm de lume
Ca într-un rai imaginar.

(Dupã amintiri)

Casã din Comãneºti - Suceava



70 BAAADUL literaranul V, nr. 1(16), februarie 2011

REFLECÞIILE UNUI CIOB 

DIN OGLINDA VREMURILOR (VII)

NUDA VERITAS

Gruia NOVAC

manifestãri voi scrie (da, voi scrie!) mai încolo, mai 1. Amintire... cu criptogamã
ales cã sunt legate de persoane foarte diferite între 

ele, unele reuºind chiar sã inducã în eroare (apropo 

Nu mi s-a cerut; dar dacã cineva m-ar îndemna de titlu!) ºi sã ne facã umbrã...

sã gãsesc un simbol pentru copilãria mea, mic ºi Acum, însã, un episod singular vã voi relata, pe 

fãrã importanþã, aº spune, fãrã ezitare, cã acesta e scurt, rugându-vã sã-l puneþi în conexiune cu una 

obiectul din lemn, semãnând cu o ciupercã, pe care din definiþiile de la început (sau, doamne fereºte, 

mama îl folosea, destul de des, când cârpea cu toate...).

ciorapii: ai tatei, ai mei... Dintre toate cele ...Zi minunatã de iarnã. Pe la-nceput. Într-o 

casnice, ciuperca de cârpit ciorapi deþinea salã, din cele câteva ale Bârladului, se vernisa o 

întâietate. Era un obiect frumos, fãrã sã fi ºtiut expoziþie. De artã, subliniez; pentru cã cineva a 

atunci ce înseamnã, „pe bune”, frumos. Eu chiar participat la un  vernisaj de... carte!!!

credeam cã e o ciupercã, deºi ºtiam cã nu era; Prezentarea expoziþiei a fost fãcutã de un 

fãcusem cunoºtinþã cu cea adevãratã ºi chiar învechit în asemenea cuvintelnice, pânã când a 

mâncasem destule fripte pe cãrbuni de tata. Mã ºi cerut, cuviincios cum îi e meseria, sã spunã câteva 

miram cã mama gãsise în pãdure un aºa lucru care vorbe ºi un, credeam eu, profesionist. ªi-a zis: „... 

sã-i fie de folos la repararea colþunilor noºtri! ... ...Toate icoanele expuse pe siamezele acestei 

Deunãzi, în casa unei prietene pensionare, am Galerii sunt... ... ...”. O, Doamne, nu mã mai 

zãrit, într-o cutie cu mãrunþiºuri, ciuperca din îngâna, cã nu eu sunt pãcãtosul. Cã doar numai 

copilãria mea. Am tresãrit o clipã, dar nu m-a mai Confucius putea spune cã toþi oamenii sunt la fel; 

interesat. Nu numai pãrea, dar chiar era inutilã. ceea ce-i deosebeºte este dat de (auzi?) nivelul de 

Mi-am amintit de vremea când am cunoscut-o, dar culturã. „Rasa” mea e alta...

n-am simþit, cum poate ar fi fost firesc, nicio 

nostalgie... 3. Libovnic ºi gacic
Ce-nseamnã vremea ºi pe-trecerea ei!...

Într-o emisiune recentã la TVR Iaºi, omul de 
2. Inducere în eroare? culturã clarã, Andrei Pleºu, amintea cã a întâlnit 

într-o manea atipicã un vers absolut insolit ºi care 

Fãrã sã vã trimit la vreun dicþionar (de va da multã bãtaie de cap cercetãtorilor. Versul, 

neologisme), vã pun în faþã definiþiile a trei dincolo de frumuseþea lui rudimentarã, dacã nu 

cuvinte, neologice, nu numai cu intenþia de a vi le sãlbaticã, face parte dintr-o metafizicã greu de 

reaminti. Raþiunea demersului meu o veþi stabili digerat prin profunzimea intuitã, nu prin înveliºul 

singuri! stilistic la vedere. „Te iubesc, dar nu pe tine!” 

1. Analfabet, adj., s.m. ºi f., neºtiutor de carte Descifraþi-l! Dar nu speculând. Am curajul sã 

(din germ. Analphabet, lat. analphabetus, gr. v-aºtept opiniile!

analphabetos).

2. Ignorant, adj., s.m. ºi f., (om) incult, 

neînvãþat (din fr. ignorant).

3. Superficial, adj. (adesea adv.), care 

priveºte ºi trateazã lucrurile cu uºurinþã, uºuratic; 

lipsit de adâncime; neesenþial (din fr. superficial, 

lat. superficialis).

Informarea lexicalã fiind fãcutã, urmeazã 

susþinerea.

La multe manifestãri (unele chiar reuºind sã fie 

de culturã!) am participat de-a lungul anilor 

petrecuþi în urbea berladnicã, fiecare în parte 

lãsând impresii, nutrind stãri, trezind curiozitãþi, 

altele fiind bulversante sau, vai, înfricoºându-mã... ...Despre trecutul nostru vizibil ºi apropiat 
Despre multe dintre aceste (le-am zis) vorbim adesea. Vom mai reveni (probabil). Salvete!

Jeu
 d’

amo
ur
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LIRICE

Ion BELDEANU
“DOMNULE CÃPITAN, SÃ OCHEªTI CORECT!...”

Trufii provinciale

Iar cãlãrind prin valul înserãrii

fãrã delicii, ravagii de senzaþii bulversate

ºi din urmã tãvãlugul mãrºãluitor

când decembrie sunã a clopot

ºi a  n o a p t e

Dar strigã, mulþimea se va rostogoli

indiferentã; trebuie sã sapi

tot mai adânc în cuibul rozmarinelor

ºi din nou de la capãt

În faþa rãtãcitoarelor

muze dormiteazã dragonii

între tine ºi puºca vânãtoruluiMersul pe jos
nu mai existã nici o pasãre

doar lacrima aceastaNici nu am cum sã observ avantajele
care îþi devoreazã chipul.mersului pe jos

sunt ispitit sã cred cã zãpada

ce-mi muºcã urmele

e o poliþã fãrã scadenþã El zice

Gândul o ia razna, bate la uºile
El zice: viseazã mai departe

meticulos ferecate, devine agresiv
ºi aºa pãdurile s-au retras dincolo de noi

scoate efecte sonore
Nu-i uºor desigur

auzite prin cinematografele de cartier
dacã nu chiar imposibil, rãspund

Iatã-l luându-se la palme

cu cerberii intrãrilor (singurul
Poarta Paradisului rãmâne zãvorâtã 

argument, se pare, în asemenea împrejurãri)
nici nu ºtii ce se aflã dincolo

pânã se vede dincolo
Observ cã-mi povesteºti ca ºi cum

nu înainte de a-mi arunca la picioare
nimic nu s-ar întâmpla

dispreþuitor
deºi ea aºteaptã încrezãtoare

restul la iluziile cu care
în faþa sintaxei desigur

îmi era totuºi dator.

Îngerul blând a trecut prin grãdinã
(...)
Lumea întreagã sã aibã luminã,
Îngerul blând a trecut pe sub soare
ªi toatã grãdina s-a-ncãrcat de podoabe.

(Miracol)

Moldoviþa
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Dar uite stelele cum atârnã picotind Domnule Cãpitan, mai zic, sã ocheºti corect

ºi nimic nu anunþã moartea Gandalupei înainte de a trage

a Gandalupei celei vesele ºi distinse prefer un singur glonte dar de efect

Vom merge mestecând o altã dimineaþã „ªi ce mai vezi acolo printre fuioarele

dinspre care nu ºtiu silabelor”? mã întreabã el

ce mai aºtepþi sã auzi. Vãd Piaþa Centralã ºi bufonii oraºului

rostindu-ºi divagaþiile

ºi aud clopotele Catedralei Învierea

ºlefuind aripile traficanþilor de speranþãNu vei schimba

Într-adevãr
Nu vei schimba faþa spartã a zilei

cineva bate coasa în Grãdina Publicã.
auzi cum rãsunã clopoþeii ispitelor

ºi vântul cel nãtãfleþ

de care nu te-aº sfãtui sã te apropii
Numãrând corãbiile eºuate

N-am ce-þi oferi

decât poemul acesta neterminat Ce Carnaval, ce splendidã tãieturã

îi poþi culege ochiul de sticlã când uºa îºi întoarce spatele

(sau chiar sparge la o adicã) ºi priveºte cum curge noaptea

în care dorm aceleaºi nopþi pierdute clic, clic precum moartea

o, neºtiuta moarte

Numai atât? mã întrebi ºi ºtii cea care face ºi desface

cã n-am ce-þi rãspunde cãruþele cu pene de crocodil

aceasta-i coroniþa de cenuºã ori ridicã fustele

pe care mi-o aºez cuminte pe creºtet ºi nimeni nu trage cu ochiul

ºi ies în strada mare ce se vadã, ce sã audã?

încântat de propria-mi descoperire.

Dar continuu sã caut

cu degetele sângerânde

numai ca tu sã ºtiiLa morile gândului
cã am fost aici ºi am numãrat

toate corãbiile noastre eºuate.
Mai mult decât oricând ascult Archeronul

silabele au orbit de trecere

cineva numãrã urmele dupã-amiezii
Cont la speranþãchiar dacã fãgãduinþa e moartã

Mãrturisesc: n-am biciuit nici un cal Poþi chema noaptea

mi-a fost preaplinã fuga ºi fãrã martori ea îmi duce surâsul decapitat

nici nu ºtiu ce ar trebui sã-þi povestesc

Aceºti trecãtori duc în palme despre aceste  calendare prin care

oase de greieri colcãie neputinþa

pentru vânãtorile duminicale

când rãmâi singur Acum stau suspendat între firul de iarbã

paznic la morile gândului ºi cuvântul ce îºi leagãnã laþul în vânt

cu o ultimã grijã: ºi întreb, mereu mã întreb:

sã nu adormi, sã nu adormi. Eram eu cel care fluiera

peste câmpiile speranþei?

Doar exerciþii, simple exerciþiiPrefer un singur glonte
de ameþire a caprifoiului

e ca ºi cum aº asculta pianele acestei
Iatã versul din care tai

dimineþi pânã mi s-ar face dor de mine.
felia ta de obsesii

i se simte respiraþia dar anotimpul

fluierã a indiferenþã
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FORMÃ FIXÃ

Adrian VOICA

POPAS ÎN DRUMUL SPRE NEANT*
(distihuri)

Instantaneu Conform dictonului

Istoria de-o clipã trece strada. Trec printre noi cuvintele strãine

Tribut de fotograf îi dã ocheada. ªi se opresc dacã e bine.

Singur Vecinul lui Anton Pann

Cuvântul este trist în sinea lui: Preoþii mã ceartã,

Mereu al tuturor ºi-al nimãnui! Dumnezeu mã iartã.

ªaradã Cu faþa spre artã

Mitomorte, mitomãrþi, Când doare gâtul, vorbele sunt ranã.

Patru acte-n ºase pãrþi! Degeaba le alegi tu pe sprânceanã.

Cumpãnã Pe vremea otomanilor

Metaforele au fugit cu toatele. Cu-nfricoºatul bâldâbâc

Bãtrânul bard ºopteºte: – Ah, netoatele! S-a stins tomnaticu-i crailâc.

Prefaþã la torturã Cenzurã

Cuvintele, chiar nechemate, vin Sã pui cuvintelor cãtuºe

Poeþii când se pregãtesc de chin. Când vin la tine cu brânduºe?

Obrãznicie postmodernã Pe stradã

Poezia ºi-a lãsat chiloþii jos: Bluza ta e doar o scuzã:

– Vedeþi cã am ºi eu un dos? Frumuseþea te acuzã.

Primãvarã Fãrã felinar

Ziua de azi îºi pune pirostrie: Fac rondul nopþii printre amintiri:

Îºi întâlneºte mirele în vie. Par niºte pomi uscaþi sub viscoliri.

Cartea ca salã de bal Legea greceascã

Rima, dacã e frumoasã, Frumosu-i lege mai presus de gând –

Cu invidie se lasã. O completeazã vremea cu un rând.

