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Victor RUSU 

UN ACT BARBAR - DEPORTAREA ÎN BĂRĂGAN 

(1951-2020) 

S-au împlinit, anul

acesta, 69 de ani de

când bolşe-vicii

români şi bestialele

lor instituţii

opresive au săvârşit

cel mai odios, mai

incredibil atentat la

ideea de om, de

libertate, de

drepturi civile elementare. Zeci de mii de familii şi

sute de mii de oameni au fost smulşi aproape cu

mâinile în sân din casa şi agoniseala lor cinstită, de

o viaţă, pentru a fi îmbarcaţi în vagoane destinate

transportului de animale, zăvorâte şi sigilate, către

zări necunoscute, de nelinişte, coşmar şi spaimă

atavică de moarte. Au fost, totuşi, aruncaţi lângă

un ţăruş, în câmpia de dogoare, sărăcie, umilinţe şi

inimaginabile programe de dezumanizare şi,

"bărăgăniştii", aceşti dezmoşteniţi ai soartei, al

căror destin dramatic va răscoli în veci de veci

conştiinţa generaţiilor de urmaşi, au început să-şi

dea, cu incredibile succese, supremele examene de

viaţă, care le-au certificat, dincolo de intenţiile

criminale ale călăilor comunişti, reala valoare

umană, de veritabile elite ale societăţii româneşti.

Pentru că, cu toate persecuţiile şi privaţiunile

partidului şi statului bolşevic, copii şi urmaşii

bărăgăniştilor nu au ajuns, cum se voia, nişte

declasaţi social, nişte slugi depersonalizate, ci s-au

impus, trudnic, chinuit, prin vâltorile opresive, ca

oameni de reală înzestrare, inteligenţi, muncitori,

talentaţi, au devenit medici, profesori, ingineri,

oameni de artă şi cultură, dar, mai ales, cetăţeni cu

un pilduitor profil profesional şi moral.

 Privesc, după jumătate de secol, fotografia 

plasată în deschiderea unui articol şi revăd o parte 

din membrii familiei Rusu, pe unchiul Dumitru 

Rusu, din comuna Gogoşu, pe soţia sa, Mariţa, pe 

Aurica Rusu, din Balta Verde, pe sfânta şi în veci 

neuitata mea mamă, Ioana şi chiar şi un copil 

aproape rahitic şi în zdrenţe, care răspundea la 

numele Victor. Bineînţeles, şi el deportat, la numai 

9 ani, pe post de "BANDIT TITOIST" şi 

"CRIMINAL AL POPORULUI". Patru fraţi, patru 

familii, aproape 20 de RUSANI, oameni muncitori 

şi cinstiţi, loviţi crunt, animalic, de aberantul 

regim bolşevic şi aruncaţi fără de vină, pe cele mai 

de jos, incredibile trepte ale suferinţei şi mizeriei. 

 Tot ascult, de la Revoluţia din Decembrie 

1989, pe urmaşii fiarelor roşii care au încercat să 

ne distrugă viaţa, pe tot soiul de neobolşevici 

ajunşi, prin nu ştiu ce blestem dumnezeiesc, din 

nou, la putere, vorbind cu o neruşinare 

înmărmuritoare, stupefiantă, despre "concordie", 

"consens social", "pace socială", "toleranţă", 

"reconciliere naţională" şi, oricât aş vrea, tot nu pot 

să înţeleg aiuritoarea lor neobrăzare şi 

imbecilitatea cu care minimalizează adevărate 

crime împotriva umanităţii. Tuturor acestor 

sceleraţi şi pierduţi cu totul întru nemernicie şi 

abjecţie, Victor, copilul înfomentat din fotografia 

alăturată, le pune cea mai simplă şi dezarmant de 

naivă întrebare: 'Nu era mai firesc şi mai uşor, mă, 

ticăloşilor, să faceţi voi "concordie" şi 

"reconciliere" cu un copilaş nevinovat, de nouă ani, 

decât să fac eu, acum, cu criminalii părinţilor 

mei?" 

BĂRĂGĂNIŞTII 

Au dat buzna peste noi în casă, la miezul 

nopţii, înarmaţi ca bandiţii. Ne-au îngrozit cu 

pistoalele şi ţipetele lor animalice, nearticulate. 

Ne-au ameninţat, ne-au terorizat, ne-au umilit! 

Ne-au dat timp numai trei ore să ne părăsim  

casele, tot avutul, tot ce aveam mai aproape de 

inimile noastre, adânc, inuman rănite, tot ce avem 

mai sfânt în sufletele şi aşa mutilate de bestialele 

"metode" pe care le folosiseră în perioada de 

"deschiaburire". 

Ne-au transportat aproape două săptămâni, 

cu animalele la un loc, în vagoane de marfă sigilate, 

într-o atmosferă în care toate intensităţile 

disperării au fost traversate într-un sadic 

crescendo. Ne-au aruncat de-a valma cu bruma de  

lucruşoare pe care le mai aveam, în câmpia 

nesfâşiată, dogoritoare ca o plită încinsă a 

Bărăganului. Am stat în corturi, în bordeie, în case 

"tip" de pământ bătut între cofraje, pe ai căror 

pereţi au încolţit boabele de grâu rătăcite prin 

pleavă.  

 Am supravieţuit, totuşi, ca să aibă cine să 

amintească în veci, de dumnealor, mercenarii 

zeloşi ai unei sinistre ideologii. 
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Paul ARETZU 
 

 
 

Există o lege 
a istoriei: reține 
numai generalități, 
omițând evenimen-
tele personale, 
trăirile, dramele, 
stările individuale, 
narațiunea familiei, 
a comunității. 
Istoria nu are 
sentimente, nu are 
conștiință, asumân-
du-și obiectivitatea. 
Ceea ce salvează 
realitatea subiectivă 

este memorialistica. În perioada totalitară, 
chiar și memoria era cenzurată, manipulată, 
denaturată, coruptă. De aceea, după 1989, s-a 
manifestat o mare sete de adevăr. Multe cărți, 
ținute sub obroc cu mari riscuri (literatura de 
sertar), au fost încredințate tiparului. 
Caracteristicile acestora sunt: autenticitatea, 
veridicitatea, încărcătura sufletească 
emoționantă. Victime ale istoriei, îndurând 
supliciile unui regim brutal, autorii au recurs 
la mărturii memorialistice, dezvăluind 
extremele ființei umane, josnicia torționarilor 
și puterea de a îndura a celor maltratați. 

Cartea lui Victor Rusu, Bandit titoist, 
la 9 ani – Secvențe autobiografice (Editura 
Damira, Drobeta Turnu-Severin, 2019), 
prezintă drama celor deportați în Bărăgan, 
văzută prin prisma unui copil: „Zeci de mii de 
familii și sute de mii de oameni au fost smulși 
aproape cu mâinile în sân din casa și 
agoniseala lor cinstită, de o viață, pentru a fi 
îmbarcați în vagoane destinate transportului 
de animale, zăvorâte și sigilate, către zări 
necunoscute, de neliniște, coșmar și spaimă 
atavică de moarte.” (p. 5). Alături de părinți, 
de unchi și mătuși, de veri (care însumau 
aproape 20 de membri), copilul Victor este 
acuzat aberant că este „bandit titoist” și 
„criminal al poporului” și este deportat 
împreună cu adulții. Somați să părăsească 
propria casă în trei ore, „chiaburii veninoși”, 
cum sunt numiți, n-au reușit să aleagă mai 
nimic din lucrurile trebuincioase. Familia,  

 

alcătuită din părinți și trei copii (două fete, 
una învățătoare și alta elevă de liceu, și un 
băiat), are o gospodărie înstărită în satul Balta 
Verde, comuna Gogoșu, precum și o casă la 
oraș, în Turnu-Severin. Desigur, cartea este în 
primul rând un document, și acest lucru se 
observă din modul direct, natural în care sunt 
relatate faptele. Autorul, însă, știe să gradeze 
și să intensifice acțiunea, să o facă deosebit de 
captivantă. Călătoria cu marfarul este una de 
coșmar: „Aer puțin, deci, în vagon, acoperișul 
– încins ca o plită, vitele se bălegau și urinau 
peste lucruri, peste sfintele baloturi cu 
lucrurile țesute de mama, ca zestre, pentru 
surorile mele: covoare frumoase de lână, 
macaturi, perdele, fețe de mese brodate sau 
făcute cu iglița. […] Nu mai știu câte zile s-au 
târât vagoanele noastre, pe sub arșița 
neîndurătoare a verii.” (pp. 18-20). 
Surghiuniții sunt duși în stepa Bărăganului, în 
plin câmp, într-un sat inexistent, Pietroiul 
Nou, marcat numai cu țăruși și cu tăblițe cu 
numere, având statutul de „domiciliu 
obligatoriu”. La început, și-au săpat bordeie, 
apoi au făcut din chirpici case tip: o odaie, o 
bucătărie și un antreu, acoperite cu paie sau 
papură. Copilul, însă, își trăiește vârsta, 
jucându-se sau făcând boacăne, cum ar fi 
călăritul vacii care, îmbolnăvindu-se, va trebui 
sacrificată, ori lăsându-se purtat de lumea 
basmelor și a visării, sau așteptând cu 
nerăbdare sosirea coletului trimis lunar de 
bunicul matern. Oamenii au norocul să 
găsească de lucru la un I.A.S. din apropiere, 
condus de un om cumsecade. Pentru 
seriozitatea și competențele lor, sunt acceptați 
de comunitatea locală de la Pietroiul Vechi, de 
pe malul brațului Borcea. Cartea nu este una 
încrâncenată, nerecurgând la șabloanele 
intrate în uz. Deportații descoperă un mod de 
a-și depăși complexele și de a-și recăpăta 
demnitatea și condiția de învingători, în 
competiția sportivă, în fotbal, în care 
excelează. Gesturile mici capătă, în aceste 
condiții speciale, o semnificație aparte. 
Bunicul matern își riscă libertatea și viața 
pentru a le aduce dragilor lui aflați în 
suferință, în preajma Crăciunului, un porc și  

Izbânda fondului uman 
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numeroase bunătăți. Întâlnirea este plină de 
sfâșiere sufletească: „[…] prin pânza fumurie, 
șficuitoare de zăpadă viscolită, l-am zărit pe 
taica cu hainele lui de dimie înghețate pe trup 

și cu gheață în sprâncene și barba care-i 
crescuse pe drum. Un fel de om de zăpadă 
aproape înghețat care abia se mai mișca și 
deschidea cu greu fălcile să ne vorbească. Am 
sărit toți deodată către el și l-am îmbrățișat 
care pe unde am apucat. Mama, pentru că era 
mai înaltă, l-a luat de gât și a început să 
hohotească sfâșietor pe umărul lui, surorile i-
au cuprins în brațe, a nesfârșită, sfântă iubire, 
pieptul și mijlocul, iar eu, care eram mai mic, 
am îngenunchiat în zăpadă și i-am luat în 
brațe picioarele și am început să îi sărut în 
neștire pantalonii de dimie, în dreptul 
genunchilor înghețași.” (p. 55). Iernile, 
viscolele în Bărăgan sunt apocaliptice. Câmpul 
este deschis și zăpada abundentă. Pentru că 
tatăl cedează psihic și fuge din colonie, Victor 
rămâne singurul bărbat din familie și trebuie 
să se maturizeze rapid. El se angajează cu 
responsabilitate în muncile grele ale familiei, 
aducând apa atât de necesară, de la o fântânâ 
îndepărtată, sau strângând materiale  

 
combustibile, pentru focul pentru pregătit 
mâncarea, sau pentru cel din timpul iernii. 
Victor află de la un inginer topometrist 
cumsecade, Bâcu, pe care îl ajută la 
măsurători, că, pentru a nu-ți complica viața, 
„trebuie să fii nici bun nici rău, ci doar corect”. 
Semnificativă pentru destinul autorului este și 
întâmplarea legată de înțelegerea pe care 
copilul o face cu un muncitor lipovean căruia 
trebuia să îi ducă sufertașul cu mâncare, 
pentru o sumă modică. Lipoveanul moare 
subit, iar copilul rămâne cu frustrarea că 
prima sa muncă a rămas neplătită, fiind astfel 
irosită. Dintr-o joacă de copii de-a războiul, se 
declanșează o anchetă a securiștilor, elevii 
(deportați) de clasa a V-a fiind acuzați că fac 
parte din organizații paramilitare care 
atentează la siguranța statului. Aflând că tatăl 
său lucrează ca mecanic la un S.M.T. din 
apropiere, Victor pleacă pe jos și-l găsește. 
Faptul că, de la începutul vieții, a fost pedepsit 
pentru vinovății imaginare, că a fost deportat 
în Bărăgan, că a avut dosar de „origine 
nesănătoasă”, că i-au fost închise abuziv niște 
porți, l-a maturizat, i-a determinat o filosofie 
existențială, l-a obligat să fie intransigent 
moral. Permanenta neliniște,  foamea, grija 
zilei de mâine, sentimentul înstrăinării se 
compensează prin climatul familial plin de 
afecțiune, prin abnegația maternă, prin 
caracterul responsabilizat al copilului. Autorul 
reconstituie o experiență unică, o lume 
specială, un mod de adaptare la condiții 
improprii, dislocarea unor oameni din mediul 
lor natural și aruncarea lor în afara societății. 
Când deportații se obișnuiseră cu noua lor 
viață, când intraseră într-un tipar de existență, 
autoritățile hotărăsc să le anuleze pedeapsa, 
întorcându-i pe meleagurile lor, unde totul 
trebuia luat de la zero, cu stigmatul de foști 
deportați în Bărăgan. 

Victor Rusu scrie o carte dramatică, 
adevărată, curajoasă, despre o realitate 
reprobabilă a istoriei noastre. Acest 
documentar este dublat de o carte polemică, 
invitând, somând poporul român la 
normalitate, la moralitate, la adevăr. Este 
vorba, cu siguranță, și de un bildungsroman, 
urmărind procesul de formare al unui 
caracter. Autorul susține, aparent paradoxal: 
„pe mine loviturile vieții m-au ajutat negândit 
de mult, sunt o creație a lor” (p. 81). 
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Nedelcea TUDOR 
 
 
 
 
 

Cărturar atins 
de nimbul 
„eminescianitei”, om 
al Credinţei şi al 
Cetăţii, poligraf 
oltean „ziditor” de 
cărţi... 

În spaţiul 
cultural de azi al 
României se 

manifestă un număr deloc mic de 
intelectuali care, fără a monopoliza 
tribunele televistice (este deja încetăţenit, 
mai ales în rândurile tinerelor generaţii, că 
dacă nu eşti vizibil „pe sticlă” nu exişti ca 
atare...), se constituie, prin activitatea şi 
atitudinile lor naţional-culturale, veritabili 
vectori ai Culturii naţionale din zilele 
noastre. O astfel de personalitate o 
reprezintă cărturarul din Cetatea Băniei 
(aceasta s-a onorat pe ea însăşi, atribuindu-
i în 2011 titlul de Cetăţean de Onoare) a 
Valahiei Mici – istoricul literar, bibliotecarul 
şi editorul, scriitorul şi publicistul, 
militantul naţional-cultural Tudor Nedelcea 
(n. 23 martie 1945).  

De obârşie olteană – s-a născut într-un 
„spațiu mirific” al Mehedinţului, satul Valea 
Ursului, comuna Tâmna (Mehedinți), 
ocrotit de natură şi Dumnezeu (texte 
folclorice culese din vatra-i de baştină pe 
magnetofon, între anii 1970-1972, vor vedea 
lumina tiparului în 2007: Sus la Valea 
Ursului. Culegerea textelor de folclor şi 
prefaţă de Tudor Nedelcea: Satul din inima 
mea, 160 pp.). „Locul copilăriei mele este 
rânduit în jurul unei bisericuţe din lemn 
(conform posibilităţilor materiale ale 
comunităţii şi în concordanţă cu spiritul 
creştin), ctitorită în 1776, cu hramul  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
«Sfântul Gheorghe», unde se rânduiau 

şi viii şi morţii, şi tinerii căsătoriţi şi toate 
pomenirile de peste an, şi unde se judecau 
micile (pe atunci) conflicte dintre consăteni. 
În tinda bisericii, nimeni nu cuteza să mintă,  
noţiunea de martor mincinos era exclusă în 
aceste condiţii. Şi marea cultură românească  
îşi are originea tot în tinda bisericilor, aici 
copiii buchiseau primele litere şi erau 
educaţi în spiritul Sfintei Scripturi şi al 
tradiţiei populare româneşti. Am mai scris, 
dar îmi place să repet: Biserica noastră 
strămoşească este adevărata societate 
deschisă (subl.n.), în care dialogul social se 
desfăşoară pe principii morale. Un astfel de 
spaţiu este, pentru mine, satul mehedinţean 
Valea Ursului. Fireşte, pentru fiecare, satul 
lui este cel mai frumos, cum iarăşi, pentru 
fiecare, propria mamă este cea mai 
frumoasă” (iulie 2019).  

Este botezat cu numele Pandurului din 
Vladimiri (în 1993, viitorul editor îngrijeşte 
şi prefaţează un volum de Scrieri ale lui 
Tudor Vladimirescu); absolvent al 
renumitului Liceu „Traian“ din Drobeta-
Turnu Severin (despre vestitul director-
fondator al acestuia, Teodor Costescu, va 
scrie mai târziu pagini emoţionante de 
readucere aminte a operei sale) și al 
Facultatăţii de Limba şi Literatura Română 
a Universității din București (după ce 
urmase şi studii de Biblioteconomie). În 
„câmpul muncii” este din 1969 – bibliotecar, 
arhivist, funcţionar cultural, editor – şi va 
îndeplini şi o sumă de funcţii de conducere 
– director al Bibliotecii Judeţene Dolj (1974-
1985), redactor/redactor-şef la Editura 
„Scrisul Românesc” din Craiova (1988-
1997); după 1900 va fi şi cercetător ştiinţific  
la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. 