Poetul Lecþie brâncuºianã

Prin muzica silabelor mã plimb Sã laºi doar miezul; restul putrezeascã,

Când sufletul îºi pune singur nimb. Dar aºchia – o vreme – sã vorbeascã

* Din volumul în pregãtire Migraþii / Despre cuvânt
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MEDITAÞII

Iancu GRAMA

FLORILEGIU POEMATIC
“Privesc mereu în afara propriilor opþiuni...”

deriva dintr-un nadir

existã forma franjuratã un dicton în cazul acuzativ ºi enumerarea

când se ajunge la numele unei opoziþii care determinã punerea la index

existã ºi-o confraternã repetare cu inducþia dintr-o stãpânire de sine

ºi mereu se degajã o confuzie iar participarea poate fi subiectivã

sau cu acel înconjur care menþine teama

o ataºare cu predilecta surmontare într-o scurtã concentrare

cu deriva  dintr-un nadir care mereu îºi schimbã punctul lucitor

dupã fiecare stoarcere din pridvor

încãrunþirea ieºitã printre cutele senectuþii o probã endoclasticã

dupã fiecare stoarcere din pridvor ºi se rânduieºte prima parte dupã starea de inhibiþie

este pomenirea palmele întinse o formã impusã de convulsie

iar protuberanþele îºi pãstreazã punctele de legãturã cu dispunerea 

lateralã deasupra convergenþelor

actul veneþian

o simplã despãrþiturã cu ºapte ferestre lângã apogeu

trei ingratitudini forma derizoriului ºi capturarea unei pizmaºe rosãturi

o parte a nestãvilirii merge la antipod iar ferocitatea are o forþã

descumpãnitã ºi se congestioneazã întregul care separã actul veneþian

de singura eventualitate

deasupra încropirii

vascularizarea þesutului aproape mort o evidentã suprapunere deasupra încropirii

ºi se concentreazã întreaga apãsare revenirea apoi încropirea cu o 

semanticã dezvelitã pânã la întunecare

este prioritatea dezvãluitã mereu o deformare susþine entuziasmul unei uitãri

iar mersul înapoi desparte ziua de noaptea dintre meandre ºi existã

o deformare care sugereazã singura ameninþare

tentaculele ating laturile înãuntrului

existã racordul pedestrimea ajunsã în punctul mort ºi tentaculele

ating laturile înãuntrului dupã ce-au încropit descendenþa

un depresiv ºi aranjamentul unei descumpãniri este capãt de serie

un antrenament poate susþine greutatea dintr-o expunere iar liniile
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oblice pãstreazã diferenþa de aºteptare ºi lungimea care se aºeazã

în curmeziºul retrocedãrii

acumulãri de maximã energie

pânã la 2035 cu rezerva unei combustii detaºate

existã metempsihoza starea de concentrare asupra miºcãrii ºi calculele

care se fac permanent de la nodul unui distanþator vreo trei

conjugãri apropiate alinierilor iar detaºarea sã fie ocazionalã

deasupra ºi dedesubtul fascicolelor descendente

se penetreazã pânã în spaþiul neutru cu o formã de laser autoliniar

ºi se vor face acumulãri de maximã energie de la extremele care se opun

oblicã pe partea nevãzutã

reprobarea dupã gestul fãcut cu imitarea surdo-mutului

o rezervã care poate înstãri ºederea ºi reproducerea unei farse

un pripãºit îºi motiveazã pribegia cu expunerea unor obiecte

dintr-o colecþie arbitrarã iar întregirea are douã linii în faþã

ºi o oblicã pe partea nevãzutã

mãrturiile sunt ocupate de ultimele stringenþe

forma pasivã ºi insinuarea pãtrund în miezul învelit cu pãturi

care ascund iminenþa

o rapidã intervenþie ºi mulþimea care aºteaptã abia vocifereazã

este regruparea o ºaisprezecime se pliazã pe custura unei culmi

iar vindecare are protecþie sigurã dupã fiecare epidemie

se fac salturi printre academicele înãlþimi

existã ºi-o proterostare un semicalvin cu resturile unei diaceze

iar mãrturiile sunt ocupate de ultimele stringenþe

este aceeaºi zi ºi-aceeaºi înserare

dar întregul se rãzvrãteºte este înaintea sosirii interogatoriul

o namilã de om povesteºte cum s-a auzit mugetul iar formula penetraliei

este sã pãtrundã cât mai adânc

este aceeaºi zi cu aceeaºi înserare cu plopii adormiþi ºi cu pãpãdiile revoltate

este un rotund forma acutã a pomãdãrii ºi trecutul care-ºi pãstreazã 

toate cusãturile iar înlãuntrul se vede ca printr-o sitã melancolicã

în afara propriilor opþiuni

existã cuiul pepelei o stare plinã cu diminuãri ºi încercarea de-a

arunca barosul dincolo de 86 de metri

un rãsculat se priveºte pe sine o exersare într-un spaþiu restrâns

iar mulþi nemulþumiþi îºi ridicã braþele în semn de protest

ºi privesc mereu în afara propriilor opþiuni
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dezvelirea câtorva enumerãri

parodierea cu simþul ei acustic ºi cu dezvelirea câtorva enumerãri

este ziua în care se contopesc urmele unei stagnãri cu suprapunerile

ºi existã acea repetare târzie dupã ieºirea la suprafaþã a primilor lãstari

o redresare ºi potrivirea lãuntrului într-o refulatã ascunzãtoare

încruciºarea primelor depãrtãri

scapin ºi intensitatea unei apãsãri când presiunea scade iar rotativa

imagineazã vântul sau apa într-o miºcare continuã

existã o diferenþã aºteptarea într-o intersecþie ºi o dezinvolturã

aproape de încruciºarea primelor depãrtãri

un ºoc pe care-l produce apariþia unei constante sau evacuarea continuã

dintr-o parte rezidualã cãtre cele ºapte zile când lumina începe sã slãbeascã

adnotãri care se repetã

prãbuºirea oblicelor siluriene conectarea la imparþialitatea semanticã

ºi duritatea pietrei arhaice

este schiþa unei cantonãri forma rememorãrii cu adnotãri

care se repetã dedesubtul mândriei când sicofanþii mãrºãluiesc

pe ramele inchiziþiei iar semantica ajunge înjumãtãþitã cu spatele descoperit

ºi mereu se repetã forma unui cadran pe care deciziile se pot citi oblic

sau în acelaºi timp cu senzorii desfãcuþi

proeminenþã deasupra gurii

existã confreria adoptarea unei noi perpetuãri ºi urma unei târâtoare care ascunde privirea

este prima descãtuºare omul strãbate întregul luminiº iar catadixirea

are aceeaºi proeminenþã deasupra gurii

un rezultat poate schimba autoritatea scrisã în codul staþionãrii

existã certitudinea scãzãmântul dintr-o scorburã unde înclinarea

poate degrada înãlþimea unei apocalipse

dupã înaintarea somaþiilor

ziua întâi ºi zilele care-au urmat dupã înaintarea somaþiilor

este percepþia în urma restrângerii iar pontificarea are ºaisprezece

canoane dispuse unele dupã altele cu forme particulare ºi cu

întreirea celor rãmase înãuntrul numãrului sacru

existã partea cu rãsucirea întoarsã spre convergenþã iar dispunerea 

urmeazã îndeaproape segmentele distanþate cu orientarea cãtre punctul

cardinal vest dupã translaþia celui fixat pe partea opusã

într-o singurã adãstare

cum ajung ei într-o singurã adãstare se ºi numãrã obstacolele

dintre stãpâni unii sunt mult prea rãi dijmuiesc pânã apar scheletele din adâncuri

existã o rãpunere care descumpãneºte iar dincolo de uitare se gãsesc

urme ale iacoviþilor unsprezece dobândiri uscate ºi modele sanscrite
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sunt înºiruite la vedere

un caz unic între aspectele totale o rânduire cu ºapte metamorfoze

de o parte ºi de alta a urmãtoarelor contuzii apãrute în urma

ultimelor cumpãniri

ca marginea oportunitãþii

stative la intrarea în tabernacol un acompaniament ajusteazã limita

dintre slobozire ºi întrevederea târzie existã o curbã care întretaie

un punct ºi dreptele dintr-o înclinare un documentarist noteazã

separarea care-i ca o încrustare ºi rezerva cu amãnuntele scoase la suprafaþã

uneori este aproape iar deasupra îºi amânã teofrastele cu încã ºapte zile

împreunã la marginea oportunitãþii

suiº despovãrat

o retezare cu apropierea ºoaptelor într-un suiº despovãrat

un anunþ stã atârnat deasupra uºii iar tu manevrezi lada cu amintiri triste

o readucere aminte între stãrile care acoperã întreaga mãrunþire

este ziua a opta o încruntare deasupra depozitelor vechi 

ºi se aºteaptã cum ar fi o rânduire înãuntrul unui miracol

cu ascuþiºurile întoarse la suprafaþã

numãr congestionat

strângerea pe inelar sau pe întâiul arãtãtor starea de rememorare

cu ordinea unei însuºiri exaltate

un sumar cu deosebire pe conturul suprapus diferenþierii care înglobeazã toate amãnuntele

este un numãr congestionat patrulaterele sunt distanþate iar fotofobia

repetã momentele unei comutãri ºi se succed laolaltã pe timp limitat

în spatele primelor esplanade

indiferent de starea vremii

existenþa upaniºadelor rectificarea probelor cu adenoide ºi recuperarea

avatarurilor dintr-o apropiatã supraetajare

un numãr înlesneºte lãrgirea multiplicãrilor iar enunþul poate fi prescurtat

sau supus unor noi estimãri

este proba directã dintr-o extensie se fac încordãri dupã fiecare dilatare

ºi mereu se aduce apã în preajma focului cu o saca spartã

ºi se prãznuieºte indiferent de starea vremii

extinderea structurilor adiacente

permanenþa unei adãugiri la extinderea structurilor adiacente

un fals al zilelor cu adaosul unei degringolade ºi se continuã

în folosul amestecului zilnic între promiscuitate ºi repetarea aceluiaºi slogan

existã premoniþia conturul deformat al unei presupuse joncþiuni

iar peripateticul stãpâneºte mulþimea captivatã de manipulare

ºi se fac razante enumerãri pe seama unor resemnate sincronizãri
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ARS POETICA

Victor Constantin MÃRUÞOIU
“...AªTEAPTÃ CUVÂNT NÃSCUT DIN PSALTIRE...”

Frunze la poarta dintre emisfere

În neliniºtea de rãscruce a paºilor tãi

Aº vrea sã plãmãdesc o punte

Precum o corabie gata sã pribegeascã în largul ocean

Spre graniþa þinutului care þi-a mai acoperit glezna cu ierburi

Ninsoare

Grãdina ta a rãmas încãrnitã în osul pescãruºului

Ca un catarg care-ºi gãseºte culoarea în mâna mea

Þãrmul meu mai poartã stigmatul soldaþilor trasând frontiere

Oraºul din vest pãstreazã asfaltul mirosind a fum ºi trupuri incolore

Rãmase ca semne ale trecerii nopþii fãrã de sfârºit

Þãrmul tãu mai aducea briza arhanghelului cu vise ºi ºoapte

Cu rãsuflarea caldã a unei veri de înviere

Cele douã þinuturi cu îngeri ºi oameni fãrã de ploi

Mai aºeazã o mare nesfârºitã de icoane între þãrmul de miazãzi ºi 
miazãnoapte

Ca un pod peste graniþa memoriilor noastre

Þãrmul în care trupul tãu ºi-a odihnit umbra

Mai poartã incandescenþe de nimb

Acest pãmânt al oamenilor din spatele lunii

E o clepsidrã din care curge sânge ºi apã

În privirea spre înger

Fãptura ta

Ca o picãturã

Stropeºte

Arbori seminþe cuvinte

Atingerea ta a ºters ultima frontierã a sufletului meu

Precum cãderea unei frunze la fereastra dintre emisfere

(n. 18 iulie 1981, Cluj-Napoca). Poet. Facultatea de Teologie Ortodoxã. 

Debut absolut în revista “Caligrafiile dimineþii”, nr.2, 1995, Cluj-

Napoca. 

Volume: Sãbiile luminii, 1998; Dinerom, 2000; Cãlãtorie pe aripa unui 

inorog, 2001;Macii din grãdina Ghetsimani, poeme/Les ponceaux du 

jardin Gethsémani, poèmes,2002; Clepsidra din care curge sânge, 2004.

Inclus în antologiile 85 de epigramiºti clujeni, 1999; Paºi în iarba ninsã, 

2000, Pulbere stelarã, 2002, Conexiuni, 2002, Miresme de orgã, 2004, 

Luminã linã, 2005.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.
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Balthazar ars poetica

paºii tãi deseneazã teatrul sã trecem peste pulberea de cretã
din spatele lunii a unor explicaþii neindificate
în care scena e o piaþã cu chioºcuri strãbatem ariditatea lecþiei fãrã discipoli
unde se vând speranþe visul nostru urmeazã drumul
în rugãciunea ta egalitãþilor aritmetice
o noapte prin grãdinile Andaluziei urcãm dincolo de astroidã
cavalerul negru lãsãm în urmã tãrâmul ecuaþiilor
ºi-a pierdut spada prin ºoaptele tale descifrabile
în urma sa magnolia
mai pãºeºte arhanghelul din visul îmboboceºte prin semnul unei integrale
primului mag
Balthazar sub opalescenþa zorilor

deschidem uriaºa poartã spre
infinitul cu
aripile cãruia vom trasa
noua hieroglifãora soarelui
a lumii

trunchiul zãpezii mã ademeneºte
noapte metafizicãlacrimile nopþii ard ºuvoi

zborul clepsidrei albastre
arºiþa amurgului cerne un faur dor ºi gând ies din tipare

plouã-n mare tot mai rar
departe un ºoim aºteaptã lacrimi sfinte chihlimbare
cuvânt nãscut din Psaltire cad pe lanul de nectar
noile vestale adormite prin luceferi
coboarã printre ramuri de jad un os ºuierã bezmetic vântul 

ºi se-nalþã peste far
mâinile îndoite în sânge în matrice alb cuvântul
picurã semne arde-n sine tot mai clar
cresteazã un drum

ºi adulmecã ninsoarea
cu mers de ispitã vremurilor în zadar
marea se-ntoarce în versuri printre arbori cântã zarea
arde prin paltini stau pe lunã ºi tresar

Memento filosofic

„Existã un cuvânt care explicã enigma subiectului 

cunoaºterii, iar acest cuvânt este Voinþã. Acest cuvânt, ºi numai 

acest cuvânt, îi dã cheia de sine-însuºi ca fenomen, îi dezvãluie 

sensul, îi aratã resortul interior al fiinþei sale, al actelor sale, al 

miºcãrilor sale. Subiectul cunoaºterii care, prin identitatea sa cu 

corpul, existã ca individ, acest corp îi este dat în douã moduri 

diferite: ca reprezentare sau intuiþie, ca obiect printre obiecte ºi 

supus ca atare legilor obiective; – în acelaºi timp, el este ceea ce 

fiecare cunoaºte nemijlocit, ceea ce exprimã acest cuvânt voinþã. 

Orice veritabil act al voinþei este negreºit ºi o miºcare a corpului sãu; 

el nu poate voi realmente actul, fãrã a percepe în acelaºi timp cã se 

manifestã ca miºcare a corpului.” (Arthur Schopenhauer, Die Welt 

als Wille und Vorstellung, I, ed. a 3-a, Leipzig, 1859)
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LIRICE

Persida RUGU
“...ADAST CU NÃLUCIREA UMBRELOR...”

La Pãdureni

pãrinþilor mei

Rotund lumina se încheagã

seminþe foºnet ºi seve

în ochiul de limpede azur

printre porumbei ºi struguri alunecã

fremãtând

liniºtea miresmei târzii

de oleandru

Viespe de aur

septembrie

Poem agrest

fratelui meu, Petre

Salcâmii albi de flori ce fumegarã

culoarea beznei o-nstelau pe mâini

în limpezimea zborului de searã

ºi pãsãri

se iveau lângã fântâni

albastru murmur abur între frunze

pãmântul cald sub mentã ºi trifoi

adast cu nãlucirea umbrelor

prin ora

când taina înserãrii curge-n ploi

Salcâmii albi mai înfloresc pe dunga

de lunã arsã ºi brumatec drum

ºi tot mai verde-amarã le e umbra

ce-o lasã-n suflet

sub al apei fum

Amiazã de octombrie

Mamei

Toamna curge printre frunze uscate

flãcãri se-aºtern peste arborii goi

vântul înveleºte amintirile

în miere

copilãria toarce – pisicã pe soba inimii

umbra ta

e tot mai stinsã

ºi greu de atins
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DE RERUM

Andrei FISCHOF
“...ACEASTA POATE FI... UTOPIA ÎNVINGERII!”

la alta.Fãrã titlu

Uneori sînt invizibilirãsuflarea ta
ºi numai mirosul lor strigã precumcerul gurii sã mi-l încingã
cel al haitelor de hienela capãtul degetelor mele sã fii
nereuºind sã-nfricoºeze cerurile nopþii.prelungindu-mã în umbra-þi strãvezie
La urmã, ei cad, invidioºi,

în groapa de ei sãpatãfãrã teamã sângele-mi sã evadeze
pe marginea drumului,din peºterile neputinþei
în calea drumeþilor cãutândºi, obraji-þi înroºindu-i,
loc de odihnã.sã ne cunune în tainele nebãnuite
Dar mirosul acela de hieneprecum în cer aºa ºi pe pãmânt
îi trãdeazã.

Nu uliu, nu vânãtoare, nimiclãsând astfel poemul
nu le e pedeapsa precum ei înºiºi.fãrã titlu

ºi hârtia
Astfel îmi port eu paºiiuimitã
ºi nu mã odihnescfãrã trebuinþã
pe margine de drum.

Cireºele

Bara de fierCulesesem cireºe în vis.

Nu pe Golan, nici în livada
Cãlãtoresc pe ºoseaua paralelã cu marea,copilãriei.
în maºina plinã de singurãtãþi transparenteÎntr-un nicãieri.
utilizabile doar odatã,Micile inimi roºii îmi alunecau
presate,între degete, uitând de sâmburii
acoperind parbrizul din spate,ºtiuþi,
ca scutindu-mã de ciudadin care cireºi nu vor mai înflori.
de a-mi vedea drumul parcurs.Acesta este preþul.

În faþa mea, un camion plin de cutii.Þi-am atârnat în vis
Distanþa dintre noi e constantã,cireºele
ca ºi cum maºina ar fi legatã de camiondupã urechi:
cu o barã de fier.cercei din inimi gemene.
La un semnal neauzit,Nemiºcatã, erai-nu erai,
dintr-una din cutii s-au eliberat deodatãca fructele, patru,
sute de mãnuºi din plastic transparenteîn calea buzelor neºtiind sã le culeagã
utilizabile doar o datã.iar,
Ele au þâºnit în aer, zbenguitoareîn trecerea spre trezirile nepârguite
ca pãsãrile eliberatestând la pândã.
din colivia crezutã pânã atunci încuiatã,Þi-am ºoptit: hineni.
ca niºte fluturãri de despãrþire, despãrþire transparentãCireºele au rãmas neatinse.
de singurãtãþile presate în juru-mi,Veni-va poate versul
transformându-mã în una din ele.care sã le culeagã.

Unele au cãzut pe ºosea, surprinse de luminã,Invidioºii
sinucigându-se sub roþi.

Altele s-au înãlþat pânã au dat de un val de aerInvidioºi au fost din totdeauna.
care le-a rãpit spre haremul cerurilor.Ei sînt comisionul pentru

preschimbarea în mãrunþiº
Am depãºit camionul.a poliþiei încrederii
Bara de fier a dispãrut,care se transmite de când e lumea
lipsitã de menire.pe cãi nedesluºite

de la o generaþie neºtiutoare
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Mãcar în chirie. Mãcar pentru o vreme,Utopia
cãci lucrurile se repetã oarecum.

Saltul ferice al câinelui
Din când în când apare câte un anunþ disperat,revenind
oferind ceva asemãnãtor.cu creanga între colþi
Dar telefonul menþionat nu este cuplat.azvârlitã întru bucuria

noastrã: aceasta poate fi
Pânã la urmã nimeni nu vrea sã se lepede de aºa ceva,imperturbabila uimire.
chiar dacã mintea aceea de pe urmã este falsã.Falsa credinþã
Copiatã. Împrumutatã.în veºmântul prea larg al
Ca o carte nerestituitã la biblioteca onestitãþiiîngãduinþei umane.
proverbiale.Utopia învingerii.

Dar cum poþi cere rãsãrituluiPânã la urmã
mintea apusului de soare care-l urmeazã,
când n-a apucat sã-l înþeleagã pe cel abia trecut?Pânã la urmã fiecare rãzboi se terminã.

În sângele generaþiilor rãmâne mirosul de ars
Nu mai sunt hotareca o specie deosebitã de virus

rezistentã la orice vaccin,
ca ºi cum aº spuneºi la cel al iluziilor nearãtându-se încã
murim doar o singurã datãpe cerul de sfârºit de varã comun
trãiþi-vã vieþile toateînvingãtorilor ºi învinºilor,
câte vor fipe care cad stelele rugilor,
pe când eudar nu de vânt,
întârziu mereu sã le cunoscvântul nu ajunge acolo
nici mãcar pe apucateºi nu e pe cine sã cadã vina.

sã nu mã acuzaþiNeîmblânzirea
pentru visele mele
ele mã subjugãdespre ce vorbim când
legându-mã de eleumãrul pe care-am plâns
cu orbul lanþdoare precum zborul migratoarelor
al sfârºeliispre o þarã interzisã

neîmblânzind visele
nu mai sunt hotarenevisate
între mine ºi eleale corului tãcerilor
doar un vârtej al atingerilororbite.
aidoma ritualului iubiriiCazanul cu privirile mele
dintre mãri ºi meduzescurse
imprevizibilfierbe
fãrã oprirela un capãt de iad

pe care poate nu-l voi mai simþi
Venin

Fiecare cu gheþarul sãu
Ca turbatã
liniºtea ta îmi dã târcoaleFiecare cu gheþarul sãu
ºi nu mã atingedin care se vede lumea toatã

ºi adâncurile sale fierbinþi.
mã apropiu de tine ca de drogul
sugrumând ºi vindecând deodatãCãþãrându-ne, cu trãsuri ºi cu sãnii
precum cel mai pur venintrase de forþa vidului,

ajungem lângã piscul rece
Postfaþãnebãgaþi în seamã.

Vãile respirã aburii tentaþiilor risipite.
Raþiunea e pasãrea
fãcând coroana copacului sã tremureÎnãlþimile, adesea, ne sugrumã.
sub greutatea ei cât o clipire.Ca piatra funerarã pe care încã nu s-a cioplit
Copacul însuºi,data morþii.
proptit locului pânã va cãdea mort
de trãznet, de secure, de aºteptãri în van,De închiriat
este simþirea.
Poetul eSe cautã, de zeci de vremuri se cautã
dorul de acestea toatemintea omului cea de pe urmã.
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PATRIARHALE

Marcel CUPERMAN

“SE DESCHID DE BUN VENIT 
PORÞILE-N CANATURI...”

Turul nu se completeazã Amintiri, visãri, poeme,

Fãrã drumul prin livadã, Doru-i cruntã boalã.

Unde prunii grei ofteazã Dupã plaiul pomenit

ªi se scurg în marmeladã. Sufletul îmi geme.

Lângã ei se-nalþã nucii

Cu coroane seculare Depãrtata rãdãcinã
ªi gutui cu ramuri lucii,

Aroganþi cu nasul mare. De câte ori mai urc o treaptã

Sperând s-ajung cândva lumina,
Îi fac ploii plecãciune Mã-nchipui sãvârºind o faptã,
Cã-i ajutã sã rodeascã, Dar las în urmã rãdãcina.
Însã fac abstracþiune

De un ghid ce-o sã-i rãreascã. De câte ori vorbesc limbaje
.................................... ªi fac greºeli, îmi caut vina.

Crochiu de toamnã Tabloul vieþii din colaje
Seara-ºi duce toamna ploaia Abia mi-aratã rãdãcina.
La hotelul prins de lunãSe-mbracã-n zdrenþe iarãºi nucul
ªi pãtrunde-ncet prin foaia De câte ori presimt finalulCând fugãrit de toamnã-i cucul,
Papurei prinse-n cununã. Pe drumul scurt spre ghilotinã,Iar vântu-ºi plimbã-n codru coama

Memoria mi-e tribunalulªi bruma înveleºte poama.
Apoi suflã abur rece Spre-ndepãrtata rãdãcinã.
Peste mustul de la cramã

Pustie-n câmp rãmasã-i glia, ªi rãmâne de petrece
Pe deal e ruginitã via, În mirosul de pastramã. Plouã iar
Iar coloritul de aramã

Gândirea-n cioburi o destramã. Pastoralã Plouã iar ºi n-am umbrelã

Cã mi-am rupt-o într-o creangã,
Prin horn rãrit se-nalþã fumul Uliþe, fântâni, olane, Vaca-mi scapã din tutelã
Ce rãtãceºte-n ceruri drumul. Satu-n zori se scoalã. Fãrã sfoarã ºi talangã.
S-a-nchis de mult micuþa moarã, Toarnã cerul cãtrãnit

Duºuri diafane.Iar pe o creangã-i doar o cioarã. Plouã-n parcuri cu atele

Pe alei pustii de cearã,
Clopoþei, tãlãngi, lãtraturi, Doar deºertul mâinii mele
Toamnã pastoralã. ªi-ar dori aºa povarã.Cãlãuza
Se deschid de bun venit

Porþile-n canaturi. Norul rupt îmi ia speranþa
Peste miriºtea lehuzã

C-o sã-mi vãd adâncul minþii,
Nãscãtoare de scaiete, Oi, berbeci, mãgari, samare, Parcã-i Baba Cotoroanþa
Trece toamna cãlãuzã Stâna-n munþi e goalã. Lepãdându-ºi bleagã dinþii.
Ploii pline cu paiete. Peste dealuri, la zenit,

Turma e o mare. Sunt sleit de-atâta ploaie,
Se abate peste lunca ªi de vânt, ºi de blesteme,

Ceteraºi, oieri, bãciþe,Obositã de cãldurã, Lung toiagul mi se-ndoaie
Sfântã catedralã.Unde nurca-ºi duce munca Prin torentul mov ce geme.
Prin vãzduhul primenitÎnfruntând o viiturã.
Merg domol blãniþe. Vaca ugerul ºi-l spalã

Cu bulbuci din apa morii,Colindând haihui pe dealuri
Frunze, fluieraºi, cavale, În debila amorþealãSpalã viile gravide,
Doina ancestralã. Mã fraternizez cu norii.Mustul ce va curge-n valuri
Cu molan ºi grâu menit

Dezlega-va limbi timide.
Satul iese-n cale.
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Desculþ pe rãdãcini amare Chemarea cuvintelor 
   
Cu umerii-ndoiþi de lanþul ºirului de ani 

Împlinirea cuvântului mai picurã 
ºi uitat de lume 

pe rãnile toamnei întru cinstirea libertãþii 
cutreierã strãinul 

zilelor cãzute în galbenul pãcat, uscãciunea vremii, 

desculþ pe rãdãcini amare iar revelaþia divinitãþii 

ºi vara, prietenul tãcut, îi mângâie tãlpile-n sãlãºluieºte doar în iubire peste veacuri... 
þãrânã, 

Dar tu mi-ai întinat 
biserica îºi nalþã turla deasupra satului înfãºurat 

chemarea celorlalte cuvinte de fum 

când clopotul vesteºte moartea, de mi-a rãcit liniºtea din mine cu tãcere, 
iar orbul se apleacã istovit de soare ºi-ngãduie din ºi din nou tãcere; 

colþul gurii 
acum însã, umblu fãrã rost în lume cu acelaºi rânjetul slãbit 

semn 
de fiarã, 

încrustat pe buze agitând spre ceruri o prescurã-n mânã 

sã-mi aºez dovada cãpãtâi cã urmele lãsate-n drum 

nu-ºi aratã capãt de dragostea purtatã demn 
în cenuºa zilelor rãmase; dincolo de ere, 
destinul memoriei senile 

dincolo de constelaþii 
s-a-ndepãrtat demult de spaþiul zenital, 

pânã-n groapa cerului, netulburat de viaþã. 

iar credinþa mea de suflet Nebunul cu ochii-nchiºi 

lipsit de griji ºi de nevoi, sã nu fie la fel de trecãtoare ca floarea de gutui, 
lipsit de vlagã ºi speranþã 

ºi mai trag nãdejde cã poate ne-ntâlnim 
mai simte evaziv 

în piatra munþilor, 
durerea surdã a stropului 

sã redescoperim de ignoranþã 

în dezlãnþuirea lumii fãrã sensuri, ºi la fel de cã-n orice plecare existã un nume; 
oarbã, ºi-am sã te rãscolesc 

iar clopotul despicã între douã lumi 
cu o privire caldã în adâncuri, 

migala sângerie din apus 
fie din renunþarea ta sau din moartea mea, ºi sunã mai cu jale, 

ºi apoi m-aº reîntrupa sã te iubesc chemându-ºi morþii în þãrânã; 

el duse crucea în mijlocul frunþii cu trupul din pãmânturi 
în semn de resemnare ºi sufletu-mi rãtãcitor din lumina unei stea. 
pe care o strânge atât de neînþeles în mânã. 