STOICA LASCU 
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Nicolăescu-Plopşor” din Craiova (din 
sistemul Academiei Române), respectiv 
preşedinte-fondator al Fundaţiei „Scrisul 
Românesc”. De-a lungul anilor, în semn de 
apreciere a faptelor sale întru slujirea 
Credinţei strămoşeşti a fost ales în înalte 
organisme ale Bisericii – Adunarea 
Naţională Bisericească şi Consiliul Naţional 
Bisericesc, precum şi în Adunarea Eparhială 
şi Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei 
Craiova, respectiv Adunarea Eparhială a 
Episcopiei Severinului şi Strehaiei; iar cei 
laici l-au desemnat – pentru însemnatele 
atitudini şi multele acţiuni naţional-
culturale – drept vicepreşedinte al Ligii 
Culturale pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni. 

 Simţămintele creştin-ortodoxe de 
care a fost animat întreaga viaţă se 
scoaboară din anscenstralitatea neamului: 
„Sunt născut, crescut şi educat de părinţii 
mei în litera şi spiritul credinţei creştin-
ortodoxe şi aşa mă voi manifesta până la 
sfârşitul vieţii mele pământene. Este temeiul 
pentru care preamăresc virtuţile Bisericii 
noastre strămoşeşti, care a fost, de-a lungul 
istoriei, alături de neam şi s-a manifestat 
ecumenic, îi proslăvesc pe oamenii Bisericii, 
pe toţi creatorii inspiraţi de spiritul creştin. 
Am susţinut din capul locului construirea 
Catedralei Mântuirii Neamului, pe care o 
găsea absolut necesară şi Eminescu, am fost 
şi în comisia consultativă pentru realizarea 
acestui proiect, apoi, în Adunarea Naţională 
Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc, 
care a hotărât construirea acestui locaş 
sfânt. Cunosc, din păcate, oponenţa agresivă 
a fostului primar general al Capitalei faţă de 
acest proiect pentru simplul fapt că 
patriarhul n-a vrut să numească mitropolit 
pe un om de-al său. România este singura 
ţară ortodoxă care nu are un asemenea 
locaş, la nivelul unei catedrale, spre 
disperarea conaţionalilor noştri trăitori în 
Rusia, Serbia, Bulgaria. Antipatiile unor 
indivizi nu mă sperie, pentru că sunt aceiaşi 
autoreprezentanţi ai aşa-zisei «societăţi 
civile» (în realitate, Biserica Ortodoxă 
Română reprezintă adevărata societate 

civilă), sterpi sufleteşte, care se opun 
predării religiei în şcoli, militează pentru 
căsătoria între homosexuali în numele 
apărării drepturilor unor minorităţi 
(urmează legiferarea zoofiliei în opinia 
acestora!?). Preceptele biblice nu sunt pe 
placul adepţilor «New-Age»-ului” (mai 
2016). 

Dar nu funcţiunile şi demnităţile 
onorifice, numeroase premii (inclusiv 
„Crucea Patriarhală” – cea mai înaltă 
distincţie a Patriarhiei Române – şi Diploma 
și Medalia Omagială „Sfântul Ioan Gură de 
Aur”, respectiv Premiul „Titu Maiorescu” al 
Academiei Române) – pe deplin meritate, de 
altfel –, îi conturează dimensiunea 
personalităţii. 

 Ci prolifica şi valoroasă activitate 
concretizată în aproape o sută de titluri de 
carte – dintre care aproape 60 în calitate de 
unic autor; peste zece de coautor; aproape 
60 de îngrijitor, editor şi prefaţator, la autori 
români şi străini; în sute şi sute de articole, 
mai toate cu titluri sugestiv formulate 
(precum, de exemplu, Sfântul Antim 
Ivireanul, cărturar-precursor al Marii 
Uniri a românilor, Eminescu despre Tudor 
Vladimirescu, Eminescu, corect politic, 
Pamfil Şeicaru, ctitor de mânăstire şi de 
ziare, N. Batzaria, superromânul, 
Îndrumătorul meu spiritual, Gheorghe 
Calciu Dumitreasa, Constantin Virgil 
Gheorghiu sau orele culturii române, Prea 
Fericitul Patriarh Teoctist sau rezistenţa 
prin credinţă, Vasile Militaru, un martir al 
ortodoxiei, Un mare savant: Gh. Ivănescu, 
A mai căzut o instituţie: Victor Crăciun, 
Eminescologia şi slujbaşul său: Nicolae 
Georgescu, Petre Gigea-Gorun sau 
reabilitarea memorialisticii, Eugen Simion 
şi identitatea românească, Crucificat pe 
harta ţării. Vasile Tărâţeanu); în dăruitele 
acţiuni de organizare culturală, în 
consecvente şi principiale atitudini 
naţional-culturale (să arătăm, aci, că spre 
finele anilor ’83 va fi „eliberat” din funcţia de 
director al Bibliotecii Judeţene datorită 
unor poziţii iconoclaste în contextul tot mai 
intolerant al vremii; după cum, prin 2007, 
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va demisiona din Adunarea Naţională 
Bisericească: „De ce? Sunt foarte multe de 
spus. Spun doar atât: principiul lui Andrei 
Şaguna, conform căruia biserica nu-i numai 
a preoţilor, ci a comunităţii şi, ca atare, în 
conducerea acestei instituţii, de la parohii, la 
episcopii, mitropolie, patriarhie, 2/3 trebuie 
să fie mireni care hotărăsc în problemele 
majore ale bisericii şi societăţii. După 
«moartea» lui Teoctist, hotărârile le ia 
Sfântul Sinod (format numai din vicari, 
episcopi, mitropoliţi, patriarh, la bază fiind 
călugări), unde se aplică alt principiu: 
ascultarea. E o formă de dictatură, de aici 
imaginea tot mai şifonată a bisericii în 
media şi în rândul populaţiei. E normal să 
nu mai fac parte din astfel de structuri”). 

   Având formaţie de bibliotecar, om al 
Cărţii, cărturarul de azi îşi va susţine în 1983 
un foarte apreciat doctorat (mentor fiindu-i 
cunoscutul învăţat Dan Simonescu), cu titlul 
Geneza ideilor social-politice şi filosofice în 
literatura română veche (tipărit în 1987: 
200 pp.; retipărit TipoMoldova, 2015). Vor 
urma, mai apoi, o sumă de cărţi tematice, 
cele mai multe analizând fenomenul cultural 
istoric din arealul Olteniei – Publicaţii 
periodice din Oltenia. Prefaţă de Dan 
Simonescu, I-II (coautor: Marcel Ciorcan) 
(1976, 1979: 160 + 116 pp.); Manuscrise şi 
cărţi vechi. Catalog. Prefaţă de Dan 
Simionescu (coautor: Gabriela Nica) (1977: 
118 pp.); 70 de trepte. [Monografie 
întocmită cu prilejul aniversării a 70 de ani 
de existenţă a Bibliotecii Judeţene Dolj]. 
Prefaţă de Dan Simonescu (1978: 100 pp.); 
Arhivele Olteniei (1922-1943). Bibliografie 
(coautori: Justin Constantinescu,  Florea 
Firan) (1983, 376 pp.) ; Civilizaţia cărţii. 
Incursiune în istoria cărții, presei și a 
tiparului (1996: 200 pp.); Bisericile 
Craiovei (în colab.) (1998: 168 pp.); Familia 
Aman (coautori: Gabriela Braun, Mariana 
Leferman, Toma Rădulescu.) (2003: 182 
pp.); Cartea şi circulaţia ei (2005: 160 pp.); 
Repere spirituale româneşti. Un dicţionar 
al personalităţilor din Dolj (în colab.), 
2005: 428 pp.); La Centenar. Redactorii 
„Ramurilor”. Fişe bibliografice (2005: 126 

pp.); Carte despre carte. 500 de ani de la 
apariţia primei cărţi româneşti (2008: 328 
pp.); Centenar Biblioteca „Aman” (2008: 
152 pp.), Biserica și societatea (2019, 420 
pp); Marin Sorescu sau vocația identității 
(2020, 230 pp). 

În calitate de editor (ori îngrijitor) şi 
prefaţator, „tenacele om de cultură 
craiovean” (cum îl numeşte Lucian Chişu) va 
fi la originea a numeroase reeditări sau ediţii 
princeps: Hasdeu, Eminescu, Creangă, 
Ispirescu, Carmen Sylva, Traian 
Demetrescu, Ioan Neniţescu, Nicolae 
Batzaria, Petre Bellu, Cezar Petrescu, Vasile 
Militaru, I.D. Sîrbu, Grigore Vieru, Adam 
Puslojič, Vasile Tărâţeanu şi alţii (mai ales 
prefeţe, precum Petre Gigea-Gorun, Ilie 
Tudor, Florin Copcea, Liviu Andrei, Jean 
Băileşteanu, Dan Vană, Marian Niţă, Victor 
Rusu ş.a.); sau Hans Chr. Andersen, Selma 
Lagerlöf, Stefan Zweig, Antoine de Saint 
Exupéry; albumul Adrian Păunescu. 70 de 
ani de la naştere. Portret neconvenţional de  
Eugen Simion. Prefaţă de Victor Crăciun  
(coautori: Cristiana Crăciun, Victor Crăciun, 
Ana Maria Păunescu, Andrei Păunescu, 
Carmen Păunescu) (2013).Este unul din 
colaboratorii Dicționarului General al 
Literaturii Române, apărut sub egida 
Academiei Române și sub coordonarea lui 
Eugen Simion în două ediții (șapte volume, 
respectiv 9 volume). 

 Istoricul literar reconstituie cu 
relevant talent narativ (din păcate, această 
latură a creaţiei sale nu a fost mai dezvoltată 
în volume de sinte stătătoare) oameni şi 
epoci – în Povestiri despre Mihai Viteazul 
(1991: 64 pp.) şi Vlad Ţepeş Dracula, 1994, 
1999, 2005, 2013: 44 pp.); după cum Mara 
Tănase este Pasărea măiastră (1993: 56 pp., 
1999).  

 De-a lungul anilor însă, portrete – 
mai scurte sau mai întinse, unele repetate în 
alt registru informaţional – ale numeroase 
personalităţi ale culturii române au 
beneficiat de atenţia „reputatului critic şi 
istoric literar craiovean” (cum îl numeşte 
Ion Brad) –  Ioan Maiorescu, Constantin 
Stere, Veronica Micle, N. Paulescu, G.T. 
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Kirileanu, Elena Văcărescu, I.C. Bibicescu, 
Teodor Costescu, Pamfil Şeicaru, Vintilă 
Horia,  C. Rădulescu-Motru, V.G. Paleolog; 
sau, mai din zilele noastre – Marin Sorescu, 
Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Ioan 
Alexandru, Fănuş Neagu, Al. Piru, I.D. 
Sîrbu, Dan Simonescu, Barbu Theodorescu, 
Rosa del Conte, Edgar Papu, Constantin C. 
Giurescu, Lucian Predescu, Iosif Sava, 
Eugen Simion, Cristea Sandu Timoc, Gh. 
Ivănescu,  Ilie Purcaru, Mihai Pelin, Grigore 
Tr. Pop, N. Gheran, C. Dima-Drăgan, Florin 
Constantiniu, Gh. Buzatu, Mihai Ungheanu, 
Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, 
Dimitrie Vatamaniuc,  Grigore Vieru, 
Leonida Lari, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, 
Vasile Tărâţeanu, Victor Crăciun, C. 
Ionescu-Tîrgovişte, Eugen Doga, Viorel 
Cosma, Dan Zamfirescu, Dumitru Şandru, 
Tudor Gheorghe, Dinică Ciobotea, 
Gheorghe Hagi ş.a.; despre Dumitru 
Stăniloae, Gheorghe  Calciu-Dumitreasa, 
Bartolomeu Anania, Nestor Vornicescu, 
Teoctist Arăpaşu.  

 Astfel, „Marin Sorescu a fost 
directorul Editurii Scrisul Românesc (1990-
1996), eu fiindu-i subaltern. Avea, într-
adevăr, geniu. Era introvertit, timid. Sub 
modestia sa de sorginte ţărănească, era un 
Om, drept, cu drag de Dumnezeu (a reparat, 
cu ajutorul lui ÎPS Nestor, biserica din satul 
său natal, Bulzeşti), un om ce-şi iubea sincer 
confratele, chiar şi pe cei care i-au făcut mult 
rău (şi nu sunt puţini), trei scriitori 
reclamându-l Academiei Suedeze spre a-l 
deposeda de Premiul Nobel, pe care-l merita 
pe deplin. A fost poet, prozator, dramaturg, 
eseist, critic şi istoric literar, traducător, 
pictor. Îşi iubea cu sinceritate ţara, valorile 
cultural-naţionale, pe creatorii acestora. Ca 
ministru al culturii, auzind că la Târgu Jiu 
vântul şi viscolul au doborât un copac pe un 
scaun din Ansamblul «Brâncuşi», a plecat 
imediat în Gorj, pe o vreme total 
nefavorabilă, spre a lua măsurile de vigoare. 
Avea mult umor, preţuia ţăranul, de la care 
a cules atâtea întâmplări pentru ciclul La 
Lilieci. Merita mai multă consideraţie din 
partea confraţilor (a fost nevoit să-şi dea 

demisia din Uniunea Scriitorilor)” (mai 
2016).   

 Iar „Pentru mine, Mitropolitul Nestor 
Vornicescu a fost nu numai ierarhul cu 
vocație, cărturarul descins din Dosoftei, 
Varlaam, Antim Ivireanul, ci «fratele» meu 
mai mare, în sensul creștin al cuvântului: 
mi-a dat povețe, m-a dojenit când a fost 
cazul, mi-a făcut cunoștință cu mari 
personalități ale culturii române; prin el am 
cunoscut Basarabia și corifeii săi (Gr. Vieru, 
I. Ungureanu, M. Cimpoi, N. Dabija, Doina 
și Ion Aldea Teodorovici, Leonida Lari etc.). 
Am scris în mai multe rânduri despre 
personalitatea și opera sa (niciodată 
îndeajuns de mult), despre canonizarea 
sfinților români (în calitatea sa de 
președinte al Comisiei sinodale de 
canonizare), despre eforturile sale de 
recunoaștere a Mitropoliei Basarabiei etc. A 
îmbinat benefic teologia, cărturăria și 
patriotismul. Biserica românească a avut și 
are în continuare asemenea ierarhi dotați cu 
evlavie, carte și dragoste de neam și țară” 
(mai 2020). 

  Despre „un uriaş, la propriu şi la 
figurat”, scria că „și-a dominat epoca cu 
personalitatea sa marcantă. Pătruns sincer 
de spiritul dreptăţii, libertăţii de exprimare 
şi a solidarităţii umane, Adrian Păunescu s-
a zbătut şi a reuşit în cele mai multe cazuri, 
să impună dreptatea şi adevărul: scoaterea 
din puşcăriile comuniste a unor 
nedreptăţiţi, apărarea unor foşti demnitari 
comunişti acuzaţi de fapte grave, dar şi 
ireale, a dus campanie internaţională pentru 
eliberarea grupului patriotic basarabean Ilie 
Ilaşcu; a făcut elogiu economiei de piaţă 
(într-o ţară cu economie socialistă 
centralizată) în vol. De la Bârca la Viena şi 
înapoi (fiindu-i cenzurate circa 170 de 
pagini, refăcute de scriitor într-o singură 
noapte, în tipografie); a scos de la interdicţie 
filmul «Reconstituirea» de Lucian Pintilie şi 
Horia Pătraşcu; a sprijinit iniţiativele unor 
medici sau a unor metode de tratare 
naturistă; a impus celebrul marş Treceţi 
batalioane române Carpaţii şi a altor 
cântece patriotice româneşti sau aromâne 
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etc. La numai 25 de ani i s-a început 
întocmirea unui dosar operativ de către 
securitate de urmărire (printre turnătorii săi 
fiind şi din cei invitaţi de el la cenaclu, 
Şt.Aug. Doinaş, de pildă). Pentru 
antisovietismul său convins, apărător al 
basarabenilor, i s-a ars cartea de versuri, 
Istoria unei secunde (1971) pentru versurile 
sale incendiare, i se interzice orice vizită în 
URSS. În mai 1992, merge pe linia frontului 
din Transnistria, împreună cu Gr. Vieru, 
Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Andrei şi 
Carmen Păunescu, şi la numai 300 de metri 
faţă de Armata a 14-a, Cenaclul „Totuşi 
iubirea” îi delectează atât pe basarabeni, cât 
şi pe inamici („când armele tac, muzica şi 
poezia încep”). În februarie 1994, 
participând ca observator din partea C.E. la 
alegerile din Transnistria, a fost arestat de 
guvernul autoproclamat al lui Smirnov, 
reuşind însă să se salveze (şoferul său 
murind imediat la întoarcerea în Bucureşti). 
Din 1994, este ales preşedinte al Congresului 
Spiritualităţii Româneşti, organizat de Liga 
Culturală pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni (preşedinte: Victor Crăciun). 
Este posesorul îndreptăţit al numeroaselor 
premii, diplome, distincţii din ţară şi din 
afară etc. (pentru care ne-ar trebui câteva 
pagini), busturile sale sunt amplasate la 
Slătioara (Vâlcea), Bârca, Dumbrăveni 
(Suceava), Alba Iulia, Chişinău, Bucureşti, 
Mizil, Craiova. Intră în politică, devine 
membru PCR în august 1968 (după celebra 
cuvântare a lui Nicolae Ceauşescu contra 
intervenţiei în Cehoslovacia), membru PSM, 
senator de Dolj şi preşedintele Comisiei de 
Cultură, Artă şi Mass-media în mai multe 
rânduri, iniţiind legi de interes cultural 
naţional (de pildă, legea indemnizaţiei de 
merit ar trebui să se numească «legea 
Păunescu»). A fost o voce distinctă în 
Parlamentul României, întru apărarea 
demnităţii şi valorilor naţionale, a 
românismului în genere, voce care ne 
lipseşte azi, când aveam mare nevoie de 
atitudinea sa bărbătească. Adrian Păunescu 
a scris şi poezii dedicate lui N. Ceauşescu, 
rostite în cenaclu, dar nicuna publicată într-

un volum antedecembrist. N-a negat 
niciodată acest fapt, recunoscându-i fostului 
preşedinte al ţării meritele sale mai ales pe 
plan extern întru promovarea ideii de 
suveranitate, demnitate şi unitate naţională. 
Dar, în acelaşi timp, trebuie să recunoaştem 
că a fost şi unul dintre scriitorii cei mai 
cenzuraţi. Revista arădeană «Familia» care 
i-a publicat unele poezii – între care şi 
Analfabeţilor – a fost retrasă de pe piaţă, iar 
poezia Balada elitei a fost scoasă din revista 
«Luceafărul», circulând prin multiplicarea 
spaltului. De altfel, vol. Poezii cenzurate. 22 
august 1968-22 decembrie 1989 (Bucureşti, 
Editura Păunescu, 1990) de 784 p, format 
mare, este edificator pentru toţi potenţialii 
contestatari ai săi. Adrian Păunescu a fost şi 
rămâne un mare creator, gazetar înzestrat 
cu talent şi curaj, mare om politic care s-a 
implicat plenar în destinul semenilor săi şi, 
nu, în ultimul rând, un mare român, patriot 
în marginile adevărului, supărând pe cei 
care au supărat sau supără încă neamul său 
şi adevărul” (noiembrie 2018). 

 „Eminescu – salvarea noastră”, este 
sintagma cea mai potrivită, releva la 15 
ianuarie 2010 Tudor Nedelcea, căci „dacă s-
ar studia și s-ar aplica ideile lui, poate ar fi 
altă lume”. 

 În adevăr, pentru Eminescu, 
cărturarul craiovean a dezvoltat un adevărat 
cult, o „boală frumoasă” concretizată în 
numeroase articole şi peste zece cărţi – 
Eminescu împotriva socialismului. Idei şi 
texte esenţiale (1991: 56 pp.), Eminescu şi 
cugetarea sacră (1994: 84 pp.; Ed. II – 
2000. Postfaţă de Victor Crăciun: 184 pp.) 
(„I-am trimis special Papei cartea prin 
Nunțiul Papal de la București, pentru că 
știam de originile sale românești, știam de 
preocupările sale culturale, el însuși fiind 
scriitor. Am primit și un răspuns de la 
Vatican, dar eu am crezut că e doar unul 
oficial, de complezență, o mulțumire 
firească, de protocol. Însă, ceva mai târziu, 
când am ajuns la Patriarhie, Preafericitul 
Părinte Teoctist mi-a spus așa, hâtru, cum 
era: «Domnule profesor, Papa l-a trecut și 
pe Eminescu al dumitale în rândul 
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gânditorilor creștini europeni!» Și mi-a 
arătat ziarul oficial al Vaticanului, 
„L’Osservatore Romano”, în care apărea 
poetul nostru, așa cum am spus, în rândul 
gânditorilor creștini ai Europei, Papa citând 
din cartea mea, unde scriam că Eminescu 
este primul european care ia atitudine la 
afirmația lui Fr. Nietzsche că «Dumnezeu a 
murit...»”), Eminescu, apărătorul 
românilor de pretutindeni (1995: 184 pp.), 
Eminescu, istoricul (1998: 304 pp.), Pentru 
mine, Eminescu... Prefaţă de Mihai Cimpoi 
şi Theodor Codreanu. Postfaţă de Victor 
Crăciun (2005: 460 pp.), Eminescu şi 
realsemitismul (2010: 282 pp.), Eminescu. 
Prefaţă de acad. Mihai Cimpoi. Cuvânt 
înainte Theodor Codreanu. Postfaţă de prof. 
dr. Victor Crăciun (2013, 2014); „Doina” lui 
Eminescu – 125 de ani. Cu un cuvânt înainte 
de acad. Eugen Simion (coautor: Victor 
Crăciun) (2008: 250 pp.), Shakespeare în 
viziunea lui Eminescu. Shakespeare’s in 
Eminescu’s Vision (coautor: Diana Cotescu, 
2012: 100 pp.), Eminescu şi China. 
Eminescu and China (coautor: Diana 
Cotescu, 2018: 68 pp.), Eminescu (2020, 
1014 pp.) 

 El releva, în ianuarie 2018, că „este a 
treia oară când citesc cele 15.000 de pagini 
și îl redescopăr pe Eminescu! Este 
incredibil... Publicistica lui am descoperit-o 
din întâmplare sau, mai bine zis, din 
îndemnul lui Dumnezeu, într-o împrejurare 
foarte tristă din viața mea. Am fost dat afară 
de la Biblioteca Județeană Dolj, unde eram 
director, în 1983, se înăspriseră toate în țară 
și trăiam clipe îngrozitoare. Atunci, am luat 
volumul 9 din publicistica lui Eminescu, l-
am deschis la întâmplare să citesc câteva 
rânduri și am fost uluit de ce am descoperit. 
Pe urmă am luat fiecare volum în parte, le-
am citit pe toate cu mare atenție și cu 
pasiune, astfel încât cele 15.000 de pagini 
sunt de trei ori citite de mine. 
«Eminescianita», cum o numea Constantin 
Noica, este o boală frumoasă, să știți, o 
recomand chiar și celor care nu-l agreează 
pe poet, și celor care au spus că lor le e «silă 
de Eminescu»...”. 

 Iar cu alt prilej – recent, mai 2020 – 
sintetiza: „Opera lui Eminescu, în special 
publicistica, publicată în sfârșit integral, 
este deosebit de actuală, chiar periculos de 
actuală; de aceea, unii «intelectuali» români 
îl contestă rudimentar că nu a fost și nu este 
«corect politic», că a condamnat, la vremea 
sa, globalismul care atenta la identitatea 
națională, că Eminescu a condamnat 
«pătura suprapusă», pe cei care voiau să 
transforme România într-o «Americă 
dunăreană» sau într-un «otel european». 
Cum să nu fi fost atacat de contemporanii 
săi, dar și de cei de azi, când el scria: „«O 
singură buruiană de leac pentru acest scop, 
munca. Muncă, nu comunalism, muncă, nu 
pomană, iată mijlocul care va ridica 
poporul nostru»; «Deci condiția civilizației 
statului este civilizația economică. A 
introduce formele unei civilizații străine 
fără să existe corelativul ei economic e 
curat muncă zadarnică»; «Două serii de 
idei sunt chemate a ajuta adânc opinia 
publică din țară: 1) organizarea muncii 
agricole; 2) crearea și apărarea muncii 
industriale; amândouă de o valoare egală 
chemate a asigura existența națională a 
statului nostru în contra primejdiilor 
politice ce pot veni din nord-estul Europei, 
a cotropirii economice ce poate veni din 
apus»; «Biserica Ortodoxă a Răsăritului a 
luat la români o formă deosebită de aceea a 
altor biserici: ea nu e numai o comunitate 
religioasă, ci totodată națională»; «Avem 
dreptul să cerem să ni se respecte limba și 
Biserica, precum le-am respectat-o 
tuturor»; «Dar sunteți voi Români? Dar 
cunoașteți voi poporul? Sunteți în stare a 
pricepe geniul și înclinările lui? Știți voi 
românește măcar?»; «Ceea ce istoria nici 
unui popor din lume n-a scuzat vreodată e 
lașitatea» etc., etc.” 

 Pe parcursul timpului, prolificul 
autor – mult prea modest în atitudini şi 
comportament social, faţă de complexitatea, 
valoarea şi implicarea naţional-culturală a 
scrierilor sale – a structurat parte din 
articolele răspândite în numeroasele 
publicaţii la care a colaborat, domnia sa 
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dovedindu-se a fi unul dintre cei mai 
proeminenţi cronicari-martori ai 
fenomenului cultural contemporan, cu un 
condei propriu de portretizator şi analist 
(„Ramuri”, „România literară”, 
„Luceafărul”, „Literatorul”, „Cronica”, 
„Caiete critice”, „Flacăra”, „Contem-
poranul”, „Convorbieri literare”, „Lamura”, 
Caiete critice”, Noul literator”, „Literatura şi 
arta”, Limba română”, „Viaţa Basarabiei”, 
„Bucovina literară”, „Noua revistă română”, 
„Lumina”, „Caligraf”, „Curtea de la Argeş”, 
„Cronograf”, „Revista română”, „Flacăra lui 
Adrian Păunescu” ş.a.) în mai multe volume, 
uşurând, astfel, accesul publicului larg – 
Vocaţia spiritualităţii. Studii şi articole 
(1995: 398 pp.), Interferenţe spirituale 
(2002: 648 pp.), Simple crâmpeie de viaţă 
(2015: 296 pp.), Printre cărţi şi oameni 
(2014-2020, vol. 1-6: 440 + 610 + 336 + 358 
+ 492 pp.). 
 Numele cărturarului Tudor Nedelcea 
este strâns legat şi de cunoaşterea istorică şi 
relevarea stării de azi a românilor de dincolo 
de hotare, din provinciile istorice răzleţite 
(Basarabia, nordul Bucovinei), cei de 
dincolo de Dunăre (timocenii şi bănăţenii) şi 
din Balcani; sub auspiciile Fundaţiei 
„Scrisul Românesc” şi a Centrului de Studii 
şi Cercetări pentru Comunităţile de Români 
din Balcani el a iniţiat reeditarea (în colecţia 
„Românii uitaţi”) a unor lucrări de referinţă 
semnate de cunoscuţi oameni de ştiinţă – 
Theodor Capidan, George Vîlsân, Lazăr 
Şeineanu, Sextil Puşcariu, George Murnu, 
Ioan Caragiani, Tache Papahagi; ori 
descrierile de călătorie ale lui Dimitrie 
Bolintineanu, Ioan Neniţescu, Constantin 
Burileanu ş.a., după cum a editat  cărţi ale 
unor specialişti din zilele noastre – 
Gheorghe Zbuchea, Diana Nedelcea 
Cotescu, Tiberius Domozină, Valentin 
Băluţoiu, Florian Copcea ş.a. El însuşi a 
publicat o instructivă sinteză – Moldovean, 
vlah sau român? Moldavac, vlah ili rumun? 
Moldovanin, vlas ili rum nec? (text paralel 
în română, bulgară, sârbă) (2008: 56 pp.) – 
şi un amplu volum de articole intitulat 
Românii de lângă noi. Prefaţă de Victor 

Crăciun (cu rânduri metaforice de 
recomandare din partea marelui stilist 
Fănuş Neagu), având conţinutul: Un exeget 
al românismului (2011: 484 pp.) (câteva 
titluri edificatoare, pline de semnificaţie: 
Vlah, moldovean sau român?, Eminescu, 
apărătorul românilor de pretutindeni, N. 
Batzaria, exponent al românismului, Vlahii 
din Timocul sârbesc, inima românismului 
sud-dunărean, Două inimi identice: Marin 
Sorescu şi Adam Puslojič, Grigore Vieru şi 
spiritul unionist). Tot tenacele poligraf 
craiovean este editorul şi al lucrărilor 
ediţiilor Simpozionului Internaţional 
„Românitate şi latinitate în Uniunea 
Europeană” (sunt trei volume ale lucrărilor 
apărute sub redacţia sa: 2007, 2008, 2009), 
sub egida Academiei Române. 

 Să încheiem aceste succinte conotaţii 
privind pe unul dintre intelectualii-cărturari 
de seamă ai zilelor noastre, aflat la 
septuaginta quinque anni, menţionând că 
despre personalitatea sa s-au pronunţat 
numeroase voci autorizate din spaţiul 
cultural contemporan, precum: Dan 
Simonescu, Mircea Anghelescu, Ion C. 
Chiţimia, Alexandru Piru, Fănuş Neagu, 
Eugen Simion, Gh. Bulgăr, Alexandru Zub, 
Ion Brad, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, 
Vasile Tărâţeanu, Ovidiu Ghidirmic, Grigore 
Traian Pop, Ilie Purcaru, Gh. Buluţă, Arthur 
Silvestri, Valentin F. Mihăiescu, Lucian 
Chişu, Mihai Ungheanu, Gh. Tomozei, 
Marian Barbu, Hristu Cândroveanu, 
Constantin Cubleşan, Mihai Prepeliţă, Th. 
Codreanu, Fănuş Băileşteanu, Zenovie 
Cârlugea, Radu P. Voinea, Petre Gigea-
Gorun, Pavel Ţugui, Aurel Sasu, Marius 
Tupan, Viorel Dinescu, Mircea Popa, Dan 
Mănucă, Dan Lupescu, Mircea Radu 
Iacoban, Ioan Simuţ, George Anca, Aureliu 
Goci; ş.a.
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Dan Lupescu 

 

 

 

 

 

 

„Poet în toată 

puterea cuvântului, 

Ilarie Hinoveanu și-

a impus un stil 

făcând ca poezia lui 

să fie cantabilă și 

metaforică în cea 

mai modernă 

accepție” – scria 

apodictic prof. dr. 

Marian Barbu, încă 

din 1985. 

Fondatorul Facultății de Filologie 

(cinci ani cursuri la zi) a Universității din 

Craiova, acad. Al. Piru, redactor șef al 

revistei Ramuri (1969-1978), puncta 

decisiv, afirmând că versurile lui Ilarie 

Hinoveanu „sunt sever elaborate, 

conceptuale sau controlat 

sentimentale, cu un timbru ușor 

recognoscibil”.  

În ceea ce ne privește, considerăm că 

judecata de valoare (citată mai sus), în linii 

de forță atât de clare, este pe deplin valabilă 

și pentru universul liric insolit al lui G. 

Călinescu, dar și pentru creațiile lirice ale lui 

Al. Piru însuși, sonetistul atât de rafinat din 

anii 1936-1944. 

Despre cărțile lui Ilarie Hinoveanu au 

scris, favorabil sau de-a dreptul elogios, opt 

academicieni: Șerban Cioculescu, Mihnea 

Gheorghiu, Al. Piru, Marin Sorescu, Nestor 

Vornicescu, Al. Surdu, Ștefan Augustin 

Doinaș, Dumitru Radu Popescu; zece 

doctori în științe filologie: Ovidiu 

Ghidirmic, Mircea Tomuș, Marian Barbu, 

Pompiliu Marcea, Florea Firan, Serafim  

 

 

 

 

Duicu, Marin Beșteliu, Constantin M. 

Popa, Artur Silvestri, Marian Vasile; și 

aproape 30 de cronicari și critici 

literari, eseiști, confrați și publiciști, 

de la Vasile Nicolescu, Mihai Negulescu, 

Teodor Crișan, Virgil Carianopol, Andrei 

Apolzan (bănuim, pseudonim din frageda-i 

tinerețe al acad. de mai târziu Nicolae 

Manolescu), E. M. (Emil Manu), Constantin 

Crișan, Dan Rotaru, Ilie Purcaru, Marian 

Popa, până la Aureliu Goci, Mircea Moisa, 

Constantin Barbu, Florea Miu, Dan 

Lupescu, Gabriel Bratu, Al. Firescu, 

Dumitru Udrea, Constantin Preda, Adina 

Andrițoiu, Nicolae Marinescu, Janet Nică, 

Ion Șerban Drincea, Al. Manda, Gheorghe 

Boaghe, Petre Pascu. 

Tudor Nedelcea îl definea pe cel 

născut la 27 septembrie 1934 (Vânjuleț, 

Mehedinți) și adormit întru Domnul la 23 

octombrie 2013 (Craiova), Ilarie Hinoveanu, 

drept o „figură emblematică a 

Olteniei”, remarcând că s-a afirmat pe 

tărâmurile poeziei și memorialisticii, fiind și 

cel dintâi președinte al Filialei din Craiova a 

Uniunii Scriitorilor din România, înființată 

în 1978. Celor două domenii menționate, 

este obligatoriu să le adăugăm publicistica 

lui Hinoveanu, cu virtuți eseistice 

indiscutabile, ca și calitatea lui de făurar de 

reviste culturale (Ramuri, Mozaicul) și de 

edituri (Scrisul Românesc, Literatorul). 

Pompiliu Marcea mergea mai departe 

și-l numea „un unicat” – grație parcimoniei 

aparițiilor editoriale din sfera poeziei, 

dublat de „un adevărat cavaler al marii 

armate a editorilor români”.  

Pilonii spiritului panduresc, unic, 

din poezia lui Ilarie Hinoveanu 
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Gâlgâitor și surâzător, debordând de 

energie pozitivă și spirit solar, totdeauna 

jovial, molcom doar în aparență, dar 

fremătător și tainic precum Codrii 

Cosminului, cel mai adesea exploziv în 

jerbele de lumină și iubire pentru aproapele 

–, Ilarie Hinoveanu poate fi asemuit, ca duh 

și univers liric specific, cu o dublă Fântână a 

lui Spiru Haret (proiectată de Brâncuși), 

metamorfozându-se continuu, în ritm 

stroboscopic, într-o dublă cascadă-totem: 

a. Cascada telurică Șerbota, din 

Munții Făgărașului, ba chiar o 

Niagară de tâlcuri ce se prăvale 

nichitian, în succesiune 

irepresibilă de „noduri și semne”, 

spre străfundurile obârșiilor sale 

oltenești, ale lui Ilarie; 

b. O altă Niagară, deloc secundă, în 

oglindă cosmică răsturnată 

(telescop Hubble!), care țâșnește, 

clipă de clipă, rachetă în trepte 

cosmogonice, spre zenitul 

hipnotizant al celor mai sacre 

tărâmuri celeste, din universuri 

paralele, simultane și fără de 

sfârșire. 