LIRICE

ªtefan Radu MUªAT
“MI-A RÃCIT INIMA DIN MINE CU TÃCERE...”
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POEZIE

Viorel SAVIN

EXILAT ÎN STRIGÃT 
(volum în pregãtire)

Strigãt (7)

!

iatã: vã întorc spatele. 
trageþi! 

ºi ca sã fiþi siguri 
cã aþi scãpat definitiv 

incineraþi-mã!

mã voi numi cenuºã
ºi voi fi
tãcut

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

negociind Înainte de a apãsa pe trãgaci
    o cãlãtorie 

    de plãcere                              Moto:
    pe Lunã / voi…! „sudoarea anonimilor este 
 oglinda lumii celor 
tu / voi / voi / tu / tu / voi… / vouã!!!puternici.”

                             (Jurnal)  
vouã 

    în lumea inaccesibilã vanitoºi 
    dintre râuri de bani în sudoarea noastrã mai limpede 
    nemunciþi ca o oglindã de argint / tu 
nu vã pasã îþi aranjezi mânecile 
cã oglinzile vanitãþii voastre cãmãºii cu butoni de diamant / tu 
sunt obrajii asudaþiîþi admiri pãrul 
    în efort     dat de hairstylist 
    pentru voi / cã obrajii aceºtia     cu gel din belºug / tu 
au ochi înfundaþi te machiezi / tu
în orbite cu iriºi febrili / ferestre faci predicþii de prosperitate
    în spatele cãrora se ascund    admirându-þi  
    cu prudenþã     picioarele epilate / voi 
    se chircesc vã giugiuliþi 
suflete în defensivã!     frisonaþi de hormoni / tu 

faci striptease 
þie! þie! ºi þie! ºi þie ºi þie ºi þie… / vouã!...pe mese / voi 

vã fotografiaþi lângã vila
vouã     din Monte Carlo / tu 
o sã vã crãp bârtanele pline…te fotografiezi lângã 
pline     elicopterul personal / tu 
cu stridii de Corsica pe iaht / tu 
cu somon siberian plecând în Thailanda / tu 
    copt în foiþã de aur în Dubai / tu 
cu icre negre fãcând scufundãri în Azore 
scãldate în vinuri vechi    împreunã 
    recuperate     cu o idioatã frumoasã / tu 
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    din adâncuri de mãri / vouã locuri închise de fricã.

o sã vã crãp… / cu satisfacþie 

o sã vã crãp bârtanele!... aveþi atâta nevoie 

sã credeþi 

vouã / da! cã mor trist… 

vouã însã eu 

o sã vã înºir maþele vã dezamãgesc ºi ridic 

ca pe ghirlande de sãrbãtoare cu infinitã bucurie 

pe scaunele maºinilor voastre luxoase / vouã piatra ce mã loveºte!

o sã vã înºir maþele: þie! þie!... 

ºi þie! ºi þie ºi þie ºi þie… / vouã! obligat sã supravieþuiesc cât lumânarea 

încã aºteaptã pe noptierã 

vouã / da! / vouã! sã-mi lumineze ultimul drum 

îmi strig disperat adevãrul! 

pentru cã voi 

ipocriþi     inutil / vã intereseazã 

leneºi / escroci     doar modul în care 

lacomi / corupþi…!     pot fi folosit.

pentru cã voi 

sperjuri / criminali în încercarea vieþii 

egoiºti / demagogi / impostori de-a ancora pentru vecie

pentru cã voi în Univers 

vicleni verigã sunt / simplã / în lanþul 

    ce vã maimuþãriþi       de oameni etern aruncat peste bord –

    în oglinzile obrajilor noºtri destinu-mi este sã ajut dupã moarte 

    ca în faþa oglinzilor cãptuºite cu argint     la tragerea urmaºilor mei

    din saloanele voastre     în abis!

trebuie 

sã vã temeþi! contemporan al vostru nesupus 

am ajuns

de disperarea      sã scriu poemul acesta

celor care nu mai au nimic      sã-mi resuscitez 

de pierdut!...        cu speranþã 

       clipele lãsate în urmã

obrajii noºtri strãlustruiþi      sã strig iarãºi ºi iarãºi 

de sudoare      în van: 

nu sunt moarte oglinzi -        „aveþi milã”!

priviþi-ne în ochi!      sã nu pot pãrãsi Bacãul 

       din pricina magnoliei ce înfloreºte 

de veþi avea curajul acesta           lângã o statuie de bronz!

ne veþi gãsi acolo 

pregãtiþi beat 

în adânc. ca un matroz salvat de pe un vas 

eºuat recit ultimul meu soliloc 

ºi poate cã vã vom ierta ºi îmi strig 

de ne-o veþi cere cinstit! mirãri vesperale 

în scrisori cãtre bãcãuani derutaþi.

 Drumul întoarcerii
    ca sã nu moarã de sete

    sufletul meu 
urmez temãtor 

    are nevoie de lacrimi ºi
drumul întoarcerii în ierburi 

le-am cãutat 

contrariat 
trebuie sã-mi uit adolescenþa 

de proprii impulsuri
ca sã vã întâmpin 

m-am refugiat din dragoste de voi
cu braþele deschise / nu pot sã explic

în funcþii înalte / am cerut audienþã  
de ce în mine existã 
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iubirii voastre primejdiile hãmesite 

prin sãli îmbâcsite de aºteptare mereu m-au pândit. 

dar voi  pânã ºi din 

din toate puterile m-aþi ajutat desiºurile istoriei! 

ca sã plâng! 

peste tot 

acum cu credinþele mele am fost. 

trupul îmi geme fãcut mincinos am cerut în genunchi 

tot mai stins sã mi se explice ce se întâmplã 

spre apus… cu mine 

ziarele foºnesc cu voi 

în limba lor cu viaþa vampiricã de azi

cã Moartea dã roatã… ºi cu cea de apoi!

a trecut vremea zilele 

sã ne împãcãm precum pietrele de sub ape  

cu poeme nescrise… mã obligã 

 sã înaintez tot mai nesigur -

aº vrea timpul sã-l întorc!     simt cum cad 

     ajuns de cules

dar vorbele mele     în gâtlejul timpului.

au sãpat  

mult prea adânc între noi – tot mai puþin 

unica ºansã de conciliere îmi rãmâne de înfãptuit – 

este sã golesc lumea de mine – cât invidiez 

     rugu-vã ascultaþi fiinþele ce nu cuvântã!...

foºnetul copacilor

ca pe o rugãciune de noapte!...     doar faptele confirmã înþelepciunea 

    iar eu 

adevãrat:     întârzii în lamentaþii netrebnice.

am bãut 

am cãlãtorit (dintotdeauna trufaºul 

din greu am lucrat a dorit 

am iubit sã înþeleagã ce se întâmplã cu sine…) 

ehei!... 

amintiri am sãdit sufletul meu 

prin cârciumi sfâºiat peste pãduri

prin sate aºteaptã sã apãs pe trãgaci.

prin cartiere rãu famate 

în inimi de copile     nu urmez supus 

în inimi de doamne     decât drumul 

în minþi altruiste ºi prin întoarcerii în ierburi! 

biblioteci. 

Anecdotica

Profesorul (nemulþumit de calitatea cunoºtinþelor elevilor, doreºte sã-i stimuleze): 

V-am mai spus-o ºi o repet! Când Alexandru cel Mare avea vârsta voastrã, 
cucerise jumãtate din lume!

Un elev (intervine prompt):

Da, e adevãrat! Dar tot dumneavoastrã ne-aþi spus cã l-a avut profesor pe 
Aristotel!
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Tihnã iertatã Arhaicul zugrav

Iubito, vom rãmâne în lucruri interzise,Gasteropodicã singurãtate-matcã
Rãtãcitori sub frunze ºi sub aprinse friguri,– Fiinþã strãvezie ºi ciudatã –
Trãdaþi de-aceleaºi aripi, de la-nceput învinse,În invocarea mea apari intactã:
Ca îngerii: strãini, nevinovaþi ºi singuri.Un þãrm de cuminþenie miratã.

Culori firave freamãtã pe pânze de iluzii,Tihnã iertatã de vinovãþie,
Trecute-n umbrele divinului peisaj.Ca o tãcere sculptatã pe cuvinte,
Nu este-a noastrã vina ultimelor confuzii...Motivând aceeaºi comedie,
Priveºte-le-mpietrirea pavatã pe miraj.Într-o pretutindene de jurãminte.

O vagã amintire m-a scos azi la plimbare,
Simþirea se târãºte dupã mine,

Împovãrat cu-o zgardã ºi înstrunit cu-n lanþ.
ªi mârâie precum un lup flãmând,

ªi am muºcat o iarbã pânã la sângerare,
În anotimpul turmelor puþine,

ªi am lãtrat la stele într-un sãlbatic danþ,
Când nu se-aude nici iarba rumegând.

Pânã am devenit arhaicul zugrav
Îmbãtrânesc toþi fulgii prin zãpezi, – Un ticãlos gândac mânjit de înþelesuri,
Cum zborurile-n aripi putrezesc, Vopsind lumina lumii cu un decor suav,
Cum noi, ca douã singure amiezi, Lovit de istoviri, monotonii, eresuri –
Ne alterãm blestemul pãmântesc.

Cu braþul drept îmi strig beþia într-o toamnã,
Hai, Doamnã, sã deschidem acest ceas, Cu stângul traversez tãcute erezii.
Ce tãinuie nisipuri ireale, Domniþa mã înºalã cu-o umbrã-ntr-o icoanã,
ªi vom vedea, din noi, ce-a mai rãmas, Iar un smintit din mine îi scrie poezii.
Pe valurile noastre actuale.

O altfel de mirare
Vino cu mine, Doamnã

Sfâºietoare arome, ca niºte sãbii lungi,
Spintecã aerul pe care tu-l respiri.Arºiþa a plecat din frunze ºi din treburi,
Mã tãinuie fereastra la care vrei s-ajungi,ªi rãtãceºte, nudã, prin casele cu ploi.
Ca sã-nnoptãm în faldurile perdelelor subþiri.Vino cu mine, Doamnã, sã ne iubim în ierburi,

S-aprindem iar jãraticul cenuºilor din noi.
Tu nu ºtii sã întrebi, eu nu ºtiu sã rãspund,
De ce þi-e frig în visul în care eu transpir,Hai sã întinerim o toamnã-n amintiri,
De parcã am fi paznicii alcoolului fecund,Pânã nu-i cad sânii ca fructele târzii,
În care s-a-necat un spin de trandafir.În leneºa þãrânã a unei viscoliri,

Prin care am trecut ca douã erezii.
Hai sã întâmpinãm o altfel de mirare,
Ca pe-o cutremurare, dar ºi ca pe-o ispitã.

Tu catã prin ruptura din rochia ta veche,
Sã n-avem ce ierta, sã nu cerem iertare,

Mãcar o întrebare a unui fost sãrut.
Sã fim deodatã scenã, actori ºi recuzitã.

Umbrele noastre, poate, mai sunt încã pereche,

Ori poate-acum ciulinul dintre genunchi e mut. Sã contemplãm cum trec, pe lângã noi, 
lungi trenuri.

Voi cãuta, ºi eu, prin buzunare sparte, Sã împroºcãm, cu ochii, vopsele pe naturã.
Victoria infidelã a unui vers vacant, Tu sã recompui un cosmos din frânturi,
Sã pot elibera o ploaie ºi o noapte, Iar eu sã mi te-nchipui dintr-o iscãliturã.
Cu care sã-mi plãtesc chiria de amant.

Vom putrezi în aer, ca niºte clipe-n timp,
Acum, când traversãm un anotimp lehuzã, ªi un cireº amar ne va-nflori în cranii.
Sã fluierãm pe-o dungã câte-o singurãtate. În noaptea asta, Doamnã, 
ªi nimeni nu ne vede, ºi nimeni nu ne-acuzã, nu vreau sã te mai schimb.
Cã ºtergem vopseaua de pe realitate. Rãmâi ca sã ne plângem, în pace, bolovanii.

LIRICE

George IRAVA
“O VAGÃ AMINTIRE M-A SCOS AZI LA PLIMBARE...”
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METAMORFOZÃ

Sclavi ai clipei, curgând

Peste simþiri, trãiri, iubiri

Ieri, azi ºi poate mâine.

Fatidicul vieþii ce curge

cu vuiet ascuns de rãbdare,

lumina, ce-n glasuri ºopteºte

eternei poveºti, o chemare,

opritã în loc sã primeascã 

aripi de fluturi ce cresc,

vibrând, doar o clipã.

VÂNTUL

Fluturã frunzele

Pãrul rãvãºit de vânt

Al copacilor adormiþi.

Lumina cerului

paºte amurgul

troienit de frunze.

Vântul adie 

pletele rãvãºite

ale copacilor adormiþi,

tulburi de liniºte.

SUSPINE

Plânge toamna

Cu alese suspine:

Al frunzelor alai, cãzut.

Toamna îºi plânge

copiii arãmii,

cu feþe de soare,

ce-alinã durerea

alaiului serafic,

purtând nuanþa vieþii,

jertfitã de timp.

AMENZI

Cad frunze arãmii

Pe parbrizul toamnei,

Ca niºte…amenzi.

METAMORPHOSIS

Slaves of the moment, flowing

Over feelings, experiences, loves

Yesterday, today or maybe tomorrow.

Life's fatidical that flows

with hidden roaring by patience,

the light, that whispers

to the eternal story, a calling,

stopped in a moment to receive

butterfly wings that grow,

vibrating, for just a moment.

THE WIND

Leaves are waving

The dishevelled hair by the wind

Of the sleepy trees.

The light of the sky

waits for the twilight

covered by leaves.

The wind is blowing

the dishevelled locks

of the sleepy trees,

confused by the silence.

WHISPERS

Autumn is crying

With distinguished whispers:

Of the fallen escort of the leaves.