Întindem coarda conexiunilor și 

reconstituirilor noastre hermeneutice 

pornind de la trei piscuri de taină aidoma 

unui trident neptunian sau unei troițe de 

sigilii voievodale, îngemănate în ceara roșie, 

mereu fierbinte, sub pristolnicul acelorași 

zări de lumină: 

1. „Rațiunea inimii poetului 

Ilarie Hinoveanu este 

Oltenia” – Dumitru Radu 

Popescu; 

2. „A fi în poezie ardelean, 

moldovean sau oltean 

înseamnă o emblemă a 

condiției de a fi român” – 

Aureliu Goci; 

3. „O mitografie culturală a 

Olteniei este de neconceput 

și de neimaginat fără Ilarie 

Hinoveanu” – Ovidiu 

Ghidirmic. 

Lirica de meditație, de prospectare a 

condiției umane la cumpăna dintre milenii, 

de introspecție a eului liric ori a celui civic – 

cu subtile, dar viguros-riguroase irizări 

ontologice – a lui Ilarie Hinoveanu te 

întâmpină cu o multitudine de provocări, 

semne și indicii (ezoterice?), discrete sau 

frapante, specifice exclusiv creatorilor de 

orizonturi telurice/ astrale vii și vibrante, 

eclatante și molipsitoare precum zâmbetul 

genuin al copilului ce fugărește (cu un scurt, 

însă ferm diriguitor „S”, modelat dintr-o 

sârmă galvanizată) cercul, pe Pământul 

însetat de ploaia mântuitoare…  

Așa după cum reliefam într-un alt 

context, la vârsta de 25 de ani, în 1959, Ilarie 

Hinoveanu este girat de Mihu Dragomir, 

care, la rubrica „Steaua fără nume”, îi 

publică, în revista Luceafărul, săptămânal 

al Uniunii Scriitorilor, grupajul de poeme 

Oltenia. La începutul anilor 60, în 

proximitatea lui Nichita Stănescu, 

A.I. Zăinescu, Corneliu Sturzu -, Ilarie 

Hinoveanu se numără printre 

laureații concursului național al 

tinerilor poeți. 

Vasile Nicolescu remarca la poetul 

din Bănie, în Gazeta literară nr. 49/ 1 

decembrie 1960, „o suită de contemplații 

lirice, de pasteluri dinamice, cu versuri 

modulate simplu, fără prețiozități și 

artificii”, evidențiind  metaforele 

proaspete, sugestive din unele poezii și 

citând versuri din picturalul poem 

Mâinile Soarelui, aparent o ”adorație” a 

astrului solar. 

La 15 decembrie 1960, în revista 

Luceafărul, Mihai Negulescu notează: 

„Versul e degajat, fără imagini artificiale, cu 
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o muzicalitate interioară de bună 

factură”.  

Peste șapte ani, în prima săptămână 

de iulie 1967, mai vârstnicul confrate și 

model Virgil Carianopol consemna: „Fără a 

căuta să fie modern, pe drumul înaintașilor 

săi, dar personal ca expunere, înnoind 

cuvântul, dându-i semnificații, poetul 

reușește să dea poeziei sale subtilități 

adânci”; multe din poeziile lui Ilarie 

Hinoveanu sunt „cântece care arată 

zbucium, cunoaștere și talent, cântece 

adevărate, în forma perfecției, în ceea ce 

privește ritmul și rima”; „Ilarie Hinoveanu 

face parte din rândurile scriitorilor care au 

de spus ceva și mai ales știu cum să spună. 

(…) Am satisfacția de a releva un poet 

autentic.”. 

De altfel, un impresionant val de 

recenzii, în toate noile reviste de cultură din 

marile provincii istorice, stârnește volumul 

său de versuri Cocorul din unghi, 

publicat în 1967 de Editura pentru 

Literatură, în colecția Luceafărul, aproape 

simultan cu primele volume de poezie 

veritabilă semnate de Marin Sorescu 

(Poeme și Moartea ceasului), Adrian 

Păunescu (Ultrasentimente și Mieii 

primi), Mircea Ciobanu (Imnuri pentru 

nesomnul cuvintelor), Ion Pop 

(Propunere pentru o fântână).  

Una dintre cele mai fine recenzii 

despre debutul poetului din Cetatea Băniei, 

la Editura pentru Literatură din București, 

apare în Gazeta literară (nr. 32/ 10 august 

1967) semnată Andrei Apolzan, pseudonim, 

mai mult ca sigur, al lui Nicolae Manolescu, 

care consideră că autorul volumului 

Cocorul din unghi „se exersează de 

preferință în marginile poeziei de 

contemplație (…) și ale celei de confesiune.”.  

Consemnând plăcerea de a compune 

drept mobil mărturisit al inspirației, dedus 

din versurile: „Ce bine e prin toamnă să 

cugeți și să scrii/ Cu firul lung de aur al 

vorbelor pe coală!”, tânărul cronicar al 

Gazetei literare glosează: „Parnasian prin 

predestinare, el își leagă toate nădejdile 

de meșteșug, cu convingerea <modestă> că 

<silabele superbei rime> îi vor conferi 

nemurirea, indiferent de opiniile 

<criticilor>: „O spun pentru a fi modest:/ 

Silabele superbei rime/ În bronzul gândului 

onest/ Nemuritor să mă imprime.”. 

După înșiruirea mai multor 

argumente și considerații binevenite, dintre 

care spicuim doar afirmația limpede 

conform căreia: „Profesând, cu extrem de 

rare infidelități, versul tradițional, 

rigorilor căruia i se supune cu voluptatea 

dificultății învinse, Ilarie Hinoveanu obține, 

nu o dată, efecte de rimă și ritm, 

reprezentări plastice” demne de reținut, 

Andrei Apolzan își susține opinia prin 

citarea a trei strofe pilduitoare: „Amiaza 

arde-n spice – prelung exod solar,/ 

Întârziat în câmpuri ca o visare lină,/ 

Amiaza arde-n tine cu naltu-i temerar,/ 

Lumină peste umbră și umbră pe lumină”. 

Sau:  „Lanuri cu aur în fulgi/ La ferestrele 

cerului scapără./ Furtună, vrei să le 

smulgi?/ Pământul acesta le apără.// 

Zborul lor ca o liră/ Pe ecouri de vise și 

linii/ Soarele alb îl răsfiră/ În talazul 

luminii”. 

Spre finalul recenziei, autorul devine 

de-a dreptul sentențios, la modul pozitiv: 

„Pe măsură ce avansăm în lectură, 

constatăm o tendință de fluidizare, de 

intimizare, de (…) liricizare a versurilor. Un 

„drum la Jiu” redeșteaptă emoțiile 

copilăriei: <Drum la Jiu… Ca în copilărie/ 

Ard pe dunga zării crengi de nori./ Lunci 

oltene ninsă-argintărie/ De răchiți, de 

arderi, de aluni,/ Fire de lumină secerată/ 

Din văzduh, pe aripi de lăstuni,/ Cad în Jiu 

și apa-nvolburată/ Spumegă orbită de 

culori…>”. 

 

(Continuare în numărul viitor) 
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- Anca Sîrghie: 

Stimată Ana 

Blandiana,  sunteți o 

poetă de anvergură 

largă, internațio-

nală, invitată în 

diverse centre 

culturale ale lumii, 

pretutindeni admi-

rată, ascultată, 

premiată. V-ați întors 

de curând din 

Canada continentului american cu un nou 

premiu literar. Dar nu a fost totdeauna așa. Vă 

propun să ne întoarcem la prima descindere 

peste Atlantic. Cu ce stare de spirit ați 

călătorit prima dată în America? Ce amintiri 

păstrați acum din acel prim voiaj, pe care în 

cartea “Cea mai frumoasă dintre lumile 

posibile”, apărută în 1978, o socoteați unică  

Dumneavoastră șansă, chiar „marea 

aventură" a vieții ?  
  -Ana  Blandiana: Cartea mea Cea mai 

frumoasă dintre lumile posibile nu cuprinde 

decât fragmente, fărâme din impresiile mele 

despre îndepărtata călătorie (din decembrie 

1974 până în mai 1975) în America. 

Întâmplarea a făcut ca pe la mijlocul 

drumului, la sosirea într-o dimineață în Los 

Angeles, să-mi uit în Greyhound caietul cu mai 

mult de o sută de pagini acoperite de note în 

care scrisesem noaptea până adormisem. De 

fapt, mai mult decât de întâmplare, era vorba 

de oboseală: ca să ne ajungă pentru turul 

Statelor Unite banii pe care reușisem să-i 

economisim din bursa Universității Iowa, 

încercasem pe cât posibil să eludăm hotelurile, 

dormind în autobuz. Ceea ce a fost interesant 

și ne-a rămas în memorie ca un element al 

experienței americane a fost faptul că apelând 

– când am descoperit, peste cel mult o oră, 

pierderea – la biroul „lost and found” din 

autogară, am fost întrebată cât costase caietul, 

care era valoarea lui, din ce material era 

confecționat, iar când am răspuns că nu avea  

valoare materială, ci literară, că era 

simplu, din hârtie și carton, mi-au explicat că 

obiectele fără valoare sunt aruncate imediat 

pentru a nu aglomera rafturile. Dar, ca să revin 

la întrebarea Dumneavoastră, starea de spirit 

cu care am făcut atunci acea călătorie, ca și 

altele descrise în Cea mai frumoasă dintre 

lumile posibile, este definită chiar de titlul 

cărții: Lumea pe care o descopeream era cea 

mai frumoasă pentru că – după dificultățile pe 

care le presupusese obținerea vizei de ieșire 

din țară, însăși descoperirea ei era un miracol 

despre care nu aveam cum spera că se va 

repeta, deci tot ce vedeam, tot ce înțelegeam 

avea valoarea unicatului, se petrecea oarecum 

prin absurd, era cuprins într-o lumină 

aproape magică. În aceste condiții, lumea pe 

care o descopeream, uimiți și emoționați de 

propriul nostru noroc, era mai frumoasă decât 

adevărata lume și evident mult mai 

interesantă și mai plină de mister decât lumea 

prin care circul, mai mult sau mai puțin 

indiferentă, acum.  

- A.S.: Așa cum am fost colege de grupă în 

anii Facultății de Filologie de la Cluj, aveam să 

traversăm anii socialismului românesc, trăind 

aceleași spaime că ne va fi interzisă “vederea 

lumii”, în expresia unui cărturar român din 

vechime. A ieși dincolo de cortina de fier spre 

centrul și vestul Europei sau a trece peste 

Atlantic în anii când ți se interzicea să ai la tine 

orice formă de valută necesară călătoriei îți 

producea niște umilințe greu de imaginat 

pentru generațiile tinerilor români de astăzi. 

De aceea, impresiile cu care vă întorceați 

dintr-o asemenea escapadă transatlantică ori 

din Apusul Europei, ca scriitori, erau așteptate 

în țară cu aviditate de cititorii dornici de 

cunoaștere. Cele două cărți memorialistice  ale 

periplului vostru american au fost primite cu 

un interes imens în deceniul VIII al secolului 

al XX-lea ale României socialiste și așa a 

rămas și mai târziu. Dar destinul a făcut să 

trăim o răsturnare epocală și de 30 de ani să 

respirăm în libertate. Ce puncte geografice ați 

AMERICA - UN CAP DE POD AL REMEMORĂRILOR NOASTRE 

ANA BLANDIANA ÎN DIALOG CU ANCA SÎRGHIE 
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atins în cele două Americi până în prezent și 

cum le particularizați? 

- A.B.:   Am fost în Statele Unite, atunci, 

în 1974, apoi în 1996 și în 2015 ; În Canada, 

atunci (pentru că autobusul Greyhound se 

rotea în cercuri largi care cuprindeau și 

Canada și Mexicul ), în 1990 și în 2018 ; în 

Mexic, la Guadalajara în 1996 și 2017, și în 

Columbia în 2018. Cele două călătorii, prima 

si ultima, în State au fost esențial diferite nu 

pentru că se schimbase America, ci pentru că 

noi și, mai ales, poziția noastră în lume, nu 

mai eram la fel. Prima călătorie a fost descrisă 

complex și nuanțat în cartea lui Romulus 

Rusan America Ogarului Cenușiu, un 

bestseller care a cunoscut până acum 5 ediții 

de zeci de mii de exemplare. Despre cea de a 

doua n-am scris niciunul, el pentru că nu mai 

avea cum, eu pentru că între timp mi se 

schimbaseră accentele întregii existențe. 

Punctul de plecare a fost participarea mea la 

târgul de carte de la New York cu volumul My 

Native Land A4 apărut la Londra. Acestui 

punct de program i s-a adăugat un recital de 

poezie și o conferință despre “Memorialul 

Victimelor Comunismului” la Institutul 

Cultural Român de la New York, o dezbatere 

despre “ Memorie și Memorial” cu 

participarea, alături de noi doi, a lui Dennis 

Deletant și Virgil Nemoianu, la Library of 

Congress din Washington și o vizită la românii 

din Silicon Valley în California. Am traversat 

continentul și am ajuns pe Coasta de Vest 

pentru că, pe de o parte, de mai mulți ani 

primeam mesaje de invitație de la acea mare 

comunitate de intelectuali români (atât de 

mare încât și-a construit și o biserică 

românească de dimensiunile unei catedrale) 

care lucrează în centrul electronic al planetei, 

iar pe de altă parte la Los Angeles, unde 

locuiește Dr.  Miron Costin, reprezentantul 

Memorialului Sighet în Statele Unite, cel ce a 

reușit să strângă în jurul lui o comunitate 

românească nedesprinsă de memoria și istoria 

țării din care au plecat, comunitate care a 

reprezentat pentru noi, de-a lungul ultimelor 

două decenii de edificare a Memorialului, un 

real punct de sprijin. Dar, ca să închei 

răspunsul la această întrebare, trebuie să 

adaug că în Canada am fost întâia oară la 

prima reuniune de după revoluție a Academiei 

Româno-Americane, iar a doua oară la 

ceremonia de decernare a prestigiosului 

“Griffin Prize for excellence in Poetry”; de 

asemenea trebuie să spun că în America 

Latină am fost prima oară în 1996 la Congresul 

Mondial al Scriitorilor de la Guadalajara 

(International PEN) unde eram propusă de 

Pen Clubul englez și  de Pen Clubul francez ca 

președinte al organizației. Am revenit apoi în 

2017 tot în Guadalajara la marele târg de carte 

cu cele 8 cărți care îmi apăruseră în Spania și 

care se difuzau evident și în țările de limbă 

spaniolă ale Americii Centrale. Tot la un târg 

de carte – Celebrul FILBO – am fost în 1918 la 

Bogota în Columbia. 

- A.S.: De la prima călătorie s-au 

schimbat multe. În patru decenii s-au făcut 

progrese tehnice atât în Lumea Nouă cât și în 

România noastră. Cum regăsiți comunitățile 

românilor din cele două Americi la început de 

secol XXI ?  

- A.B.: Cel mai tare am fost impresionată 

la întâlnirea cu informaticienii, fizicienii, 

chimiștii români din Silicon Valley de faptul că 

la întrebarea „Când ați plecat din țară?” 

aproape toți răspundeau „Imediat după 

mineriada din iunie 1990”. Desigur, nu era 

nevoie să ajung în California ca să descopăr cât 

de dezastruoase au fost consecințele acelei 

situații politice de ev mediu. Știam din 

statistici că, în 1990, exact 600.000 de 

români, în majoritate intelectuali și în 

majoritate tineri, ceruseră plecarea definitivă 

din România, dar întâlnirea cu toate acele 

personalități dezamăgite de propria lor țară, 

cu toți acei oameni care și-au schimbat 

destinul într-un moment în care ar fi trebuit să 

poată să și-l împlinească acasă, mi s-a părut 

sfâșietor. Iar faptul că rămăseseră în 

continuare legați de tot ce se întâmpla acolo, 

peste un continent și un ocean, că urmăreau 

canalele românești de televiziune, ba chiar 

aveau aparate prin care le înregistrau când se 

desfășurau în paralel ca să le poată vedea pe 

toate, dovedea o dragoste de țară care, oricât 

de înșelată, nu renunțase la speranță. Ceea ce 

este și mai impresionant.(Continuare în nr.15)
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Tudor Rățoi 

Comuna Gârla Mare, 

una dintre cele mai 

mari și mai 

importante localități 

rurale ale județului 

Mehedinți, situată în 

partea sudică a 

acestuia şi a Câmpiei 

Blahniţei, a 

constituit din 

vechime un leagăn de civilizație și 

spiritualitate. Dacă ar fi să menționăm doar 

celebra staţiune arheologică ce evidențiază 

artefacte din cultura materială a bronzului 

mijlociu din spațiul românesc actual 

(cultura „Câmpurilor de urne” sau Žuto 

Brdo – Gârla Mare, cum mai este cunoscută 

de specialiști), precum şi vestigiile romane 

descoperite aici și ar fi de ajuns spre a 

susține pertinent afirmația de mai sus. 

Dimensiunea spirituală a locului s-a 

păstrat însă și mai târziu, în Evul de Mijloc, 

pe fondul continuității de viețuire din 

marginile așezării. Căci de la prima ei 

atestare documentară, începând cu anul 

1639 (cu probabilitate, când jupan Matei 

dăruia Mănăstirii Coşuna satul Gârla „cu 

rumânii, pentru pomană, căci n-a avut 

coconi care să-l caute la slăbiciune şi la 

neputere”) existența satului a decurs fără 

întrerupere, deși uneori în condiții vitrege. 

Alte atestări ne-au rămas din anii: 1687 

(Gheorghe din Fălcoi - Romanaţi cumpără 

mai multe ocine de la nepotul său Udrişte, 

printre care și Gârla); 1721 (Gârla este 

atestat ca sat cu locuitori); 1819 (este numit 

satul Gârla de Jos, spre a fi deosebit de Gârla 

de Sus, catagrafiat cu 128 de familii 

plătitoare de bir, aşezate pe moşiile 

stăpânite de Ruxandra Oteteleşeanu şi  

 

 

Fotache Păianu armaş); 1835 (sat catagrafiat 

de harta rusă cu numele de Gârla, având 283  

de familii); 1845 (încă înainte de acest an se 

numea Gârla Mare şi a rămas cu această 

denumire până în prezent, pentru a se 

deosebi de Gârla Mică, fostă Gârla de Sus). 

Până în anul 1950, satul a asimilat complet 

și așezarea Atârnaţi. De-a lungul unui 

interval de timp îndelungat, populaţia a 

crescut constant mai ales în prima jumătate 

a secolului trecut, pentru a înregistra un 

declin de neoprit în ultimele trei decenii: 

3379 locuitori în 1945, 3658 locuitori în 

1977, 3501 locuitori în 1992, 3387 locuitori 

în 2002 și 3382 locuitori în 2011. 

Pe plan spiritual, religios, Gârla Mare 

s-a circumscris întregii suflări românești și, 

împreună cu aceasta, bisericii creștine 

răsăritene. Încă din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea biserica strămoșească s-

a organizat aici într-o parohie formată din 

satul Gârla Mare și care, în 1941, avea 

aceeași componență, numărând 830 de 

familii cu 3433 de suflete. În prezent, Gârla 

Mare are două parohii: Gârla Mare I și Gârla 

Mare II, aflate în juridicția Protoieriei Vânju 

Mare din Episcopia Severinului și Strehaiei. 

Până în 2004 parohia Gârla Mare s-a aflat 

sub ascultarea canonică a Episcopiei 

Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în 

anii 1945-1949), respectiv Mitropoliei 

Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). 

La recensământul din 2011, satul Gârla 

Mare avea 3382 locuitori, din care 

covârșitoarea majoritate, 2505, erau creștini 

ortodocși.  

În parohia devenită între timp Gârla 

Mare I, în secolul al XVIII-lea a fost o 

biserică bordei. Nu este un caz singular în 

satele de câmpie, din apropierea Dunării, ca 

lăcașurile de cult să se prezinte astfel, din 

GÂRLA MARE – VATRĂ DE SPIRITUALITATE ORTODOXĂ 
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cauza deselor incursiuni ale otomanilor 

musulmani făcute la nordul fluviului. Apoi 

Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din 

Mehedinți, martie 1840 atestă un alt lăcaș 

de cult, făcut în 1812 de Tănăsiie Bîrlac și 

“toți lăcuitorii satuluiˮ. După opinia lui 

Nicolae Stoicescu, care a luat în considerare 

pisania, această biserică a fost prenoită în 

anii 1836-1838, sau potrivit unei alte 

versiuni, cel mai târziu, până la 29 

octombrie 1838. Cei care au dat bisericii o 

nouă înfățișare au fost clucereasa Ruxanda 

Otetelișanca, alături de Șerban Otetelișanu 

clucer și Nicu Scafeș postelnic; de Iancu 

Otetelișanu căminar, fiul lor și de soția 

acestuia, Săftica; de Dumitrache Polizu 

serdar și soția lui, Elena; de Nicolae 

Vlădoianu și soția lui, Stana; de Constantin 

Otetelișanu serdar, Catinca Buzasca și 

nepoata sa, Arestița Buzasca. Din sinodicul 

întocmit de preotul N. Blujdescu, slujitor la 

biserică începând cu anul 1911 și care a 

întrebat pe cei bătrâni, rezultă că biserica s-

a clădit pe locul/temelia alteia mai vechi 

(probabil cea de la 1812 – n.n.), motiv 

pentru care a avut două hramuri, Pogorârea 

Sfântului Duh și Sf. Troiță, unul dintre 

acestea fiind, foarte posibil, hramul vechii 

biserici. Așadar, biserica a fost zidită în anii 

1836-1838 și n-a suferit reparații capitale 

sau restaurări. Materialul de construcție a 

fost cărămida arsă, legată cu mortar de var. 

Este o biserică în formă de corabie, 

prevăzută în față cu o tindă deasupra căreia 

se înălța o turlă pătrată, acoperită cu tablă. 

În timp, turla s-a prăbușit, iar acoperișul s-a 

refăcut renunțându-se la ea. Spațiul dintre 

coloanele de sprijin ale acoperișului, tindei 

și turlei s-a închis cu cărămidă și s-au 

adăugat ferestre și uși în față spre a se mări 

spațiul, devenind o necesitate odată cu 

sporirea populației. La interior, biserica este 

compartimentată în cele trei părți canonice 

(pronaos, naos și altar). Zidul care desparte 

pronaosul de naos este din cărămidă, gros 

de 0,80 m și prevăzut cu o intrare și două 

ferestre. Pereții sunt drepți, iar bolțile 

simple și ușor arcuite. Catapeteasma este 

executată din cărămidă cu nișe puțin adânci 

și zidită până sus, fiind pictată în 

conformitate cu iconografia programului 

ortodox. Întreaga pictură a bisericii, atât la 

interior cât și la exterior, este executată în 

frescă, în stil bizantin ascetic, cu respectarea 

iconografiei. În pronaos sunt zugrăviți 

ctitorii: clucerul Șerban Otetelișanu, 

clucereasa Ruxanda Otetelișanu, fiul lor 

sărdarul Constantin Otetelișanu, căminarul 

Iancu Otetelișanu. Zugravi: Dascălu Matei și 

Raicu Bani. În interiorul bisericii nu sunt 

morminte ale ctitorilor și nici în jurul ei. În 

1896 parohul bisericii informa că până în 

acel moment biserica nu fusese niciodată 

reparată și nici nu avea nevoie de reparații. 

În 1941 se afla însă în ruină.  

În timp ce vechea biserică se ruinase, 

credincioșii au trecut în anul 1936 la 

construcția unei noi biserici, făcută de zid, 

care în 1941 era gata la roșu. Lucrările s-au 

desfășurat sub supravegherea 

antreprenorului italian Ferri, care a realizat 

lucrarea după planurile arhitectului Iancu 

Atanasescu, de la Mitropolia Olteniei. 

Biserica a fost amplasată în aceeași incintă 

cu cea veche, la circa 150 de m de aceasta, în 

partea de nord. Este o construcție 

monumentală, în formă de cruce, cu trei 

turle (turla cea mare străpunsă), făcută din 

cărămidă arsă, pe fundație de beton, o 

“Catedrală a Câmpuluiˮ, cum o numesc cu 

mândrie localnicii. Stilul arhitectonic este 
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armonios și îndrăzneț în același timp. La 

interior, nu are ziduri despărțitoare, doar 

catapeteasma executată din lemn de stejar și 

nuc, sculptată artistic. Are cafas spațios, 

bolțile sunt adânci și pronunțat arcuite. Nu 

are coloane de susținere în interior, ci numai 

arcuri la bolți. Biserica măsoară 36,00 m 

înălțime la turla cea mare. Pictorul bisericii 

a fost Șt. Calopăreanu din Craiova. Pictura 

este făcută în tehnica fresco, în stil 

neobizantin, iar mobilierul din lemn de 

stejar, sculptat și lustruit  de către meșterul 

Ion I. Ilea din satul Huluba, comuna 

Pociovaliștea (Gorj). Pe stâlpii din pronaos 

sunt Sf. Ioachim și Ana, iar în naos sunt Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavril. În naos, în 

dreapta, Dreptul Judecător, Sf. Mare 

Mucenic Gheorghe, Sf. Procopie, în stânga, 

Sf. Împărați Constantin și Elena, Sf. 

Dimitrie, Sf. Pantelimon, Sf. Teodor. În 

Pantocrator, sunt Sf. Oprea Miclăuș și Sf. 

Muceniță Filofteia. În Sf. Altar, Sf. Atanasie, 

Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Arhidiacon Ștefan,  

 

 

Sf.Vasile, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie. 

În pridvor, sunt Sf. Apostoli Petru și Pavel. 

Întrucât lucrările începute în 1936 au 

fost întrerupte în anul 1938, venind războiul 

n-au mai putut fi reluate imediat, acest fapt 

întâmplându-se abia în anul 1957. S-a mai 

lucrat încă zece ani, până în 1967, când 

biserica a fost sfințită de către Î.P.S. 

Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei și 

Mitropolitul Olteniei. 

În anii 2005-2007, biserica a fost 

reparată capital (fațadă, înlocuit uși, 

ferestre), a fost restaurată pictura, s-a 

reparat și clopotnița (construcție separată 

de biserică, dar contemporană cu aceasta) și 

a fost resfințită la 28 octombrie 2007 de 

către P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și 

Strehaiei.  

Cum între timp la Gârla Mare s-a 

înființat și cea de-a doua parohie, s-a trecut 

la construcția unei noi biserici parohiale, 

care este în prezent în curs de finalizare. 

Noul lăcaș de închinăciune este din 

cărămidă portantă, având fundația, stâlpii 

de susținere, centurile, planșeul și bolta din 

beton armat. Suprafața construită este de 

220 m2, din care 30 m2 reprezintă pridvorul 

bisericii, iar restul de 190 m2 reprezintă 

pronaosul, naosul și altarul. Biserica este în 

formă de navă, cu o singură turlă, amplasată 

deasupra pridvorului, fiind acoperită cu 

tablă zincată. În faza actuală a construcției, 

n-au început lucrările la pictura interioară și 

exterioară. Constructori: Cristian Cornaciu, 

Ștefan Stoichița, Florin Trifon. 

De vrednică amintire pentru opera lor 

sunt toți slujitorii altarului de aici, dar unii 

dintre ei s-au detașat prin opera lăsată în 

urmă. Așa au fost, de pildă, preotul Ștefan 

Ionescu, unul dintre slujitorii altarului din 

județ care au fraternizat cu cauza țăranilor 

răzvrătiți în anul 1907. A fost arestat 

împreună cu 17 țărani răsculați, interogat, 

ocărât și scuipat de un colonel ce conducea 
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ancheta. Negăsindu-i-se nici o vină, până la 

urmă a fost eliberat. 

În 1877 preoții Ștefan Ionescu și Ștefan 

Pârcălăbescu au subscris 10 lei și 160 oca de 

porumb, respectiv 11,75 lei și 100 oca de 

porumb pentru armata română aflată în 

războiul independenței. Enoriașii, la rândul 

lor, au cumpărat clopotul bisericii. Aceasta 

avea la sfârșitul secolului al XIX-lea cărți 

vechi bisericești, unele tipărite la Buda. În 

1891, preotul Ștefan Ionescu a dotat biserica 

cu toate cărțile legate în piele marochin 

provenind de la Tipografia Cărților 

Bisericești și a trimis Protoieriei spre 

restaurare o Evanghelie (1723) și un Minei. 

În anul 1941, parohia avea o sală 

pentru bibliotecă și de lectură. În general, 

aceasta se susținea din veniturile celor 17 

pogoane legiuite, primite în 1864, din care 2 

rezervate pentru cimitir, la care s-au 

adăugat alte 2 ha de pământ date la 

împroprietărirea din 1921. Biblioteca 

parohială (care data din 1925) avea 600 de 

volume, folosite mai ales de ˮOastea 

Domnului“. Se aprecia că enoriașii au donat 

foarte mult și au lucrat  în natură la noua 

biserică. Cantina școlară funcționa din 1938, 

dând ceai și pâine la 50 de elevi. 

Tradiția spune că la biserica din Gârla 

Mare, generalul Gheorghe Magheru a 

arborat tricolorul în 1848, ajutat de 

locuitorii Vasile Olaru și Marin Mogoșanu. 

Iată doar câteva din reperele unei 

lucrări de suflet, făcute de oameni și pentru 

oameni și care, în cele de mai sus, doar 

sugerează motivele pentru care biserica din 

acest sat și de oriunde în spațiul național a 

fost și va rămâne o instituție identitară de 

bază, pe care nimeni și nimic nu o va putea 

disloca de pe locul în care stă de atâta vreme. 
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Victor RUSU 
 

 

   Numele lui Constantin Papacostea-
Pajură a dispărut de mult din actualitatea 
cultural-artistică a ţării, deşi, mai bine de două 
decenii, înainte de cel de-al doilea război 
mondial şi alte două după, s-a impus printr-o 
susţinută, remarcabilă frecvenţă, în 
publicistica şi literatura vremii. 

Din fericire, viaţa şi activitatea sa au 

făcut subiectul unor succinte fişe de 

enciclopedii şi dicţionare de personalităţi: 

Predescu Lucian. Enciclopedia Cugetarea, 

Bucureşti, 1940, p.626, Firan, Florea. De la 

Macedonski la Arghezi, Editura Scrisul 

Românesc, Craiova 1975, p.343, Rusu Victor. 

Poeţi mehedinţeni, Drobeta Turnu Severin, 

1996, Roman Ileana şi Răţoi Tudor. 

Dicţionarul Enciclopedic al judeţului  

 

 

 

 

Mehedinţi, Editura Prier, Drobeta Turnu 

Severin, 2003, p.313 şi Tătaru, Virgiliu.  

Dicţionarul personalităţilor mehedin-

ţene, Editura MJM, Craiova, 2006, p.141. 

În municipiul Drobeta Turnu Severin, 

unde s-a născut la 6 iunie 1901, a absolvit 

cursurile gimnaziale şi pe cele ale Liceului 

„Traian”, după care pleacă la Bucureşti, la 

Facultatea de Litere şi Filosofie, devenind 

licenţiat, profesor de limba şi literatura  

română. În primii ani ai strălucitei sale cariere 

didactice(1925-1929) funcţionează ca profesor 

la Gimnaziul „Pătraşcu Vodă”din Strehaia, 

apoi se transferă la Liceul „Traian” din Turnu 

Severin unde, timp de 25 de ani (1929-1954), 

va desfăşura o remarcabilă activitate, fapt ce l-

a recomandat pentru diferitele funcţii din 

Ministerul Învăţământului şi a justificat  

convingător acordarea titlului de 

„Profesor emerit”. 

Fiind un intelectual şi gazetar de 

stânga imediat după cel de-al doilea război 

mondial, ocupă câţiva ani funcţia de primar al 

Severinului. 

Cu o impresionantă, neistovită 

pasiune, a practicat, aproape o jumătate de 

secol, publicistica de inspiraţie politică, 

socială, cultural-artistică, literară, devenind 

un prestigios şi fervent colaborator al 

nenumăratelor reviste şi ziare locale şi 

centrale din epocă. El însuşi a fondat şi condus 

câteva reviste şi ziare de o remarcabilă ţinută 

publicistică, de-a lungul vremii, care au fost 

primite cu viu interes şi onorante, justificate 

aprecieri de către numeroşii lor cititori. 

Revista social-literară „Clopotul”, care a 

apărut la Strehaia, în anii 1926-1927, 

„Cafeneaua politică şi literară”, fondată în 

Turnu Severin, în anul 1929 şi altele. De 

Constantin Papacostea-Pajură, 

       autorul primei „ Antologii poetice mehedinţene” 
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asemenea, ca director (1933-1938) al celei de 

a doua serii a revistei „Şcoala Mehedinţiului” 

şi-a pus în valoare cu evidente, indubitabile 

reuşite, îndelungata şi bogata sa experienţă de 

gazetar, transformând-o într-o tipăritură 

valoroasă, de referinţă a domeniului căruia îi 

era consacrată. 

Viguroasa, polivalenta sa capacitate de 

efort intelectual şi creaţie este relevată 

convingător de o bogată şi diversă bibliografie: 

„ Zare nouă”, versuri, 1923, „Lexicon 

oltenesc”, 1925, „Cântece-n amurg”, versuri 

1927, „Populaţia oraşului Strehaia”, 1927, „ 

Geografia judeţului Mehedinţi” (colaborare cu 

G:M:Sprâncentu) 1930, „ Antologia poetică 

mehedinţeană”, 1932, „Istoricul oraşului 

Turnu-Severin 1833-1933 (colaborare cu 

D:T:Giurescu) 1933, „Monografia şcolilor din 

judeţul Mehedinţi”, 1934, „Îndreptar 

geografic”, 1939, „Istoria şcoalei 

mehedinţene”, 1940, „Spre liman”, versuri, 

1940,”Povestea lui Mărgean”, versuri pentru 

copiii, 1944, „Scriitori români generoşi”, 1946, 

„Dicţionar geografic, istoric şi topografic al 

judeţului”, 1947, „Geografia regiunii Oltenia 

pentru cursul elementar”, 1949. 

Poliglot şi erudit, Constantin 

Papacostea-Pajură a tradus numeroase poezii 

ale unor importanţi poeţi greci, francezi, 

germani şi ruşi. 

S-a stins din viaţă în anul 1968, la 

Bucureşti. 

În temeiul datelor biobibliografice de 

mai sus, putem spune că, în anul 1932, când s-

a hotărât să alcătuiască şi să tipărească „ 

Antologia poetică mehedinţeană”, Constantin 

Papacostea- Pajură avea deja reputaţia unei 

personalităţi de primă mărime, a culturii, 

literaturii şi publicisticii din judeţul 

Mehedinţi. Faptul ce i-a conferit dreptul şi 

libertatea de a concepe şi realiza o antologie 

aparte, unică în felul ei, din mai multe 

privinţe. 

Lapidara „Prefaţă”, un text cu valoare 

de ARGUMENT, este, de altfel, foarte 

lămuritor în privinţa modului cum a gândit 

această antologie şi a intenţiilor realizatorului 

ei. 