Autumn is deploring

copper-coloured children,

with sunny faces,

that soothes the pain

of the seraphic showiness,

carrying the essence of life,

sacrificed by time.

FINES

Copper leaves are falling

On autumn's windscreen,

Like some...fines.

TRADUSE

Gheorghe A. STROIA

“METAMORFOZELE TOAMNEI /
   AUTUMN’S METAMORPHOSIS”
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Vibreazã aerul,

de plânsetul frunzei

cãzute, ca scâncetul

unui copil

cu pãrul de aur:

pe al toamnei parbriz

ca niºte...amenzi.

NOAPTEA

Se zbate noaptea

Sã smulgã liniºtea

Toamnei reci.

Dintre astre,

cu paºi de argint

coboarã liniºtea,

a nopþii virtute,

iar noaptea rãnitã

se-ntoarce dualã:

a liniºtii asasinã.

FRUCTE

Trec efemere

Clipele toamnei:

Visând fructele coapte. 

Se fac fiii vântului

ºi-ai furtunii de timp,

cãzând cu puterea 

unui aur de nimb.

Fructele culorii

leagãnã toamna

pe braþe…de rod. 

PLOAIA

Se agaþã de suflet

Cu picuri, roua

Vibrând de argint.

Cad din cer

prin filtre mãrunte,

purificate în timp

de luminã,

lucind mãiestre

roadele toamnei:

vibrând…de argint.

The sky is vibrating,

because of the leaf's crying

fallen, like the whimper

of a child

with golden hair:

on autumn's windscren,

like some ... fines.

THE NIGHT

The night is struggling

To tear out the silence

Of the cold autumn

Of the stars,

with silver steps

is descending the silence,

the virtue of the night,

and the injured night

returns doubled:

like an assassin of silence.

FRUITS

Autumn's moments

Are passing ephemeral:

Dreaming of the ripe fruits.

The sons of the wind are made

and also of the time storm,

falling with the power 

of a golden halo.

Fruits of colours

swings the autumn

on... bearing arms.

THE RAIN

Clings on the soul

With drops, the dew

Vibrating in silver.

Are falling from the sky

through small filters,

refined in time

by the flahes of light,

shining artistically

the fruits of autumn:

vibrating... in silver.
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Gruia Novac prezintã romanul Strâmba, 
în prezenþa d-lui ing. Constantin Constantinescu,

primarul Bârladului.

CULOARE

Aurul lucitor,

Lustruit sinistru,

Brodat pe… curcubeu

Se-amestecã lin,

în vase de lut

licãririle aurului,

cu dârele luminii

trecute prin prisma

ce le descompune:

un spectru…curcubeu.

FURTUNA

Priveºte vântul,

Prin ochiul cerului:

Furtuna…de furie plinã.

Ochiul gigantic,

al mãritei furtuni,

priveºte nedumerit

þãrâna purtatã

de norii de vânt, goniþi

din Raiul liniºtii,

etern…adormit.

FREAMÃT

Cerul strãluceºte,

Vibraþia ploii plânge

Materia, în hohote.

Cu atingeri de lirã,

singurãtatea

clipelor de diamant,

cântã ploii

cântec de jale,

materiei suspin…

al descompunerii.

COLOUR

The sparkling gold,

Lugubriously polished,

Embroidered on the...rainbow.

They are blend smoothly,

in dishes of clay

the glints of gold,

with the trails of the light

passed through prism

that decompose them:

a rainbow ... spectrum.

THE STORM

Look at the wind

Through the eye of the sky:

The storm… full of anger.

The gigantic eye,

of the great storm,

gazes  perplexed

at the dust carried

by the wind clouds, chased

by the peace of Eden,

eternal…sleepy.

QUIVER

The sun is shining,

The quaver of the rain weeps

The substance, heavily.

With touches of lyre 

the loneliness

of the diamond moments,

sings to rain

a mourning song,

a sigh to substance...

of decay.

Din volumul „Metamorfice stãri/Metamorphical states” – vol. 2, în curs de apariþie

Traducere în limba englezã – prof. Bozanchi Mihaela
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LAPIDARIAE LITTERAE

Petruº ANDREI

UN NOU ªI LIRIC ZODIAC,
LA ÎNCEPUT DE AN ªI VEAC

PEªTI

(19 februarie – 20 martie)

Toþi Peºtii-s niºte-nvingãtori

Dar ºi romantici fãrã leac.

Acum, la început de veac,

Rãmân aceiaºi visãtori.

BERBEC

(21 martie – 20 aprilie)

Berbecul se închinã doar lui Marte

Iar anotimpul lui e primãvara

Când în câmpii se unduie secara

ªi zâna bunã darurile-mparte.

TAUR

(21 aprilie – 21 mai)

L-a înzestrat Mama Naturã

De toate dându-i pe mãsurã:

ªi forþã ºi inteligenþã

ªi senzualã diligenþã.

GEMENI

(22 mai – 21 iunie)

Deºi-s de-a lungu-ntregii vieþi

Nervoºi ºi cam nerãbdãtori,

Cei care sunt  nãscuþi poeþi

Ajung printre nemuritori.

RAC

(22 iunie – 22 iulie)

Nãscut, cum se mai nimereºte, 

Din înlesniri ºi din restricþii,

El mi te poate prinde-n cleºte

Fiind un ghem de contradicþii.

LEU

(23 iulie – 22 august)

Am mintea treazã ºi am pumnul greu

Fãcut ca sã conduc fiindcã eu

Am, mai cu seamã, inima...de Leu.

FECIOARÃ

(23 august – 21 septembrie)

Ea are ochii de cicoare

ªi curcubeu-i este brâu

ªi cu-al sãu trup suav de floare

Aprinde macii toþi în grâu.

Zodia Peºtelui
(Peºti)

Acum ºi el destule-ndurã,
Fiind prea lacom de câºtig,
El a fost prins într-un cârlig
ªi zace-acum la ,,saramurã”.

Zodia Porcului
(Berbec)

Sã zicã alþii ce vor vrea,
Un porc e bun doar la Ignat,
Aceasta e pãrerea mea,
Sã nu vã fie cu bãnat!

Zodia Boului
(Taur)

Cu facultãþi ºi masterate
Care de care mai trucate
Azi toatã Þara e furatã:
,,Vai, unde-s boii de-altãdatã?”

Zodia Cânepei
(Gemeni)

Dacã-i vedeþi, trataþi-i cu blândeþe
ªi daþi-le o mânã de-ajutor,
Ei sunt trecutul fãrã viitor
Ca un cocor c-o aripã de zbor
Ori ca un vis pierdut în tinereþe.

Zodia Prostului
(Rac)

ªi prostul e primejdios
Cã altui prost îi dã un os
ªi, mai ales, imunitate.
Însã cu mult mai ticãlos
Este un prost ºi jumãtate.

Zodia Mãgarului
(Leu)

Chiar Iisus, înspre Cetate,
Pe el l-a ales sã-l poarte
Cã doar el îi duce-n spate
Crucea lui pânã la moarte.

Zodia Venerei
(Fecioarã)

Venera, dupã cum aratã,
Ar vrea sã fie admiratã.
Natura, dacã n-o ajutã,
Ea e cu mult mai priceputã.
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BALANÞÃ

(22 septembrie – 22 octombrie)

Balanþa-i cumpãna dreptãþii,

E apa vie din izvor,

E ºi trecut ºi viitor

ªi este miezul bunãtãþii

În existenþa tuturor.

SCORPION

(23 octombrie – 21 noiembrie)

El pune în solarul plex

Un dor de moarte sau de sex

Fiind cel mistuit de dor

ªi în Olimp nemuritor.

SÃGETÃTOR

(22 noiembrie – 20 decembrie)

El pune-n toate pasiuni

În adevãruri nu-n minciuni, 

În oameni dragi ºi în culturi,

În muzicã ºi-nvãþãturi.

CAPRICORN

(21 decembrie – 19 ianuarie)

De câte ori i le arãþi,

El sare peste greutãþi.

E sufletist ºi sãritor

ªi e imun la rãutãþi.

VÃRSÃTOR

(20 ianuarie – 18 februarie)

Având simbol un sacagiu

El este ca argintul viu.

E priceput ºi inventiv

ªi, mai cu seamã, creativ.

Zodia Cârtiþei

(Balanþã)

Ea scormone-n pãmânt ºi sapã

Într-o eternã cãutare

Dar cautã ºi prin dosare

Sã bage-un adversar la apã.

Zodia Vrãjitoarei

(Scorpion)

Ea îþi ghiceºte viitorul

ªi-þi þine inima în palmã,

Învolbureazã-o mare calmã

ªi unui vis îi curmã zborul.

Zodia Vulpii

(Sãgetãtor)

Zâmbind pervers, bãtându-ºi geana

Sfideazã legile, vicleana

ªi-aratã, batã-o nãpasta,

Ce faci c-o blanã-n Þara asta.

Zodia Câinelui

(Capricorn)

Era un câine credincios

ªi-avea ºi el un os de ros,

Când nu mai este de trãit, 

Atât mai speri: sã mori frumos...

Zodia  Raþelor

(Vãrsãtor)

Cãldãrile sã fie pline,

Nici nu-i nevoie de hangiu,

Mai bun ar fi un sacagiu

ªi, cum am fost ºi eu chefliu,

Mã pot solicita pe mine.

Istorie literarã

G. G. URSU
(1911 - 1980)

Venit pe lume într-o zodie bunã (ianuarie, 1911), 

poetul ºi profesorul universitar G.G. Ursu, nãscut în 

Bârlad, ar fi împlinit anul acesta o sutã de ani.

Fotografia dateazã din anul 1931, când, în 

calitatea sa de secretar al Societãþii Culturale 

“Academia Bârlãdeanã”, era ºi secretar de redacþie al 

revistei “Scrisul nostru”, ultima publicaþie a societãþii 

amintite.
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Domnul Costicã interesatã sã cumpere. Cealaltã, puþin mai în 

are magazin de nici spate, poartã sub braþ o geantã nu prea 

douãzeci de metri voluminoasã.

pãtraþi în Piaþa - 4,50 kilogramul de mandarine? întreabã 

Centralã. Vinde de miratã roºcata care se apropiase de masã. 

toate, de la fructe - Atât, domniþã, dar sã ºtiþi cã în toatã piaþa 

l a  p r o d u s e  d e  nu gãsiþi calitate ca aceasta. Poftiþi ºi 

bãcãnie. Când ºi-a deschis magazinul, vecinii, dumneavoastrã sã vã convingeþi, o îndeamnã el pe 

comercianþi ºi ei, au vãzut cã deasupra intrãrii stã brunetã, dar aceasta rãmâne la vreo doi metri în 

scris „La Costicã”. Au zâmbit, dar ºi-au amintit cã în spate.

centrul oraºului este un magazin cu produse din Dl. Costicã ia seama  bine la roºcatã, nu-ºi 

carne, cunoscut de toatã lumea prin numele lui: „La aduce aminte unde a mai vãzut-o, dar i se 

Marcu”. Însã dupã ce au vãzut ce preþuri afiºeazã lumineazã faþa: „Ea e. Cea din reportajul cu camera 

vecinul Costicã, s-au mai liniºtit. Preþurile sunt ascunsã, transmis la televizor cu douã seri în urmã. 

peste cele practicate de ei, adicã peste preþul Dar unde e camera?” Dl. Costicã, ochi ager,  vede cã 

pieþei. sclipeºte ceva pe rama de metal a genþii, pe care o 

Clientul care îi trece pragul dã sã plece, þine bruneta sub braþ. „Aha! Acolo e obiectivul”. 

vãzând preþul afiºat, dar dl. Costicã îl previne: - Mai putem lãsa din preþ, dar e pãcat de 

- Domnule dragã, nu marfa are preþ, ci Dumnezeu, insistã dl. Costicã. Staþi sã vã arãt. 

calitatea ei. Ia uitaþi-vã! ªi dl. Costicã ia un mãr sau Dl. Costicã intrã în magazin ºi se întoarce fãrã 

o portocalã, i-o dã clientului în mânã ºi adaugã: Þin nimic în mânã.

eu punga ºi alegeþi dumneavoastrã. Mai putem lãsa - Încercaþi, domniþã, ºi dumneavoastrã, zice 

din preþ. el brunetei, apropiindu-se de ea. O, ce geantã 

- Mandarinele la vecinul dumneavoastrã se elegantã, apreciazã dl. Costicã ºi pipãie marginile 

dau cu 3 lei, iar aici cu 4,50 lei. E prea de tot. acesteia. Gãseºte cu uºurinþã lentila camerei de 

- Putem lãsa la 4 lei, vedeþi ºi dumneavoastrã luat vederi, pe care o atinge discret, dar insistent, 

ce marfã e asta... cu buricul degetului mijlociu de la mâna dreaptã. 

- Nu. E exagerat. Când intrase în magazin, dl. Costicã îºi mânjise 

- Atunci sã fie 3,75 lei. Doriþi mai mult de un degetul cu vaselinã. 

kilogram? - Am zis cã mai las din preþ... 

Pânã la urmã, dl. Costicã îi cântãreºte un - Dar e pãcat de Dumnezeu, chicoteºte 

kilogram de mandarine pentru 3,50 lei. Atât roºcata. 

clientul, cât ºi dl. Costicã sunt foarte mulþumiþi. - Vã spun ceva la ureche? ªi dl. Costicã o 

Preþul înscris în actele contabile pentru un cuprinde pe roºcatã de umeri cu mâna dreaptã, o 

kilogram de mandarine e de 3 lei, adicã preþul rãsuceºte cu faþa spre brunetã, se apleacã spre 

pieþei, acelaºi cu cel practicat de vecini. Dar prin urechea ei ºi vârã mâna stângã prin decolteul 

metoda aceasta dl. Costicã reuºeºte sã câºtige mai bluzei, luându-i sânul în palmã. 

mult, iar diferenþa de preþ obþinutã nu se Fata dã semne de neliniºte, dar reuºeºte sã-ºi 

contabilizeazã. mai desfacã un nasture de la bluzã. Se iveºte, în 

Vecinii n-au gãsit altã metodã de a-i impune toatã splendoarea lui, un sân care i-ar da gata pe 

domnului Costicã regulile pieþei, decât înºtiinþând redactorii de la orice revistã pentru bãrbaþi. 

postul local de televiziune. - Vã rog, se retrage roºcata, ce înseamnã 

Aºa se face cã puþin dupã ora deschiderii dl. asta? 