Înainte de toate, nu s-a urmărit, în 

principal, o selecţie de poeţi şi cărţi de certă 

valoare, ci o radiografie-document a evoluţiei 

fenomenului creaţiei „poetice”, din vârste 

revolute, până în anul în care a apărut 

antologia. Sub imperiul acestui deziderat 

major, dominant, autorul scrie că „...De aceea 

nici n-am păstrat o ordine alfabetică în 

înşiruirea poeţilor, aşa cum e uzul în 

antologiile obişnuite, ci am rânduit autorii în 

ordinea cronologică, aşa cum obişnuiesc 

istoricii şi cercetătorii filologi”. 

Tot în acest sens, mai spune că „Am 

adunat în acest volumaş frânturi din lirica 

mehedinţeană, atât din cea populară, cât şi din 

versurile poeţilor culţi”. 

Scriitor şi om de cultură cu întinse, 

susţinute, bune lecturi din poezia românească 

şi universală, C.Papacostea-Pajură are o acută, 

clară conştiinţă a faptului că face abstracţie, în 

bună măsură, de  criteriul axiologic, ştie foarte 

bine care este diferenţa dintre poeţii veritabili, 

de vocaţie şi talent şi „versificatorii...animaţi 

de intenţii lăudabile”: „Dintre poeţii culţi am 

ales nu numai pe cei care cu adevărat au atins 

culmile artei, ci şi  pe versificatorii care au fost 

animaţi de intenţii lăudabile, socotind că, de 

vreme ce ne-am mărginit cercetarea noastră 

numai la judeţul Mehedinţi, să aducem un 

prinos de recunoştinţă versificatorilor care ne-

au precedat, scoţându-i din uitarea în care zac 

astăzi” 

Dar foarte succintele prezentări ale 

poeţilor antologaţi evită eficient pericolul 

egalizării de valori, conţinând pe lângă datele 

biobibliografice şi consideraţii critice 

pătrunzătoare, pertinente, la obiect, cu privire 

la creaţia lirică a fiecărui poet sau versificator 

în discuţie. Diferenţele valorice mai sunt 

sugerate şi de numărul de poezii selectate şi de 

spaţiul tipografic consacrat celor incluşi în 

sumarul antologiei. 

„Antologia poetică mehedinţeană”, la 

88 de ani de la apariţie, are meritul 

incontestabil de a fi rămas o valoroasă sursă 

documentară despre istoria poeziei 

mehedinţene. 
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Zenovie CÂRLUGEA 

 
 

Absolvent al 

Filologiei clujene (1957) 

și angajat cercetător în 

domeniul culturii 

populare tradiționale în 

cadrul colectivului de la 

Institutului de 

Lingvistică de acolo, Ion 

Taloș (n. 22 iunie 1934, Prodănești, Sălaj) s-

a bucurat de prețuirea marelui poet și filosof 

Lucian Blaga (contribuind la realizarea 

antologiei de poezii populare a acestuia) și a 

etno-folcloristului Ovidiu Bîrlea. A urmat, 

apoi, în mai multe rânduri, cursuri de 

specializare în Germania, devenind profesor 

de literaturi populare neolatine la 

Universitatea din Köln. În volumul omagial 

ce i s-a dedicat în 2009, cu prilejul împlinirii 

vârstei de 80 de ani, Romania Occi-

dentalis/Romania Orientalis (Editura 

Fundației pentru Studii Europene – Editura 

Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp. 17-32), 

întâlnim o impresionantă bibliografie adusă 

„la zi” a sărbătoritului, ce se va completa mai 

apoi cu noi studii, unele comentate și de noi 

în paginile acestei reviste, din al cărei 

colegiu de redacție face parte, onorându-ne 

astfel cu statutul său academic. 

Lărgindu-și orizontul cercetării 

științifice nu numai prin studii dar și prin 

aplicații de teren în spațiul european, 

veteranul etno-folcloristicii românești dl Ion 

Taloș, autorul binecunoscutei monografii 

Meșterul Manole (I, 1973; II, 1997), dar și al 

altor cercetări de folcloristică (Gândirea 

magico-religoasă la români, 

2001; Cununia fraților și Nunta  

 

 

 

 

 

Soarelui,2004; Lupta voinicului cu 

Leul. Mit și inițiere în folclorul românesc, 

2007), a revenit în ultimii ani cu solide și 

ample cercetări de antropologie culturală, 

precum Cununia fraților și Nunta Soarelui.  

Incestul zădărnicit în folclorul românesc și 

universal (2004), Omul și Leul. Studiu de 

antropologie culturală (2012), Folclor 

spaniol/sefard în România. File de istorie 

culturală (2017). 

De la cercetarea folclorului din 

spațiul carpato-dunăreano-pontic, savantul 

etnolog Ion Taloș a trecut la investigarea 

fenomenului culturii noastre populare într-

un cadru interdisciplinar mai larg, cu 

deschideri europene, lucrările sale din 

ultimele decenii fiind meticuloase și 

riguroase abordări tematice, apărute sub 

egida Academiei Române. 

Astfel este admirabilul studiu de 

etnologie europeană, mai exact de „cultură 

populară romanică”, intitulat semnificativ 

pentru destinul nostru ca țară neolatină: 

D´Italica à Sarmizegetusa. 

Reflexions sur la culture populaire 

romane (Editura Academiei Române, 

București, 2016, 420 p.), Volumul cuprinde 

un mănunchi de cercetări redactate în 

limbile germană, franceză, engleză și 

spaniolă, organizate în cinci capitole. Încă 

din prima secțiune, autorul face o aplicată 

privire în istoria etnologiei europene 

(I.Histoire de l'enthologie européenne), 

stabilind locul lingvisticii și al studiilor de 

folcloristică românească în filologia 

europeană, după care se ocupă de La 

Tradition narrative populaire (II) și de La 

ION TALOȘ: D´ITALICA À SARMIZEGETUSA. 

             Reflexions sur la culture populaire romane 
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Tradition poétique populaire (III). 

Cercetătorul se dedică apoi unui 

impresionant studiu de comparatistică între 

„La Chanson de Roland”, medievalul epos 

din cultura hispană, și „Miorița”: 

Littérature mediévale et littérature orale 

(IV), rotunjindu-și culegerea cu Quelques 

aspects d'histoire de la culture (V) și, 

desigur, Conclusions (VI). 

În totul, cartea Între Italica și 

Sarmizegetusa. Studii de cultură populară 

romanică este o pledoarie pentru abordarea 

multiculturală și în context european a unor 

teme, motive, obiceiuri, cutume din cultura 

noastră tradițională, impresionantă fiind la 

dl Ion Taloș puterea de observație și 

identificare a unor date cu totul inedite până 

acum în folcloristica românească, abordarea 

inter- și multidisciplinară a acestora, 

răbdarea de a urmări până la nuanță 

anumite chestiuni, în general, rigoarea și 

probitatea ce conferă lucrărilor sale o 

formulă cu adevărat academică, savantă. E 

un fel de expertiză etno-folcloristică făcută 

cu instrumentar adecvat sursologiei 

interdisciplinare (cultură populară, istorie, 

mitologie, religie, istoria mentalităților etc.), 

pe coordonate culturale diacronice (vizând 

nu numai cultura europeană) și sincronice, 

o viziune desfășurată pe spații cultural-

spirituale largi, evidențiind specificitatea 

tradițiilor și ideea continuității, cu variabile 

de topos național și timp istoric. 

Iată, bunăoară, studiul Des bains 

romains aux bains rituels chez les 

roumains, în care, pornind de la dictonul lui 

Juvénal (orandum est ut sit mens sana in 

corpore sano), etnofolcloristul nostru scrie 

despre varietatea ritualurilor de purificare 

în colindele românești de Anul Nou (Les 

rites de pureté dans les chants de Noël 

roumains /colinde), dar și despre Le rôle 

magique du bain dans d'autres genres du 

folklore roumain, ceremonialul îmbăierii 

revelând o funcție importantă în poveștile 

românești cu animale, figuri mitologice, de 

la naștere până la moarte, în tot atâtea 

obiceiuri interogate de autor, cu riguroasă 

aplicație bibliografică. Și, desigur, astfel de 

ritualuri, fiind înțelese în contexte culturale 

mai largi, cu identificări ale fenomenului 

încă din datele veterotestamentare și cele ale 

culturii antichității, de la Epopeea lui 

Ghilgameș și epopeile homerice în spațiul 

mai larg greco-roman, apoi bizantin și, 

desigur, la geto-daci(Les rites de pureté 

dans la culture ancienne (l 'Ancien et le 

Nouveau Testaments, les épopées antiques, 

l' archéologie el l 'histoire mediévale). 

„Les études réunies dans le présent 

volume – conchide autorul în secvența En 

guise de conclusion, rotunjind finalul - 

attestent la continuité d'une tradition en 

permanente mutation (...) Depuis 

l'Antiquité jusqu'au XIX e siècle en passant 

par la période médiévale, la tradition orale 

continue à attester sa présence. De même, 

qui pourrait douter de la permanence du 

rite de séparation d'avec un mort? Attesté 

dans la Chanson de Roland pendant les 

premiers siècles du deuxième millénaire, ce 

rite revient dans la tradition orale circulant 

parmi les Saxons de Transylvanie ou dans 

certaines localités roumaines au début du 

XXI e siècle.” 

Dovezile în acest sens al continuității 

tradițiilor sunt nenumărate, de aceea „la 

recherche folklorique sera ainsi obligée de 

tenter d'établir des rapports entre les 

documents dont elle dispose et les divers 

récits, histoires et anecdotes constituant le 

legs d'époques plus ou moins lointaines”, 

căci altfel „elles risquerait fort de se bloquer 

dans une modernité incertaine et de ne plus 

chercher en profondeur les véritables 

sources de certains textes ou phénoménes 

culturels. Ce qui signifierait, en fait, la perte 

de ce qui fait une grande partie du charme 

de la culture orale et, par conséquent, du 

plaisir de la recherche folklorique.” 
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VIORICA STĂVARU 
 
  
 
 

În 2019, la 
Editura Paralela 45, 
prozatorul și eseistul 
Sorin Delaskela 
publică romanul 
Destrămare, cea 
de-a treia sa carte de 
ficțiune, după 
Abisex (2007, 
Editura Brumar; 

reeditare în 2010 la Editura Herg Benet) și 
Noaptea pisicilor lungi (2011, Editura 
Brumar). 

 Fragmente din  Destrămare au 
apărut inițial în revistele Poesis 
Internațional și Lettre 
Internationale, unde au funcționat ca 
proze autonome; autorul însuși 
mărturisește că și-a gândit cartea ca un 
volum de povestiri, un puzzle în care fiecare 
piesă contribuie la conturarea treptată a 
unei lumi „în amurg”, o lume refăcută pas cu 
pas de către un ins el însuși crepuscular, 
macerat de singurătate și de angoase, un 
observator care (își) analizează cu voluptate 
deposedările aduse de vârstă, (dez)iluziile, 
fugarele (ne)împliniri de natură socială, 
erotică, profesională etc. 

 Această a treia carte  a sa a beneficiat, 
din fericire pentru destinul ei, pentru 
drumul către cititori, de mai multe lansări în 
orașe mari precum București și Timișoara;  
scriitorul a acordat câteva interviuri, fiind 
prezent, ca invitat al realizatoarei de 
televiziune Georgeta Drăghici, la emisiunea 
Drept de autor, Radio România Cultural. De 
asemenea, cartea figurează, alături de alte 
volume de proză ale unor scriitori prestigioși 
într-un top propus de AgențiadeCarte.ro, în 
vederea nominalizării pentru premiile 
Radio România Cultural, Observator 
cultural și Gala Tinerilor Scriitori. 
Destrămare a primit Premiul literar  
 

 
 

 
 
 
 

„Cristian Săileanu” pentru romane 
publicate în anul 2019, acordat de juriul și  

 
Grupul „Corfu”, alături de alte două cărți 
semnate de Octavian Soviany și Mihail 
Victus. 

 În cadrul lansărilor și al interviurilor 
acordate, Sorin Delaskela a vorbit atât 
despre titlul inițial al cărții (Bărbatul 
destrămat), cât și despre specificul prozei 
sale, marcată insistent de reflexivitate, 
poeticitate și autoreferențialitate. 
Într-un interviu acordat lui Jovi Ene pentru 
filme-cărți.ro, scriitorul mărturisește că „... 
scriind Destrămare, dominantă a fost 
senzația că pierd pentru totdeauna o lume, 
propria lume - un spațiu vechi, surâzător, 
cunoscut, solar și protector ca un cocon, o 
lume străluminată de vigoare, mătăsoasă 
– și că mă îndrept spre un teritoriu 
totalmente obscur. Scriind, am avut tot 
timpul sentimentul că nu fac decât să 
consemnez un declin, să notez sfârșitul 
acestei lumi strict personale. Vocea din 
Destrămare e a unui personaj 
crepuscular”. 

 Așadar, deși intenția care a stat inițial 
la baza cărții a fost aceea de a realiza o 
radiografie a vârstei mijlocii, implicit a 
trăirilor și a stărilor/experiențelor prin care 
trece un bărbat de 45 de ani, accentul s-a 
deplasat ulterior, pe măsură ce textele s-au 
adunat, dinspre personaj spre lumea 
acestuia, astfel încât vorbim finalmente 
despre destrămarea unei lumi, a unei 
epoci, a unei generații. Sau, după caz, 
despre recuperarea ei în scris despre 
salvarea, prin artă, a unei „lumi în amurg”.  

Filip Maximilian M, martor și 
observator contemplativ al acesteia, 
„personaj crepuscular”, după cum îl 
denumește însuși autorul cărții, își asumă 
biografia unui ins cu trăsături pe care le 
recunoaștem, într-o oarecare măsură, și la 

Ochiul deschis înăuntru 
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personajele din romanele lui Richard Ford, 
Charles Bukowski sau John Updike: relativ 
tânăr, relativ realizat socio-profesional, 
căsătorit sau divorțat, căutând să-și valideze 
masculinitatea prin relații pasagere cu femei 
mult mai tinere, atent la „destrămarea” 
inevitabilă a propriului trup etc. Dacă în 
primele două cărți accentul cade obsesiv pe 
imaginea unui astfel de personaj insular, 
ușor egocentric, pentru care sexul e un soi de 
vortex narcotizant (o evadare sau o eludare 
a fricilor, o non-asumare a vieții mic-
burgheze), în Destrămare întâlnim un 
personaj masculin atent la glisajul interior, 
al trupului, al vârstei mature, care 
autoscopiază, cu nedisimulată voluptate și 
chiar autoflagelare, destrămarea propriei 
căsnicii, depresia instalată după ce a fost 
părăsit, relativizarea relațiilor, moartea 
unora dintre prietenii din copilărie și 
adolescență. 

 Confesiunea lui Filip Maximilian M 
se realizează concentric, de la imaginea 
bărbatului matur, care aleargă pe stadion, 
alături de fete și băieți tineri, în floarea 
vârstei (prilej pentru a-și observa propria 
desincronizare de aceștia) și până la cea 
finală, a individului aflat în propriul 
apartament, silit să se confrunte cu cohorta 
unor zile aproape identice în ritualul lor deja 
asumat.  

 Ceea ce câștigă în plus cartea aceasta, 
față de primele două, este tocmai plasarea 
personajului principal în contextul lumii 
căreia îi aparține, orașul de provincie 
denumit simbolic Es, cu toate atributele 
specifice, de la figurile emblematice (părinți, 
bunici, profesori, prieteni, iubite - crochiuri 
care se pot citi ca povestiri în sine, inteligent 
articulate prozastic) până la viața culturală, 
ritualurile, așteptările unei întregi generații 
din secolul trecut, gusturile și, eventual, 
realizările sau ratările acesteia; e o lume 
privită și recompusă cu tandrețe și cu o 
sfâșietoare nostalgie. Destrămarea 
individuală se topește aproape de la sine în 
destrămarea acestei lumi deasupra căreia se 
boltește un cer insuportabil de gol, o lume la 
granița cu o alta, grăbită și consumeristă. 
Aflat între ele, personajul-narator nu-și 

găsește rostul, nu își poate decupa spațiul, 
zona de confort: „Eu mă simt însă la capătul 
acestei lumi clare. Opusul. Nu mă împart 
nimănui. Monolitic, rigid, imobil și 
insolubil. Rece și unitar ca un bloc masiv de 
piatră, tras de frânghii și brațe îndoite, dar 
în cele din urmă abandonat” (pag. 93). 

 Deambulările erotice, ședințele de 
psihoterapie, lumea obiectuală, reificarea, 
toate acestea îi induc fie spaime existențiale, 
fie o abordare (auto)ironică salvatoare. Căci 
insul lui Delaskela e dintotdeauna un 
outsider, un intrus inteligent, speculativ, 
îndrăgostit și speriat de existență în același 
timp, conștient până în rărunchi de vanitas 
vanitatum și tocmai de aceea incapabil să-și 
asume un traiect verificat de ceilalți: 
serviciu, familie, copii, responsabilități, 
satisfacția grosieră a vieții mic-burgheze. 
Exercițiile sale autoscopice vădesc o 
luciditate de stilet, ochiul întors asupra 
propriei corporalități, asupra sinelui de care 
uneori tuturor ne e frică: „Am 45 de ani și 
sunt o bilă metalică bine prinsă în lanț de 
brațul macaralei, sunt însuși balansul, 
vibrația rigidă a lanțului, umbra 
rotunjoară și agitată care plonjează peste 
firele de iarbă ce au izbucnit dintre 
dale...”(pag. 16). 

 Traseul vieții și deposedările în timp 
sunt supuse aceleiași analize neiertătoare: 
„Începem în forță, cu frenezie, gustând 
toate aromele lumii, aerul răcoros al 
dimineții, marginea cănii, laptele cu cacao, 
textura cuburilor de lemn și a plastilinei, 
durerile subțiri și mici ale juliturilor, gustul 
propriului sânge din nasul spart și al 
nucilor verzi. După copilărie, undeva pe 
parcurs, toate lucrurile astea se pierd, se 
atenuează. Apoi, în consecință, apar 
ulcerațiile, insomnia, proasta impresie 
despre tine și despre lumea ta, ca și cum 
viața ar fi o obligație, o îndatorire 
cetățenească, o cauză exterioară ție” (pag. 
94-95). 

 Sau: „Acum și aici, adică depresiv, 
insomniac, confuz, obosit, înghesuit pe 
același culoar laolaltă cu alții o mie sau zece 
mii de bărbați și femei relativ inofensivi și 
speriați, indivizi anonimi și introvertiți, 
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pentru care viața a devenit de la un 
moment dat – nimeni nu știe cu exactitate 
când a început totul – mai complicată și, 
cumva, în mod inexplicabil, mai grea, ca și 
cum am purta toți jambiere de plumb” (pag. 
92). 

 A se integra social este, pentru un 
insular, un efort care induce, până la 
exacerbare, conștientizarea propriei condiții 
umane, un soi de viață dublă, în care a urma 

ritualul asumat de semenii tăi e un exercițiu 
opresiv: „Duc o viață banală, neștiută de 
nimeni, dincolo de ziduri și draperii. Încerc 
să fiu un tip cumsecade. Uneori stau pe alei 
și discut cu vecinii probleme de scară. 
Fumez chinuit, fumul mă îneacă și viața are 
gust de nevroză” (pag. 56) 

 Mimarea, aparența unei integrări 
sociale e permanent subminată de o 
conștiință lucidă, atentă la miezul efemer al 
oricărui act de viață. O conștiință care 
receptează asurzitor viața din jur, de la 
texturi și mirosuri până la forfota celorlalți 
oameni, o privire care descompune și 

filtrează tot și toate, simțind permanent pe 
limbă gustul insuportabil al neantului: 
„Orașul tresare. Îi simți freamătul. O sumă 
constantă și măsurabilă de vietăți tropăind 
în papuci de casă. Uși se desfac cu 
nerăbdare din apăsarea clanțelor de 
alamă. Clinchetul silfid al liftului oprind cu 
un etaj mai jos, mai sus. Bâjbâirea după 
întrerupătoare. Declicul brichetelor. 
Portierele mașinilor lovesc sec. Voci calde, 
radiofonice, răzbat prin pereți. Sunetul 
înfundat al pachetelor de ziare și reviste 
aruncate pe trotuar. Tropăitul metalic al 
autobuzelor. Vuietul nerăbdător al unui 
espressor. Frumusețea fanată și fără 
orizont a lumii în care ești aruncat, cum 
zicea un filosof neamț, o lume pe care o 
iubești, dar care într-o bună zi va dansa pe 
mormântul tău, și o va face cu zâmbetul pe 
buze...” (pag. 131). 

 Într-o recenzie apărută în Arca nr. 
2/2020, Felix Nicolau consideră că Sorin 
Delaskela scrie „un roman despre toamna 
oamenilor, a bărbaților în general. Un 
roman de obosită și delabrată provincie 
citadină românească” și că ingredientele de 
succes ale tuturor cărților sale sunt „un 
minunat simț al limbii și un umor ager, 
intensitatea și bogăția vieții interioare”. 

 Cu siguranță, grija pentru limbă și 
pentru mlădierile ei, polizarea tuturor 
suprafețelor stilistice, structurile poetice, 
sunt însemnele recognoscibile oricând în 
textele scrise de Sorin Delaskela. Texte care 
au gust și miros, o carnație vibrantă, o viață 
proprie la nivel lingvistic. Aproape un cult al 
formei, s-ar zice. 

 L-am ascultat vorbind despre cărțile 
sale și am intuit, cumva latent, insatisfacția 
scriitorului care și-ar dori să aibă talentul 
unor ansambluri epice, să nu se mai afle sub 
efectul seductiv al formei și al prozei de 
atmosferă. Dar, de fapt, Sorin Delaskela aci 
își are, ca scriitor, centrul de greutate. Din el 
însuși, vorba unui mare prozator interbelic, 
nu poate ieși... 
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Liliana Păunescu  

În ,,Don Quijote 

fue mujer", asistăm la 

o feminizare a 

imaginarului, Juana 

fiind un alter-ego ,,al 

cavalerului tristei 

figuri", un amestec de 

inocență și de 

intransigență, un 

personaj vizionar, 

care străbate spațiul real pe urmele 

scrierilor cavalerești. Filologi rafinați, 

autorii Antonio Municio și Simona 

Draculescu, au forța de a recrea o lume, 

păstrându-i simbolurile și adăugându-i  

altele, explorând dimensiunea tragic-

comică a quijotismului.  

Învăluită într - o aură tragică, Juana e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în căutarea unei identități, a promisiunii 

unui sens, între ea și lume interpunându-se 

modelul personajului livresc. Complexitatea 

quijotismului rezidă în fuziunile real - 

imaginar cotidian - intertextualitate, 

realitate - iluzie, rațiune - sentimente. 

Biblioteca este o metonimie a cărții. Jorge 

Luis Borges considera că paradisul nu poate 

fi decât o imensă bibliotecă. Juana reface un 

traseu atât de vechi și totodată atăt de nou, 

într-o  călătorie inițiatică, confirmând faptul 

că și o aparentă banalitate poate fi 

victorioasă.  

Ochiul demiurgic al autorilor dezvăluie 

substratul  realității, ascuns și atenuat de 

masca spectacolului burlesc. Juana are o 

sensibilitate ieșită din comun, mai ales prin 

modul original de a percepe realitatea. Ea 

are conștiința destinului său prescris și 

dorește să reconstruiască lumea, cel putin  

lumea sa interioară. Drumul nu este 

accesibil, e plin de ambiguități și de 

peripeții. Un duh binevoitor pare că o 

protejează în toate încercările prin care 

trece, scoțând-o, în mod miraculos, din cele 

mai mari primejdii.  

 Firul narativ se compune complex și 

captivant, precum rețeaua unei plase de 

păianjen. Don Quijote este readus la viață 

din lumea virtuală a cărții. El și Juana se 

condiționează reciproc. Transcendența 

memoriei culturale străbate universuri 

fictive și teritorii ale realității. Toboso e un 

spațiu multicultural, un topos al mirajului și 

al visării. Juana percepe și înțelege 

realitatea, dincolo de aparența existenței 

contingente. Don Quijote se proiectează în 

egouri textuale, într-o mișcare de infinită 

Don Quijote fue mujer – o feminizare a imaginarului  

în realități transindividuale 
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expansiune, în spațiu și timp, multiplicând, 

între real și fantastic, o umanitate văzută 

prin individual, în goana neîntreruptă după 

scopuri nobile. Prin informațiile oferite de 

cultura scrisă, Juana capătă permisul de 

acces la valori autentice, motivândi-și 

opțiunile și organizându-și eșafodajul 

argumentelor esențiale. Viața sa poate fi 

asociată drumului allegoric, cu toate 

obstacolele ce răscolesc ființele din rădăcini. 

Drumul personajului reprezintă o veritabilă 

experiență inițiatică, o acumulare în 

procesul devenirii spirituale. “Dacă Biserica 

este Casa Domnului, atunci Biblioteca este 

Templul Spiritului Uman”, afirma Paul 

Christian în “Lumea bibliotecilor, biblioteca 

lumii”. 

 Cândva, în anotimpul tinereții 

noastre, eu și Simona am fost colege în 

Bănie, la secția: Limba și literatura română 

/ Limba și literatura spaniolă. Pentru 

prienena mea, comunicarea interculturală 

cu Spania, era o dorință exprimată, fiindcă 

iubea limba și cultura acestui popor, care îi 

oferea o șansă în plus în larga lume a 

hispanității. Apoi, s-a stabilit în Spania, 

luând contact cu orizonturi necunoscute, 

dar iubite, asimilând pe viu valori culturale. 

Prozatorii construiesc o ficțiune 

verosimilă și au meritul de a recompune din 

fire imperceptibile, lăsate de două penițe 

inspirate și talentate, un personaj viabil sub 

raport artistic, de o exemplară vivacitate. 

Biblioteca e toposul eterat al valorilor 

durabile. 

Acolo, Don Quijote și Juana vor fi mereu 

aproape. Atâtea mâini și inimi îi vor atinge. 

Viața lor e reală și veșnică pe tărâmul artei. 

Juana e o entitate magică, căreia prozatorii 

i-au dat trup de cuvânt.  Doi prozatori care 

cred în nemurirea lui Cervantes. 

Pentru “Don Quijote fue mujer”, de 

Antonio Municio și Simona Draculescu, 

sunt potrivite versurile argheziene din “Ex 

libris”:  

“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

                                                                  

Încet gândită, gingaș cumpănită, 

                                                                  

Mâinile mele, care te-au deschis”. 
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Victor RUSU 

 
A trecut,din păcate, aproape neobservat 

volumul de versuri „Viaţa în care mor”, al 
cunoscutului poet şi artist plastic 
mehedinţean, Emilian Iachimovski, apărut, 
la editura Ştef, Drobeta Turnu-Severin. 

 Inspiratul şi revelatorul titlu 
oximoronic al acestui volum, ce marchează, 
în mod indubitabil, vârsta deplinei 
maturităţi creatoare a autorului său, 
sugerează ab initio atât tematica, cât şi 
registrul afectiv, confesiv şi uşor elegiac, al 
discursului liric de un rafinament stilistisc 
aparte şi de o sensibilă, o studiată eleganţă 
şi siguranţă a rostirii, cu predilecţie, în gamă 
majoră, gravă, persuasivă. 

Emilian Iachimovski este un poet 
cultivat, cerebral, o inteligenţă artistică vie, 
inventivă, care organizează/ textualizează 
riguros, cu ştiinţă şi artă a versului, a 
limbajului specific, substanţa lirică a 
poemelor sale de dimensiuni reduse,  

 

conferindu-le pregnanţă şi concreteţe 
imagistică, nebănuite virtuţi sugestive, 
întemeiate pe percepţii şi notaţii echivalente 
de reală fineţe şi capacitate revelatoare, ca în 
acest memorabil poem de atmosferă: „Chiar 
în momentul acesta/ o clipă nebună se 
izbeşte de pereţi/ Schijele ei minuscule/ îmi 
ciuruie bătăile inimii/ Prin coastele mele 
trec raze de lumină/ ca prin acoperişul 
spart/ din podul casei unde copiii/ se 
furişează să-mi răsfoiască/ poemele 
prăfoase” ... (p. 5). Sau: „Adormirea 
lucrurilor se face încet/ de din vârful 
picioarelor tăcerii/ care dansează cu 
balerina stinsă/ şi pâlpâie lumânările 
şoaptelor de amor” ...(p. 48). Şi: „Liniştea 
ţi-a muşcat din umăr/ din coapsa mea a 
spus femeia/ scâncind în gura sa tăcerea/ 
din rana liniştii” ... (p. 25) 

 Volumul „Viaţa în care mor” 
constituindu-se într-un sui generis tratat 
liric despre solitudine, dezolare, dezabuzare, 
unele dintre cele mai izbutite poeme şi  

versuri ale sale surprind cu subtilitate 
aluzivă şi un imaginar de o evidentă 
originalitate şi forţă de sugestie, 
nenumărate ipostaze ale însingurării eului 
liric: „Aş putea să merg până la urmă/ prin 
toate zăpezile minţilor mele/ să mă întorc 
beat ca o prună brumărie/ în aerul cu păr 
de pisică/ peste lumina de sidef/ şi luna ca 
o unghie de copil/ să se spargă în şoapte 
vagabonde/ în globuri de sticlă vegetală/ 
unde ard lumânările mâinilor mele/ 
întunericul mângâind” (p. 63). Sau: „Buzele 
umede ale singurătăţii întredeschise între/ 
chipul meu şi o oglindă păsări rănite sub/ 
parfumul călătoriei/ sfârşind aici în 
balansoarul tăcerii/ ca urma trupului meu 
înainte de clipa ca/ oasele mele să se facă 
pulbere/ ... în cutiuţa din lemn de măslin/ 
pe care tu o încălzeşti între palme” (p. 31). 
Şi: „Cele mai triste uşi sunt unde nimeni/ nu 
răspunde tăcerii/ ca nişte piei întinse 
aşteptării/ cu faţa la perete/ straturi de piei 
de culoarea nisipului/ şi paşi nehotărâţi se 

Tratat despre solitudine şi dezolare 
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opresc doar o clipă/ cât o flacără de chibrit/ 
în care arde numele uitat” (p. 61). 

 Cu toate că îşi cenzurează tiranic, cu 
o luciditate mereu în stare de veghe, orice 
efuziune sentimentală, orice accent confesiv 
cu o mai mare încărcătură emoţională 
trădată, declarată, se întâlnesc poeme 
întregi sau grupuri de versuri în care se face 
din plin simţit un acut, obsedant sentiment 
al timpului în implacabilă trecere: „Mă 
gândesc uneori la voi/ subţiri văpăi şi 
tinere abisuri/ cum ne-am stins în 
hăţiuşurile/ negre ale sângelui/ ca o 
gravură medievală/ prin colţurile cu 
umbră cleioasă/ ale vechilor ateliere/ fără 
să ştim că un singur maestru/ ne foloseşte 
ca pe creioane/ pentru desenele lui” (p. 52). 
Sau: „Mă sculam eu din mine să mă 
privesc/ copil în ceara aurie a somnului/ 
fluturul meu încleiase culori/ şi păsări 
captive în laţurile întrebărilor/ ... 
plângeam de neliniştea răspunsurilor/ şi 
era un plâns ca o ploaie de vară/ plânsul 
de-acum îmi îngheaţă obrajii/ de atâtea 
răspunsuri” (p. 50). 

 Format la înalta, elevata şcoală a 
poeziei moderniste cultivată cu vigoare 
creatoare şi strălucire de generaţia de 
referinţă şi rară înzestrare a lui Nichita 
Stănescu (”şaizeciştii”) autorul se dovedeşte 
a fi cu lecturile la zi, iniţiat şi chiar 
familiarizat cu poezia postmodernistă, 
„optzecistă”, de a cărei estetică insurgentă, 
accentuat înnoitoare, sunt vizibil 
contaminate (cu măsură, bun-gust şi spirit 
critic) o seamă dintre versurile volumului 
recenzat. Discursul liric este marcat sensibil, 
cu bune rezultate, de accente (auto)ironice, 
ludice, parodice, de jocuri de cuvinte, 
„paradoxiste”, oximoronice, de tautologii, 
parafrazări, formulări redundante, 
pleonastice, silogistice, dualiste, limbajul s-
a „democratizat”, s-a îmbogăţit cu 
neologisme, anglicisme, cuvinte argotice şi 
dialectale, chiar şi cu „invenţii” de ordin 
lingvistic proprii. De influenţă „optzecistă” 
şi epicizarea substanţială şi semnificativă a 
lirismului, prozaismul voit, tratat în registru 
parabolic şi alegoric, atmosfera de veritabil 
coşmar existenţial, generată de realităţile 

dure, aberante, imunde, ale universului 
citadin actual, cu predilecţie abordat şi 
reconstituit polemic, incisiv, pamfletar: „În 
oraşul mort comedianţi fără vlagă/ pe 
străzi cu inscripţii de coral/ ... trăiesc 
mâncători de ceasuri/ ei cronţăie rotiţe şi 
arcuri/ ei ling părul timpului/ crescut pe 
cadranele oarbe” (p. 54). Sau: „...Cămăşile 
murdare/ ale realităţii unde gâlgâie 
vorbele de taină/ ale poştaşilor, ale 
portarilor,/ ale şoferilor, ale aurolacilor” 
(p. 16). Şi: „UNDE SCAFANDRII 
PRIMĂRIEI GĂSESC/ MEREU TITANICE 
OBSESII ASCUNSE DUPĂ/ UŞI 
CAPITONATE CU PIELE MOALE DIN/ 
PENIS DE BALENĂ/ Cât aş putea să fiu 
altceva decât azi/ când mă sugrumă 
întoarcerea acasă/ ca şi cum o eşarfă 
ombilicată mă înfăşoară/ învineţindu-mi 
clipa/ zornăie cheile labirintului/ unde 
intru fără să ştiu dacă mâine ...” (p. 55). 

 Noi, însă, am citit şi recitit cu rară 
satisfacţie estetică formulările memorabile, 
de sorginte modernistă, cu valoare 
emblematică şi revelatoare pentru 
remarcabilul, viguros talent al poetului 
Emilian Iachimovski: „Auzea/ alunecarea 
umbrei/ peste umbră” (p. 36), „ciorapii tăi/ 
uitaţi ca o piele de şarpe prin mărăcini” (p. 
40), „unde ard lumânările mâinilor mele/ 
întunericul luminându-l” (p. 63), „paşi 
nehotărâţi se opresc doar o clipă/ cât o 
flacără de chibrit/ în care arde numele 
uitat” (p. 61), „Piere sunetul paşilor în 
văzduhul îngheţat/ pe clanţele uşilor de 
mahon/ ... din centrul labirintului/ 
putrezind odăjdiile tăcerii de piatră” (p. 
40), „eu mâncam/ struguri de piatră şi 
nopţi după nopţi/ stiletul stins al lunii 
ruginea în mine” (p. 19), „Adio zic şi sugrum 
interioarele/ prin care mi-am purtat 
memoria/ ca pe propriul copil” (p. 7), 
„urăsc înlănţuirea cenuşii cu moartea/ 
rădăcinile morţii cu picioarele cailor”, 
„poeţi care sorb paşii negri/ ai clipei când 
lava mării se răceşte” (p. 9) etc. 