Costicã vede douã tinere drãguþe foc, în dreptul - Sã vã cântãresc un kilogram de mandarine? 

mesei cu navete de fructe. Numai una pare Fetele, mulþumite de reportajul care îl 

PROZÃ

Teodor OANCÃ
DOUÃ POVESTIRI

Mandarine de ocazie



Sergiu Brandea din Israel în compania prietenilor 
Virgil Giuºcã ºi Vasile Cârlan.
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incrimineazã pe dl. Costicã, plãtesc mandarinele ºi cum erau prevãzute de normele metodice.

pleacã. Dupã ce se consumã „verif icarea 

„Aþi filmat pe dracu”,  zice dl. Costicã pentru cunoºtinþelor”, doamna ªtefania trecu la „etapa 

sine, ºtergându-ºi mai bine vaselina rãmasã pe premergãtoare lecþiei noi”. Cum lecþia nouã 

deget. prevedea lectura ºi o discuþie pe marginea unui 

- Pînã la urmã cu cât ai dat mandarinele? fragment de povestire, intitulatã „Puica”, 

întreabã vecinul. învãþãtoarea ªtefania purtã un dialog cu clasa.

- Cu 4,50. - Copii, voi aveþi gãini acasã?

- Chiar aºa? - Da, rãspunserã copiii.

- Pãi, domnule, rãspunde dl. Costicã fericit, - Ce fac gãinile?

sã ai în mânã aºa marfã e un adevãrat chilipir... - Gãinile fac ouã, rãspunse Ionel.

- Ce fac mamele voastre cu ouãle? Ia spune 

tu, Mihaela.Puica - Mama, dar nu numai mama, gãteºte ouãle 

sau le strânge ºi le pune sub cloºcã, sã le cloceascã.
Inspectorul ºcolar pentru clasele I-IV, Miºu - Foarte bine, aprecie doamna ªtefania, 

Glugã, terminase un fel de anchetã la ºcoala din satisfãcutã de dezinvoltura cu care rãspunsese 
satul Bujoreni, servise câte ceva din gustãrile Mihaela.
pregãtite de directoare ºi, grãbit, se urcase la volan - Dar dupã ce ies puii ºi mai pe urmã, dupã ce 
ca sã ajungã mai repede acasã. Se apropia de satul mai cresc, cum le spunem? Rãspunde tu, Nicolae.
Salcia când numai ce-i trece prin gând sã se - Dupã ce cresc puii, vedem cã unii sunt 
opreascã o orã-douã la ºcoala generalã, unde mai cocoºei iar alþii sunt puicuþe.
fusese cu o lunã în urmã ºi notase câteva - Foarte bine! Ei, copii, azi vom citi o 
recomandãri în procesul-verbal. povestire despre o puicã. Mihaela, deschide cartea 

La aceastã ºcoalã s-a titularizat de mai mulþi ºi citeºte povestirea „Puica”.
ani o colegã a lui de la Liceul pedagogic, Mihaela, bucuroasã cã i se dã atâta atenþie în 
învãþãtoarea ªtefania Piculete. Tocmai pentru cã faþa inspectorului, deschise manualul ºi începu sã 
fuseserã colegi se tutuiau, spre surprinderea citeascã.
colegelor ºi a directoarei când inspectorul trecuse „Era într-o dimineaþã devreme. Pe cer nu era 
prima datã pragul ºcolii. niciun nor. Mãtuºa Maria luã un blid cu boabe de 

Vizita neaºteptatã a inspectorului Miºu Glugã porumb ºi grâu ºi merse în curtea pãsãrilor. Când 
provocã emoþie în ºcoalã, dar directoarea ºi mai începu sã le arunce boabe, pãsãrile se strânserã în 
ales învãþãtoarea ªtefania Piculete îi liniºtirã pe jurul ei. Dar, odatã cu ele, veni ºi Puica, aºteptând 
colegi. Cum clasele V-VIII aveau program dupã- sã primeascã ºi ea ceva.
amiaza, directoarea dãdu sfoarã printre profesori - Marº! o alungã mãtuºa Maria.
cã „e inspecþie în ºcoalã” ºi fiecare sã ia mãsuri ca Puica schelãlãi ºi se ascunse sub un coteþ”.
sã iasã totul bine. - Ptiu!, plescãi din buze doamna ªtefania, 

Dar inspectorul nu avea intenþia sã Puica e cãþea...
zãboveascã prea mult, se interesã de una, de alta ºi  Copiii, care au zâmbit, care au râs, unii ºi-au 
spuse cã ar vrea sã asiste la o orã. îndreptat privirea spre inspector, dar lecþia a 

- Doamna ªtefania are acum lecþie de limba continuat, respectându-se etapele prevãzute de 
românã, spuse directoarea, gândind cã, dacã normele metodice.
inspectorul ºi învãþãtoarea erau cunoºtinþe vechi ºi Ajunºi pe coridor, inspectorul Miºu Glugã îi 
se tutuiau, impresia cu care va pleca domnul Glugã spuse învãþãtoarei:
nu poate fi alta decât una favorabilã ºcolii. - Ce a fost asta, ªtefania?

- Cum sã nu, zise doamna ªtefania, deºi  - S-o ia dracu de cãþea. E manual nou ºi n-am 
numai bucuroasã nu era de aceastã inspecþie. Dar citit textul ãsta. Am vãzut fragmentul „Puica”, l-am 
pentru cã are o clasã de copii isteþi, gândi cã nu trecut în planificare ºi asta e.
trebuie sã-ºi facã griji. - Bine, bine, dar cum se cheamã asta?

Intrarã în clasã, domnul inspector fu - O lecþie de toatã pomina. Cred cã n-o sã 
prezentat elevilor, care se scularã respectuoºi în treci în procesul-verbal...
picioare. Inspectorul se aºezã în ultima bancã. Domnul inspector Miºu Glugã ºi doamna 
Învãþãtoarea ªtefania îºi zise sã facã o lecþie ca la învãþãtoare ªtefania Piculete intrarã în cancelarie 
carte, adicã sã respecte etapele unei lecþii, aºa mai ceva decât binedispuºi.
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DOCUMENT DIN 1981

Sandu TZIGARA-SAMURCAª
AUTOGRAF  TARDIV
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Omagiu

Colegul ºi prietenul nostru, omul de culturã, 

rebusistul tenace ºi profesionist - 

Serghei COLOªENCO - 

a împlinit 70 ani 

(nãscut pe 14 februarie 1941).

Urãri de bine ºi La Mulþi Ani !

Baaadul literar
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ISTORIE LITERARÃ

REDACÞIA

ERRANDO DISCITUR
(Din greºealã înveþi)

În nr. 4 (15), noiembrie 2010, al revistei noastre, la pag. 5 apare fotografia de mai sus.

Imaginile, de la stânga spre dreapta, reprezintã pe: Virgil Carianopol (1908-1984), Octav 

Dessila (1885-1976), Vasile Voiculescu (1884-1963) ºi George G. Ursu (1911-1980), cu menþiunea 

„la Bârlad”, fãrã a indica anul.

Din respect pentru cititori, dar ºi din datorie faþã de istoria literaturii române, trebuie sã 

îndreptãm o inadvertenþã, scuzându-ne ºi pentru eufemism, odatã cu completarea istoriei acestei 

valoroase fotografii prin componenþa grupului de eminenþi scriitori pe care întâmplarea i-a adunat.

Secvenþa a fost surprinsã, cu un vechi aparat de fotografiat sovietic, de cãtre poetul Ion Larian 

Postolache (plecat dintre noi!) sau poate, mai puþin probabil, de cãtre C.D. Zeletin, cunoscutul 

profesor dr., poet ºi traducãtor. (Informaþiile le am chiar de la dl. C.D. Zeletin.)

Era spre sfârºitul primãverii, ori poate chiar începutul verii anului 1957, grupul aflându-se pe 

treptele tribunei unei arene de volei din Cotroceni – Bucureºti. Nu la Bârlad, deci.

Fac trebuincioasa rectificare, împreunã cu promisiunea cã, în situaþii similare (de nesiguranþã 

adicã), vom fi mai cu luare aminte.

P. conf., Redactorul ªef
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JURNAL CULTURAL (sintezã)
VÃ INFORMÃM

Vasile DUMITRU

* Duminicã, 21 noiembrie, 2010, ora 17.30, în jur de 30 persoane, ceea ce aratã (dacã mai era 

organizarea Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad nevoie!!!) cã intelectualii (sic!) din acest oraº... 

(director: prof. Mircea Mamalaucã), a avut loc cu pretenþii ºtiu bine sã stea cu spatele la 

Recitalul extraordinar susþinut, la Pavilionul fenomenul spiritual sau le lipseºte deprinderea 

Muzeal „Marcel Guguianu”, de baritonul Mihai cultivãrii spiritului... Este ºi ceea ce a subliniat 

Frunzã, solist la Opera Naþionalã Românã din Iaºi, (destul de vehement) primarul Bârladului, ing. 

ºi Vasilica Stoiciu-Frunzã la pian. Constantin Constantinescu, prezent la eveniment 

ºi care a susþinut o dizertaþie de zile mari despre În faþa unei asistenþe de melomani, au fost 
culturã (în general) ºi despre cultura localã (în interpretate lieduri din creaþia compozitorilor: 
special), care e cam ºchioapã ºi inegalã. „Sunt un Marþian Negrea, Mihail Jora, Paul Constantinescu, 
optimist ponderat, fiindcã nu ºtiu dacã situaþia se Achim Stoia, George Enescu, Vasile Spãtãrelu, 
va schimba în urmãtorii, hai sã zic, cincizeci de Felicia Donceanu, Alfred Alessandrescu, Romeo 
ani...”Cozma ºi Tudor Dumitrescu.

În finalul intervenþiei domniei-sale, dl. 

Constantin Constantinescu l-a felicitat pe * Joi, 25 noiembrie, 2010, ora 11:00, în Aula 
profesorul Gruia Novac, redactorul ºef al revistei plinã de amintiri ºcolare centenare a Colegiului 
„Baaadul literar”, care în ziua de luni, 22 Naþional „Gheorghe Roºca Codreanu” din Bârlad, 
noiembrie 2010, a împlinit vârsta de 75 ani...s-a desfãºurat o acþiune de interes, în organizarea 

Invitatul Colocviului, prof. univ. dr. Liviu conducerii liceului, în colaborare cu Casa Corpului 
Antonesei de la Univ. „Alex. I. Cuza” din Iaºi, n-a Didactic a Judeþului Vaslui.
mai ajuns la Bârlad, fiind internat în spital cu o Au fost prezentate douã dintre cãrþile 
crizã hipoglicemicã (!). Am regretat; dar ceilalþi scriitorului, regizorului ºi profesorului univ. dr. la 
invitaþi au fãcut ca dezbaterea sã pãstreze o Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaºi, dl. 
altitudine pe care seriozitatea temei o cerea: prof. Bogdan Ulmu, pe care le amintesc: Nu trãim ca sã 
Teodor Pracsiu din Vaslui ºi prof. Petruº Andrei din mâncãm!?... (Editura Opera magna Iaºi, 2010, 120 
Puieºti.pagini) ºi Jurnal teatral 4.

Moderatorul discuþiilor a fost prof. Gruia În prezenþa primarului Bârladului, ing. 
Novac, iniþiatorul Colocviului de Literaturã de la Constantin Constantinescu, a directorului 
Bârlad.Colegiului Naþional bârlãdean, prof. Augustin 

În final, succint dar nu grãbit, redactorul ºef al Tomescu, a câtorva cadre didactice (prea puþine; 
revistei Baaadul literar a fãcut cunoscut, prin celelalte or fi avut ore?!...), dar mai ales a unui 
conþinutul ºi forma lui, numãrul 4 (15) al revistei, numãr apreciabil de elevi (aprox.60), volumele au 
numãr ieºit de sub tipar în ziua de 22 noiembrie fost dezbãtute, doct ºi cu aplecare la tematicã ºi 
2010.conþinut, de cãtre profesorul de filosofie Andrei 

Huiban ºi Gruia Novac, fost profesor al Colegiului Fiecare participant la eveniment a primit, în 

în perioada 1973-2003. dar, câte un exemplar al „Baaadului literar”.

Întreaga acþiune, popularizatã ºi de cele douã 

posturi TV locale, a fost apreciatã, mai ales de * Sâmbãtã, 4 decembrie, 2010, ora 11:00, în 
elevii care s-au manifestat entuziast ºi civilizat. (ºi de data aceasta, neîncãpãtoare!) Sãlile Galeriei 

Prof. univ. dr. Bogdan Ulmu a participat, de Artã „N.N. Tonitza” din Bârlad, s-a consumat un 

seara, ºi la Serata literarã „Tudor Muºatescu”, EVENIMENT dens ºi profund spiritual: Expoziþia de 

organizatã de Muzeul „Vasile Pârvan”. picturã a maestrului în artã ºi profesor la Academia 

de Artã din Bucureºti (pânã în 2009), Ion GRIGORE 

(nãscut în Corni – Suceava la 25 martie 1940).* Sâmbãtã, 27 noiembrie, 2010, ora 11:00, în 
Evenimentul a fost organizat de Fundaþia „Dr. tradiþionala (de-acum) Salã de lecturã a Bibliotecii 

Clara Constantinescu” Bârlad, al cãrei preºedinte „Stroe S. Belloescu” din Bârlad, s-au desfãºurat 
este edilul de acum al municipiului, ing. lucrãrile Colocviului de Literaturã, ediþia a XX-a, 
Constantin Constantinescu.cu tema: Cultura – cuvânt intrat în fondul lexical 

pasiv? Prezentarea expoziþiei a fost fãcutã de 

pictorul Corneliu Vasilescu, profesor la Academia Numãrul participanþilor a fost mic, cred cã în 
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de Artã din Bucureºti, în cuvinte alese, calde, la * Sâmbãtã, 4 decembrie, 2010, ora 18:00, 

obiect, figurând – bonom ºi catifelat – personali- Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad a prezentat, 

tatea Omului ºi Artistului Ion Grigore. „Cu alura lui pe scena Casei de Culturã „G. Tutoveanu”, 

de pustnic, Ion este poate cel mai bun, ºi la premiera cu piesa Douã femei deºtepte ºi nebune, 

propriu, ºi la figurat, dintre toþi cei care formeazã nebune de legat, a dramaturgului bucureºtean 

generaþia de pictori de astãzi” – a rostit rãspicat ªtefan Dumitrescu.

Corneliu Vasilescu. Lucrãrile sale, multe prezente Interprete au fost actriþele Lili Popa Alexiu ºi 
aci, sunt realizate în tonuri coloristice pe care le Cãtãlina Rusu, regia (!) aparþinând actorului 
întâlnim doar pe pereþii mânãstirilor din nord. De Marcel Anghel, directorul Teatrului.
aceea simezele Galeriei strãlucesc, onorându-l Sala de spectacol a fost arhiplinã. Bravo!
astfel pe Ion Grigore ºi pe noi, cei care îi privim Faptul cã în Programul de salã suntem (nici 
extaziaþi peisajele ºi portretele. Totul e ca un mãcar în parantezã!) informaþi cã autorul e 
basm în care întâlnim întreagã fiinþa pictorului, propus la Premiul Nobel pentru Literaturã (!!!) 
care s-a nãscut anume pentru a da viaþã plaiurilor ne-a lãsat cu... gura cãscatã. Sau poate e vreun 
natale ºi oamenilor cu datinile ºi obiceiurile truc pentru a atrage lumea la teatru!?...
acestui pãmânt.”

Cuvântul MAESTRULUI a fost scurt: „Eu * Joi, 16 decembrie, 2010, ora 17:30, la 
vorbesc prin culorile mele. Citiþi-le ºi sediul Muzeului „V. Pârvan” din str. Republicii 235, 
ascultaþi-le!”. A mulþumit mulþimii aflate la în Sala Personalitãþilor, a avut loc ultima Seratã 
vernisaj, a fãcut un tandru ºi creºtinesc gest de literarã a lui 2010, organizatã ºi moderatã de 
aplecare în faþa semenilor, apoi statura lui micã a muzeografa Alina Butnaru.
crescut pânã la a cuprinde sufletele celor de faþã. 

Tema, generoasã ºi sentimentalã, l-a vizat pe 
ªi a tãcut...

„Nicolae Labiº – poetul primelor iubiri”. Se 
Primarul Bârladului, ing. Constantin împliniserã, deja, 75 ani de la naºterea poetului 

Constantinescu, s-a arãtat emoþionat, în dubla dispãrut, nãscut la 2 decembrie 1935 ºi „plecat” de 
calitate de edil ºi iniþiator al unui eveniment aici într-o dimineaþã de 22 decembrie 1956. Avea 
eminamente cultural. A subliniat semnificaþia doar 21 de ani. Colega lui de generaþie, scriitoarea 
expoziþiei ºi a prezenþei Maestrului Ion Grigore la Stela Covaci, anunþatã pe afiº, n-a mai ajuns la 
Bârlad, reliefând greutatea efortului lui Corneliu Bârlad, din motive de... sãnãtate, motivaþie, 
Vasilescu de a-l aduce la Bârlad. bineînþeles, clasicã...

Remarcând numãrul mare al participanþilor, A fost prezent, însã, istoricul literar ºi editorul 
primarul a promis cã asemenea momente (cel Mircea Coloºenco, originar din Bârlad, dar trãitor 
puþin zece!) se vor mai consemna la Bârlad, mãcar în... „Oraºul prãbuºirilor”. Domnia-Sa a þinut un 
pânã la finele mandatului domniei-sale. cuvânt interesant, dens, fluent, coerent, 

Moderatorul „întâmplãrii” a fost, ca de obicei, egocultist, în care, pe alocuri, i-a fãcut loc ºi 
dr. Const. Teodorescu, gazda expoziþiei. poetului aniversat-comemorat...

În final, douã momente trebuie reþinute ºi Sala a fost plinã, dar participanþii au arãtat ca 
apreciate. o masã eterogenã. De ce au fost „aduºi” cei 10-15 

Corul Protoieriei Bârlad, format din aprox. 12 copii din primele douã clase primare, n-am înþeles! 
preoþi, în fruntea lor fiind preotul protopop Vasile Sã fi fost zelul vreunei educatoare iubitoare de 
Lãiu, a bucurat auzul celor prezenþi cu câteva „manifestãri” culturale? Cã doar nu ni s-a spus 
colinde româneºti, amintind astfel cã, nu peste nimic despre versurile lui Labiº!
multe zile, va veni Crãciunul. Dar parcã „publicul”  acesta mai dorea ceva... 

Un recital muzical-instrumental a încheiat ªi-atunci, ca de obicei, prof. Gruia Novac a cerut, 
excepþionala zi de la Galeria de artã. Douã aproape în clipa punctului final, cuvântul. ªi-a 
profesoare de la Liceul de Muzicã „Tudor Ciortea” vorbit despre Nicolae Labiº, leatul ºi 
din Braºov, sub genericul „Fascinaþia muzicii”, au contemporanul lui, pe care l-a cunoscut personal 
interpretat lucrãri din Benjamin Godard, Carl în anii 1950-1952, când fostul elev de la „Nicu 
Reineche, Jules Massenet, Emile Noblot, Jules Gane” din Fãlticeni a urmat cursurile Liceului 
Mouquet, Claude Debussy ºi Serghei Rahmaninov. „Mihail Sadoveanu” din Iaºi, fostul ºi actualul 
Lucrãrile au fost interpretate de prof. Mihaela Colegiu Naþional. Au fost rememorate 
Manciu, la flaut, ºi Lilia Semionov, originarã din împrejurãrile dramatice, dar ºi ridicole, în care a 
localitatea Vadul lui Vodã – R. Moldova, la pian. fost mutat disciplinar (!) la Iaºi, ºi apreciat talentul 

Eveniment magistral, impresii pe mãsurã! care, încã de pe atunci, prinsese contur 

determinant.
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Nemaisemãnând a „serbare ºcolarã”, Serata demodat, îmbrãcatã într-un tricou roºu ºi stând în 

literarã de acum a fost, totuºi, o reuºitã care bãncuþa a doua din rândul din dreapta uºii, a 

onoreazã gazda ºi organizatorii. ascultat totul cu o atenþie, cu un interes aproape 

halucinante, încât ar fi putut deveni efigie. Regret 

cã nu am întrebat-o cum o cheamã ºi de la ce ºcoalã * Duminicã, 19 decembrie, 2010, ora 11:00, în 
era!...spaþiul expoziþional de la Casa Sturdza, anexã a 

În rest, câþiva maturi, unii întrebându-se poate Muzeului „V. Pârvan” din Bârlad, a avut loc 
ce cãutau acolo...vernisajul Expoziþiei personale a meºterului 

popular Dan Horgan, singurul din judeþul Vaslui Momentul poetic? Pueril, ca la o serbare 

care confecþioneazã mãºti din lemn, cu tema ºcolarã pregãtitã de un amator nepriceput.

„Sãrbãtorile de iarnã, între laic ºi religios”. Moderatorul acþiunii: ca ºi inexistent.

Organizatoare: muzeografa Alina Butnaru.

Au prezentat, la obiect ºi pe înþelesul tuturor * Duminicã, 23 ianuarie, 2011, ora 12:00, în 
participanþilor, prof. Ghiþã Cristian ºi prof. Florin rotonda Pavilionului Muzeal „M. Guguianu” din 
Ignat. Bârlad a avut loc Recitalul vocal-instrumental 

În final, într-un expozeu ºi teoretic ºi susþinut de pianista Ozana Kalmuski-Zarea ºi 

prezentativ, a vorbit autorul, Dan Horgan, care a soprana Andreea Nina-Achilov.

insistat pe pasiunea lui izbucnitã în urmã cu 20 de Programul de excepþie a cuprins lucrãri de 
ani, acum opera lui având caracter de unicat, fiind Haendel, Mozart, Schuman, Enescu, Schubert, 
realizate integral din lemn ºi au, de regulã, Bellini ºi Di Chiara.
dimensiuni impunãtoare. Organizator: prof. Mircea Mamalaucã, 

directorul Muzeului „V. Pârvan”.

* Miercuri, 12 ianuarie 2011, ora 17:00, în 

spaþiile Galeriei de Artã „N.N. Tonitza”, a fost * Sâmbãtã, 5 februarie, 2011, ora 17:30, în 
vernisatã (a câta oarã? Prima..., în 1999!) Expoziþia organizarea Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, a 
de graficã „Sonete eminesciene” a artistului plastic avut loc, la Pavilionul Expoziþional „Marcel 
Georgel Pascu. Guguianu”, un Recital instrumental extraordinar 

Tot atunci, dar dupã vernisaj, a fost lansat susþinut de d-nii Antal Szalai (vioarã) ºi Jósef Balog 
(prezentat?) volumul Risc pe cont propriu, al lui (pian), din Ungaria. Tinerii muzicieni maghiari, 
Mihai Sultana Vicol din Suceava, dar originar din deja foarte cunoscuþi în întreaga lume, au susþinut 
Bârlad. doar patru concerte în România, alãturi de Bârlad 

Moderator: dr. Const. Teodorescu. celelalte oraºe fiind Piteºti, Iaºi ºi Târgu Mureº.

Programul recitalului a cuprins, nu 

întâmplãtor, lucrãri de Béla Bartók ºi George * Duminicã, 16 ianuarie, 2011, ora 11:00, în 
Enescu.sala Bibliotecii „Stroe S. Belloescu”, a fost 

prezentat volumul (cât un „rinocer”, cã are doar Publicul, numeros ºi cald, a aplaudat, adesea a 

707 pagini, n-a atins... mamutul!) Asaltul tigrilor, ovaþionat, excelenta interpretare a minunaþilor 

scris de profesoara globtroteriþã Oltea Rãºcanu- instrumentiºti.

Gramaticu, care, zice evidenþa, e la a cincea Felicitãri profesorului Mircea Mamalaucã, 
„cãrãmidã” cu impresii de cãlãtorie, culese direct directorul Muzeului ºi organizatorul evenimentului.
ºi indirect de pe cãile reale ºi virtuale bãtute Bârladul vã mulþumeºte!
(singurã!) prin lume...

* Sâmbãtã, 5 februarie, 2011, ora 11:00, la 
* Vineri, 21 ianuarie, 2011, ora 10:00, în Sala Galeria de Artã „N.N. Tonitza” din Bârlad, a avut loc 

Mare a Bibliotecii de la Casa Naþionalã „Stroe S. vernisajul expoziþiei de picturã ºi sculpturã, sub 
Belloescu”, s-a  desfãºurat un Simpozion în cinstea genericul „Reflexe acvatice”.
zilei de 24 Ianuarie. Lucrãrile de sculpturã aparþin prof. univ. la 

Au prezentat comunicãri: prof. Oltea Rãºcanu- Academia de Arte „G. Enescu” din Iaºi, Ilie Bostan, 
Gramaticu, organizatoarea acþiunii, prof. Fãnicã iar picturile sunt realizate de Smaranda Bostan, 
Ursu, prof. Gruia Novac ºi a comentat un film scurt, fiica sculptorului ieºean.
montat pentru acest prilej, prof. Marcel Proca. Prezentarea expoziþiei a fost fãcutã de 

Participanþi mulþi, mai ales cã cei 43 de elevi Constantin Teodorescu, Laurenþiu Chiriac, 
din clasele VII ºi VIII, atenþi doar când îi admonesta Vasilian Doboº, dar au mai rostit câteva vorbe 
tacit o profesoarã, au venit pe bazã de... Dionisie Gradu ºi Gruia Novac.
convocator. Bine ºi aºa; mai ales cã o fetiþã de Organizarea a aparþinut Fundaþiei Culturale 
staturã micã, ochi negri superbi ºi un breton „Dr. C. Teodorescu”.
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CÃRÞI TIPÃRITE, CÃRÞI ªI REVISTE PRIMITE
A. R. HIVAR

COLECÞIE

Cãrþi tipãrite de bârlãdeni 3-a, revãzutã ºi completatã, Editura Panfilius, 2010, 

Iaºi, 195 pagini.

1. Oltea Rãºcanu-Gramaticu, Asaltul tigrilor, pagini de 14. Pr. George Bazgan..., Mihai Eminescu. Caiet 

cãlãtorie, Editura PIM, 2011, Iaºi, 707 pagini. omagial, întocmit de G.  Bazgan, C. Clisu, I. J. 

Slãninã, 16 ianuarie 2011, Alberta (Canada), cu o 2. Petruº Andrei, Oul fermecat, basm în versuri, 
prefaþã de Theodor Codreanu.Editura Sfera, 2011, Bârlad, 12 pagini.

3. George Irava, Ce rãmâne din tot dorul, Editura 

Sfera, 2011, Bârlad, 126 pagini, cu o prefaþã, ...Am Reviste primite

strâns la sân pãcatul cel dintâi..., de Gruia Novac.

· Argeº, nr. 11 (341), noiembrie, 2010, redactor-ºef: 

Cãrþi primite Dumitru Augustin Doman. „Statul, care la început a 

fost nepãsãtor, care apoi ºi-a ciulit urechile, care 

apoi a tresãrit surprins de ineditul comerþ, care apoi 1. Elisabeta Isanos, Drumul spre Ombria, Editura 
s-a gândit la propriul gheºeft, care în sfârºit a Augusta; Artpres, 2004, Timiºoara, 292 pagini, 
sesizat dimensiunile nebuniei, a intervenit consilier editorial: Adrian Dinu Rachieru. „Diarista 
hotãrât.” (Adrian Alui Gheorghe, Recurs la cartea are o memorie fabuloasã ºi noteazã, cu delicii 
numelor, pag. 11).prozastice, strigându-ºi bucuria, basmul 

· Dunãrea de Jos, nr. 106, Decembrie, 2010, existenþial.”
redactor-ºef: Florina Zaharia. „Vânez fãrã arme 2. Elisabeta Isanos, Amur, Editura Augusta; Artpres, 
cuvinte ºi imagini frumoase, idei care cântã singure 2006, Timiºoara, 337 pagini.
ºi emoþii în care sã mã regãsesc eu însumi pe drumul 3. Elisabeta Isanos, Cosânzenii, roman, Editura 
poeziei curate” (Gh. Nazare, Interviu cu Viorel Augusta; Artpres, 2005, Timiºoara, 454 pagini, 
Dinescu, pag. MMX).consilier editorial: Adrian Dinu Rachieru. „Aburul 

· Curtea de la Argeº, anul I, nr. 1, Decembrie, 2010, nostalgic se însoþeºte cu rigoarea în acest efort 
redactor-ºef: Gheorghe Pãun: „Greu de gãsit un memorialistic limpezind povestea cuplului Magda 
cuvânt din matematicã atât de popular în afara Isanos – Eusebiu Camilar. Adicã Magda ºi Zebi. Adicã 
matematicii, cum este ecuaþie. (...) În mass media, pãrinþii autoarei...”
în reclame, termenul respectiv este folosit 4. Elisabeta Isanos, Poarta de Vest. Aventurile unui 
metaforic pentru a exprima o situaþie care cere o cetãþean român, Editura Lucman, 2010, Bucureºti, 
rezolvare sau o reþetã de reuºitã într-un anumit 397 pagini. „Nu mai are patrie, nici pãmânt, e nomad 
domeniu.” (Acad. Solomon Marcus, Peste tot, ºi sãrac, dar la mândrie nu renunþã!”
ecuaþii, pag.4).5. Omar Khayyám, Ai clipa doar... Catrene, Editura 

· Clipa, Magazinul actualitãþii culturale româneºti, Lucman, 2007, Bucureºti, versiune româneascã de 
nr. 21, Decembrie 2010, director fondator: Dinu Elisabeta Isanos, 192 pagini.
Sãraru; redactor-ºef: Smaranda Sãraru. „Ion Barbu a 6. Adrian Voica, Dicþionar cu distihuri, Editura Ploieºti 
închinat o poezie lui Hitler... Eliade, în Jurnalul Mileniul III, 2010, 231 pagini, cu o Postfaþã a 
portughez – ºi nu numai! – nu-ºi uitã simpatiile autorului. „Gânduri ce agonizeazã –/ Cine le 
politice, pe care le putem numi de dreapta... precuvânteazã?”
Tinereþea lui Cioran e legatã de Nae Ionescu. Da, ca 7. Elena Buznã, Mãnuºa fermecatã – vol. I, prozã, 
ºi tinereþea lui Mihail Sebastian! Istoria a fost mai Editura Ramuri, 2010, Craiova, 82 pagini.
tare decât oamenii, sau oamenii – scriitorii, mai 8. Mihai Merticaru, Geometrie liricã. 66 de sonete, 
ales, cãci la ei mã refer! – au fost mereu cu un pas în Editura Limes, 2010, Cluj-Napoca, 92 pagini.
urma... sau înaintea istoriei? Au crezut din fanatism 9. Ionel Iacob-Bencei, Parodii, Editura Eurostampa, 
sau din interese metaliterare în mirajele politicului? 2010, Timiºoara, 289 pagini, cu o Precuvântare de 
Nu doar în România, ºi nu doar scriitorii!... Nimeni Efim Tarlapan ºi o Postfaþã de Simion Dãnilã, în 
n-a avut dreptate, niciodatã? Oare?!” (D.R. Popescu, finalul cãreia citim cu stupefacþie, noi crezând cã 
Ramolitul bãcan George Cobuc, pag.13).„Scriitorul” S.D. ºtie – dar, de fapt, nu ºtie – sã-ºi 

· Argeº, nr. 12 (342), Decembrie 2010, redactor-ºef: asume rãspunderea vorbelor: „Câtã artã e în 
Dumitru Augustin Doman. „Înainte de a fi numit întreprinderea lui Ionel Iacob-Bencei o vor aprecia 
secretar literar al Naþionalului craiovean, Liviu cititorii.” (!!!)
Rebreanu a editat revista de teatru „Scena”, 10. Serghei Coloºenco, Casa rebusiºtilor, ediþia a II-a, 
împreunã cu dramaturgul Mihail Sorbul, cel care adãugitã, Editura PIM, 2010, Iaºi, 124 pagini.
avea sã-i devinã cumnat. Începând cu 15 septembrie 11. Maria Mãnucã, Trenul Cervantes, poezii, Editura 
1910, cei doi scot revista, care are o continuitate de Universitas XXI, 2010, Iaºi, 145 pagini.
zece numere.12. Ionel Necula, Spiritul vrâncean în lecturi elective, 

Anul urmãtor, Liviu Rebreanu este numit Editura Rabet, 2010, Râmnicu Sãrat, 226 pagini.
secretar literar al Teatrului Naþional din Craiova 13. Ion Popescu-Sireteanu, La porþile norocului, Ediþia a 
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condus de puþin timp de prozatorul Emil Gârleanu. · Curtea de la Argeº, nr. 1 (2), ianuarie, 2011, 

Gârleanu fusese numit director în iunie 1911...” redactor-ºef: Gheorghe Pãun. „În Mihai Eminescu noi 

am ajuns a recunoaºte pe cel mai reprezentativ (Nicolae Coande, Liviu Rebreanu, secretar 
maestru al nostru. El este pentru noi ceea ce este literar la Teatrul Naþional din Craiova..., pag.18).
Goethe pentru germani, Shakespeare pentru · Bucovina literarã, nr.10-12 (236-238), octombrie-
englezi, Dante pentru italieni. (...) ªi vorba unui decembrie, 2010, Suceava, redactor-ºef: Constantin 
român de prin lume: sã ne rugãm ca din când în când Arcu. „...«Eram tentat tot mai mult sã cred cã 
pãmântul acesta sã mai întrupeze câte un suntem sortiþi  parcã pentru totdeauna 
Eminescu...” (Gheorghe Pãun, art. Nevoia de marginalului»./ Din marginalitate, cu asemenea 
Eminescu, pag.1).oficiali, nu se poate salva o þarã; de acolo, însã, 

· Clipa, Magazinul actualitãþii culturale româneºti, fiecare se salveazã pe cont propriu, iar Grigore 
an. IV, nr. 22, Ianuarie 2011, redactor-ºef: Alexandra Elisei o face, încã o datã, prin La gurile Africii. 
Sãraru. „...Voi vernisa o expoziþie de nuduri într-un Scriitorul a izbândit acolo unde diplomatul, din 
spaþiu mic, dar vesel, pe str. Smârdan, la nr. 37. La cauza mai marilor sãi, a dat greº.” (Ioan Holban, 
Teatrul „Metropolis”, am început repetiþiile la o Cãlãtoria ca iniþiere, pag.11).
piesã a lui Moretti care se cheamã „Toulouse-· Pagini Medicale Bârlãdene, nr.154-155, Ianuarie-
Lautrec la Chantal”. Acestea sunt invitaþiile pe care februarie, 2011, coordonator: dr. Nicu Botezatu. 
o sã vi le fac, în curând... O invitaþie specialã tuturor „Trecând peste faptul cã medici (sic!) scriitori sunt 
oamenilor mari care realizeazã magazinul cultural niºte «amatori» în ale scrisului, trebuie sã 
CLIPA, continuator al frumoaselor lucrãri recunoaºtem cã ei reprezintã o categorie specialã de 
interbelice, sub direcþia maestrului Dinu Sãraru, scriitori, care îºi au locul lor bine stabilit în peisajul 
unul din mentorii miraculoºi ai culturii române literar cotidian. Doar timpul va confirma locul lor în 
contemporane. O flacãrã preþioasã pentru a fi dusã literaturã.” (Dr. Iustinian Gr. Zegreanu, Preºedintele 
mai departe...” (Horaþiu Mãlãele, Ce e un actor?, Cenaclului „Victor Papilian”, artic. Ceara stinselor 
interviu luat de Irina Airinei, pag.11).tãceri, pag. 17).

Ecouri
Stimate Domnule Gruia Novac, „Zebi”, totodatã ºi strãlucita ºi devotata lor biografã; 

Vã mulþumesc pentru primirea generoasã în paginile deºi, cel mai avizat monograf al lui Eusebiu Camilar 

revistei „Baaadul literar”! este prietenul nostru, Dl. Constantin Cãlin, cunoscut 

Cu deosebitã consideraþie ºi cu bucuria de a mã critic literar, ºi, dupã cum observ, pe bunã dreptate, ºi 

numãra ºi eu printre colaboratorii Dvs., vã doresc prof. univ. la Bacãu, centru universitar mai recent 

toate cele bune de sãrbãtori, sãnãtate ºi spor în probabil; eu îl ºtiam de la „Ateneu”... Nu am numãrul 

continuare! tãu de telefon, te-aº fi sunat mai mult ca sigur în 22 
decembrie 2010, Bucureºti nov. la ceas aniversar; sper cã ai avut o sãrbãtorire pe 

Elisabeta Isanos cinste; ºi pe merit, adaug eu... Fii sãnãtos ºi voios! 

Salutãri tuturor bârlãdenilor ºi baaadenilor literari din 
Nu am ºi nu avem cuvinte sã-þi mulþumim pentru partea mea, solidar.
ultimul numãr trimis ºi pentru rãspunsul practic dat Cu drag ºi prietenie,
ultimelor mele trimiteri; care mã obligã ºi la o Ion Murgeanu
rugãminte: sã ne mai trimiþi încã un numãr de revistã decembrie, 2010, Bucureºti

ºi pentru Dna Elisabeta Isanos / fiica Magdei ºi a lui 
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CALENDAR (selectiv)
CRONOS

Vasile DUMITRU

1/1919: A apãrut, la Bârlad, revista „Florile Dalbe”
1/1939: S-a nãscut poetul Emil BRUMARU
1/1972: S-a nãscut pictorul Felix AFTENE
4/1954: A murit (la Craiova) poeta Elena FARAGO
5/1878: S-a nãscut scriitorul Emil GÂRLEANU
6/1883: S-a nãscut pictorul Stavru TARASOV
8/1940: A murit profesorul comparatist Charles DROUHET
8/1954: S-a nãscut poetul Lucian VASILIU

15/1850: S-a nãscut Mihai EMINESCU
20/1904: A apãrut, la Bârlad, revista „Paloda literarã”
22/1879: S-a nãscut profesorul Charles DROUHET
25/1931: S-a nãscut scriitorul Ion HOBANA
25/1934: S-a nãscut pictorul Val GHEORGHIU
25/1911: S-a nãscut profesorul univ. G. G. URSU
30/1852: S-a nãscut I. L. CARAGIALE

1/1949: A murit scriitorul N. D. COCEA
2/1942: S-a nãscut publicistul Gheorghe V. CLAPA
5/1859: A murit Alecu RUSSO
9/2003: A murit dramaturgul Dumitru SOLOMON (Dolfi)

11/1882: S-a nãscut compozitorul Gheorghe V. CUCU
12/1943: A murit poetul Dimitrie NANU
14/1941: S-a nãscut publicistul Serghei P. COLOªENCO
15/1840: S-a nãscut Titu MAIORESCU
15/1953: S-a nãscut ing. Constantin CONSTANTINESCU, primarul 

municipiului Bârlad
17/1874: A murit filantropul Neculai ROªCA-CODREANU
25/1939: S-a nãscut romancierul Virgil DUDA (Rubin Leibovici)
26/1940: A murit pictorul Nicolae N. TONITZA

1/1867: A apãrut, la Iaºi, revista „Convorbiri literare”
1/1906: A apãrut, la Iaºi, revista „Viaþa româneascã”
3/1901: S-a nãscut pictorul Mihai ADAMIU

12/1936: A murit criticul literar Garabet IBRÃILEANU
12/1925: S-a nãscut prozatorul Constantin CHIRIÞÃ
13/1891: S-a nãscut scriitorul Felix ADERCA (Froim Edelstein)
14/1888: S-a nãscut poetul Alexei MATEEVICI („Limba noastrã”)
15/1904: A apãrut, la Bârlad, revista „Fãt-Frumos”
16/1936: S-a nãscut scriitorul Bujor NEDELCOVICI
17/1819: S-a nãscut, la Prodãneºtii Vechi – Soroca, Alecu RUSSO
20/1820: S-a nãscut, la Bârlad, Alex. Ioan CUZA
20/1928: S-a nãscut filologul Cicerone D. POGHIRC
23/1969: A murit publicistul Tudor TEODORESCU-BRANIªTE
25/1902: S-a nãscut poetul ºi traducãtorul George LESNEA
28/1883: S-a nãscut scriitorul Athanasie MÂNDRU
29/1878: S-a nãscut poeta Elena FARAGO (nãscutã Paximade) 
30/1946: A murit Victor Ion POPA
30/1991: A murit poetul Ion Iancu LEFTER
31/1900: S-a nãscut scriitorul I. M. Raºcu
31/1868: Apare ziarul „Curierul de Iassy”, unde a fost redactor M. Eminescu

MARTIE

IANUARIE

FEBRUARIE
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