 Cine „aude alunecarea umbrei peste 
umbră” are acces la imponderabile, la 
inefabil, deci este poet autentic, de reală 
vocaţie.   
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Liviu KATUNA 
 

Lucrarea „VICTOR DAIMACA – 

descoperitor de comete”, a dlui Zenovie 

Cârlugea constituie prima monografie ce se 

dedică lui Victor Daimaca, matematician şi 

astronom român al cărui nume a intrat în 

istoria cosmologiei mondiale. Pătruns încă 

din anii liceului de pasiunea pentru 

astronomie, la Liceul «Traian» din Turnu-

Severin, Victor Daimaca se înscrie la 

Facultatea de Matematică a Universităţii din 

Bucureşti, devenind profesor în 

învăţământul secundar. În perioada 1929-

1950 funcţionează ca profesor la mai multe 

licee din Târgu-Jiu, impunându-se prin 

seriozitate şi profesionalism. În septembrie 

1943, cu un binoclu procurat de la polonezii 

din Lagărul de internaţi politici din Tg.-Jiu, 

va descoperi cometa ce-i poartă numele 

(Daimaca 1943 C), iar în decembrie 

acelaşi an altă cometă, observată 

concomitent din Olanda şi USA de alţi doi 

cercetători, ce se va numi Cometa Van 

Gent-Peltier-Daimaca 1943 W. Alte 

cinci comete au fost observate şi identificate, 

dar ele vor purta numele descoperitorilor 

lor: Kopff, Giacobini-Zinner, Encke, Honde, 

Backharov. Monografia evocă atmosfera 

Târgu-Jiului din anii celui de-al Doilea 

Război Mondial, ecourile din presă,  

 

 

 

amintirile unor foşti elevi şi ale unor 

contemporani. 

Din 1950, Daimaca se transferă la 

Bucureşti, unde va lucra ca «şef de sector» la 

Observatorul Astronomic al Academiei din 

Parcul Carol, publicând rezultatele 

cercetărilor sale în presa de specialitate. 

 Autorul monografiei dovedeşte o 

documentare foarte riguroasă, investigând 

arhivele şi colaborând cu Observatoarele 

Astronomice din Bucureşti, Paris şi Hawaii.  

Mai mult chiar, aduce în pagină 

consemnările privind „Cometele Daimaca”  

în publicaţiile de profil din Franţa, Anglia, 

USA, bucurându-se de sprijinul dlui Dr. 

Mirel Birlan de la Institutul de mecanică 

cerească şi calculul efemeridelor din Paris-

Meudon, care semnează şi Avant-propos-ul 

lucrării. De asemenea, un ajutor important 

l-a obţinut autorul şi din partea dlui Dr. 

Christian Veillet, directorul executiv al 

mega-observatorului Canada-France-

Hawaii Telescop Corporation, situat pe 

Mauna Kea, cel mai înalt munte din lume 

aflat în insula mare a statului Hawaii din 

Pacific,  reuşind să procure fişele „Cometelor 

Daimaca” din baza de date NASA. Încântat 

de proiect şi de corespondenţa purtată, Dr. 

Ch. Veillet onorează monografia de faţă cu 

recomandarea de la pag 2 şi de pe coperta 

IV. În general, lucrarea, beneficiind şi de o 

ilustraţie documentară bogată, reliefează 

contribuţia neobositului matematician-

astronom Victor Daimaca la cercetarea 

Uraniei. Constituindu-se într-un viu omagiu 

adus unicului român descoperitor de 

comete, recunoscut de comunitatea 

ştiinţifică internaţională, cartea de faţă 

invită la o mai dreaptă cinstire a celui ce face 

cinste învăţământului şi cercetării 

astronomice româneşti.  

VICTOR DAIMACA – descoperitor de comete 
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Ottilia Ardeleanu 
 
 

Spiridon Popescu nu are nevoie de 

nicio prezentare. Oricine știe că el este într-o 

relație specială cu Dumnezeu, de pe când avea 

16 ani și a fost diagnosticat cu o „boală” 

necruțătoare: geniu cu metastaze, după cum 

singur afirmă în autobiografia dumnealui. 

Locuiește în Târgu-Jiu, etajul zece, lângă 

cer, așa cum mi se destăinuie în dulcea 

dedicație pe care o scrie pe prima filă a 

volumului de poezie multilingv Diavol cu 

coarne de melc, primit cu imensa bucurie a 

celei care iubește poezia și sufletul ei, iar de o 

vreme caută prin hățișul cuvintelor armonia 

lirică a literei! Nu aveți cum să nu fi auzit 

rugăciunea acestui poet făcută către 

Dumnezeu, ca un fiu legat de neam de țărani 

și de pământ, Doamne, dacă-mi ești 

prieten, poezie recitată de renumitul actor 

Florin Piersic. Citindu-l pe Spiridon Popescu, 

rămân cu acel sentiment de plenitudine 

poetică, fiindcă nu de puține ori mi s-a 

întâmplat, în itinerariul  

 

 

acesta în care am fost însoțită de diavolul cu 

coarne de melc, să zâmbesc satisfăcută, dar în 

același timp să fiu întristată de versurile 

aceluiași discurs liric. E cumva ca în 

Democrație, (p.30): În România,/ Astăzi 

orice gând negru/ Poate fi exprimat/ În 

versuri albe.// Iată că idealul/ Pentru care-

au murit mii de tineri/ S-a împlinit. 

Abordarea poeziei, ca formă, în acest 

volum este una de scurtă lungime, iar, ideatic, 

lucrată pe esențializare, pe concentrare și 

evidențiere a subiectului. Poeziile par a fi 

anunțuri-fulger: Primesc în gazdă-un 

înger disperat,/ Un înger izgonit de 

Dumnezeu,/ I-asigur tot confortul: masă, 

pat/ Și nu îi cer chirie niciun leu.// Atâta doar 

pretind: când e-ntrebat/ Să spună la vecini 

că-i Eu-l meu./ Anunț, (p.24), probe sau 

lipsa lor: M-am aruncat în mine ca-ntr-un 

hău./ Voiam să mor. Nu cred c-am reușit:/ 

Deși mi-au scotocit întregul Eu/ Cadavrul 

încă nu mi-a fost găsit.// Deci, nu există 

probe c-am murit,/ Dar nici că mai trăiesc. 

Cum e mai rău./ Lipsa de probe, (p. 22), 

imprecații: Eul meu, bată-l norocul,/ 

Numai rele mi-a făcut:/ M-a pierdut la 

pocher moartea,/ Și tristețea la barbut -/ M-

a lăsat, fir-ar să fie,/ Într-o cruntă sărăcie.// 

Vedea-l-aș pe năsălie!…/ BLESTEM (1), (p. 

23),  fapte diverse, regrete, sfaturi, 

scrisori, comunicate etc. Deși neîmpărțit 

pe teme ori capitole, volumul de față are 

imbricate titluri însoțite de numărul de 

ordine, ca o repetiție a aceleiași teme propuse 

cititorului dintr-un alt unghi poetic, astfel, se 

întâlnesc AUTOPORTRET (1), (p.14), 

AUTOPORTRET (2), (p.118), AUTO-

PORTRET (3), (p.128), și aici, aș vrea să 

mărturisesc faptul că poetul se imaginează a fi 

altcineva ori altceva decât este, un 

Autosufletesc – spun eu- demontat din stările 

emoționale care îi străbat sinele, astfel încât se 

simte aproape Dumnezeu ori nisipul fin al 

PSALMI ȘI BALADE 

https://poezieromaneasca.files.wordpress.com/2019/10/img_20191004_162832.jpg
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unei plaje ori un copac firav cu crengi puține; 

sau: RUGĂMINTE (1), (p.22), 

RUGĂMINTE (2), (p.36-37), 

RUGĂMINTE (3), (p.107), RUGĂMINTE 

(4), (p.111-112). La fel cum sunt 

semafoarele, utopiile, tragediile în cer, 

rugăciunile, poemele, sfaturile, 

cântecele, dialogurile peste gard, 

pastelurile, toamnele, elegiile, 

dialogurile, scrisorile, fără-ndoielile, 

catrenele, blestemele, faptele diverse, 

tristețile… însă, între toate, aș remarca 

psalmii și baladele. 

Psalmii fac înțelegerea să ajungă la rang 

divin prin încercarea anevoioasă a autorului 

de a ajunge aproape de Dumnezeu, atât de 

aproape încât orice durere să se dizolve 

instantaneu. Baladele sunt răspunsuri la 

întrebările, rugările și încercările de a depăși 

realul cu neajunsurile lui, și chiar replici ale 

poetului către Dumnezeu, o mână întinsă 

Acestuia, ca și când rolurile se pot inversa. Iată 

o exemplificare: A venit la mine și mi-a 

spus:/„Lasă-mă să-ți zic Iisus”/ M-a luat 

deoparte-apoi: „Ai fost tâmplar,/ Fă-mi până 

mâine-o cruce de stejar”./Văzând că nu-l 

refuz, mi-a mai cerut,/Mieros, și-un pumn de 

cuie cu-mprumut.//A doua zi, când era gata 

tot,/Ca o femeie m-a luat de cot,/Șoptindu-mi 

candid: „Haidem, frățioare,/Să facem pe 

Golgota o plimbare…”/ BALADĂ (2), (p. 

54). 

Interesantă mi se pare și acea „Nuntă în 

cer” personalizată în BALADĂ (7), (p. 

57):Doamne, mult mi-ar mai plăcea/Să fac 

dragoste cu-o stea,/Steaua să rămână 

grea/Și să nască altă stea,/Iar eu, ca un tată 

bun,/Pe copilă să mi-o-ndrum/Să nu fie 

căzătoare/Nici la nunta cea mai mare!… 

Desigur, poetul nu se-ndură să omită 

moartea ca personaj principal în viață, de 

aceea, ni se confesează: Moartea mea-i o 

mare doamnă,/Nu mă-mbeznă, ci mă-

ntoamnă,/ Ca să poa, la 

primăvară,/Frunzele să-mi deie iară./ 

BALADĂ (18), (p. 84). 

Altminteri, poezia lui Spiridon Popescu 

este un alai de regrete, tristeți, împăcări cu 

sine, revolte interioare, poetul trăind la maxim 

aceste stări în contextul social-politic al 

vremurilor noastre pe care îl valorifică cu 

dexteritate în multe dintre creațiile sale, ca de 

exemplu: VIAȚĂ DE CÂINE; PRIVIȚI, 

ACEASTĂ GHILOTINĂ; ANGAJAMENT 

DISCURS; DEMOCRAȚIE; DISCURS ÎN 

PIAȚA UNIVERSITĂȚII; ÎMPROPRIE-

TĂRIREA LUMINII; MI-AR FI PLĂCUT 

SĂ FIU O BRUTĂ, DOAMNE; RAPORT. 

Poetul poate părea un pic narcisist, în 

sensul că se vede frumos interior, își conferă 

importanță și tot ce-l înconjoară se raportează 

la sine. Însă, latura tristă a expunerilor sale 

înlătură această suspiciune de 

autoidolatrizare. Aș evidenția în acest sens 

poezia MI-E DOR DE MINE, (p.104): Mi-e 

dor de mine, nu m-am mai văzut/De dinainte 

de-a mă fi născut/Și-atunci din fugă doar: o 

clipă, două,/C-am fost trimis să pun pe 

frunză rouă/Și, cum această treabă s-a 

lungit,/Sinele meu, probabil sictirit/Că l-am 

lăsat s-aștepte, a plecat./Unde s-a dus?Nici 

astăzi n-am aflat/Și-aș da oricât să aflu căci, 

vă spun,/Chiar mi-e, de el, un dor nebun, 

nebun… 

Un alt atribut al poeziei lui Spiridon 

Popescu este acela al omagierii unor poeți 

și artiști de renume, ceea ce mă face să cred 

că poetul are niște modele, niște precursori pe 

care îi respectă dincolo de murire și cărora 

simte nevoia să le plătească tribut. Tributul 

celor care le urmează, nu numai al său. Și aș 

începe cu OCHII LUI HOMER, (p. 38-39): 

Am luat ochii lui Homer și i-am ascuns sub 

zăpadă/Să nu mai vadă,/Fiindcă lumina lor 

mă deochea/Și mă făcea să am dureri de stea. 

Despre EMINESCU, (p. 40), spune că s-a 

născut din dorința noastră de a fi,/Din 

orgoliul cuvintelor noastre-/Nu-n pântec de 

femeie a mișcat/Ci-n pântecele cerului, 

albastre. Pe ARGHEZI, (p. 40), îl consideră 

un biet monah, retras într-o chilie, încercând 

să-l pipăie cu-n braț pe Dumnezeu. De 

NICHITA, (p. 41), zice că: Era un domn,/nu 

sta să se tocmească:/dădea bacșiș la flori/să 

înflorească,/le mituia pe toamne/să se 

facă,/prin plopii lui,/că au uitat să 
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treacă.//Când bani de mituit/n-a mai 

avut/s-a dus în cer,/să ia un împrumut. Și 

cum era să se lipsească de DINESCU, (p. 41-

42)? Poetul ăsta/e un pișicher,/poetul ăsta/n-

are nimic sfânt:/cu fiecare carte/face gaură-

n cer/prin care-apoi/atâția îngeri 

pier,/căzând ca bolovanii/pe 

pământ.//Doamne, de mă iubești,/fă-mă ca 

el/și-o să-Ți ridic biserici/din Cuvânt!… 

Dar, n-aș putea să nu remarc în miezul 

poeziei lui Spiridon Popescu acel duh 

bacovian, acele stări lacustre, acele lamentații 

de tristețe, acel plumb sangvin, acea 

întunecare sufletească: Sunt mai bacovian ca 

tine,Doamne,/Tristețea-n mine umple-un vas 

mai mare,/Femeia care-mi cântă-i mai 

barbară/Decât femeia ta, și-n 

felinare/Lumina mi-e așa de slabă-ncât/Nu 

pot să scriu „Lacustră”, de 

urât./SCRISOARE CĂTRE GEORGE 

BACOVIA, (p. 17). 

Tot în ciclul scrisorilor se înscrie și poezia 

SCRISOARE CĂTRE CHARLES 

BAUDELAIRE, (p. 17), în care, similar 

„florilor răului”, poetul amplifică stările de 

scârbă, spurcăciune, mirosurile grele de hoit și 

de minciună! 

Totuși, scrisoarea scrisorilor este cea 

adresată lui Dumnezeu, de-a dreapta Căruia 

creează, la masa poetică din Cer, toți acești 

redutabili poeți universali:Doamne, dacă vei 

observa că-ntr-o zi/Gândul spre Tine n-o să 

mă mai poarte,/să știi: nu-s supărat că m-ai 

făcut muritor/Ci, fiindcă nu mi-ai dat puteri 

să aud/Cântecul Privighetorii și după 

moarte./SCRISOARE CĂTRE 

DUMNEZEU, (p. 88). Aici, doar în aceste 

câteva cuvinte firești, remarc sensibilitatea 

poetică și sufletească popesciană, dragostea 

de locul natal, iubirea de țară, de semeni, de 

unicitatea, autenticul și fermecătorul ținut 

lumesc așa cum a fost creat de Dumnezeu. O 

dragoste curgătoare! În Cântecul Privighetorii 

se regăsește întreg sensul vieții! 

Dragostea, la acest deosebit autor, este 

intuitivă, pare lăturalnică, de fapt ea este 

considerată (și considerabilă!) prin sugestie, 

artistic, așa cum în poezia sculptată 

brâncușian: Nu depozitați 

inimi,/inflamabile,/în jurul Porții Sărutului -

/buzele îndrăgostiților/sunt atât de 

încinse,/încât s-ar putea produce/cel mai 

mare incendiu./ BRÂNCUȘIANĂ, (p. 46). 

Întreg volumul îmi pare o dedicație lui 

Dumnezeu, un transfer între sinele autorului 

și divinitate, un vas comunicant cu Dumnezeu. 

Fie că e o constatare, fie că e o îndoială, un 

mister, o teamă, un regret, o răbufnire 

etc., poetul se adresează necontenit lui 

Dumnezeu, încercând să-și abiliteze existența 

și stările sufletești. Consideră că relația cu 

divinitatea trebuie să fie una directă, fără 

intermediari și fără locașuri de cult, 

spovedania făcându-se prin cuvânt și în taina 

din inimă. Vremurile prea zgomotoase, la 

propriu cât și la figurat, nu sunt utile nici 

măcar lui Dumnezeu: În ultima vreme,/s-au 

ridicat atât de multe biserici/că 

Dumnezeu,/ca să nu mai fie deranjat toată 

ziua/de clopotele lor zgomotoase,/a fost 

nevoit să-Și antifoneze Cerul./ 

CONSTATARE (3), (p. 104). 

Poetul este sieși slujbaș. Obsesia 

scrisului și a poeziei îl urmărește non-

stop. Însă, are încredere în sine fiindcă este 

posedat de Dumnezeu, el, diavolul cu coarne 

de melc. Este bântuit de cuvânt și de 

destinul poetic, de menirea lui în lume. 

Nu poate scăpa de același mereu coșmar: În 

fiecare noapte, adus la trap de-un cal,/ 

Sosește-n visul meu un mareșal,/ Care-mi 

ordonă (parc-aș fi ostaș):/„Spre nemurire, 

înainteee, marș!”/COȘMAR, (p. 134). 

Spiridon Popescu susține ideea că destinul 

și munca poetului sunt procese (de conștiință) 

de talia răstignirii lui Iisus! Ceva care va 

rezista vremurilor. Ceva tulburător, aproape 

incredibil, dar vindecător, renăscător, 

mântuitor: „Ce faci, stimate domn,/De ce ești 

treaz?”/(Mă-ntreabă-n câte-o noapte/Câte-o 

stea)// „Scriu poezii…/(De fapt, bat niște cuie 

-/nu-n palma lui Iisus/Ci-n palma mea)”./ 

DIALOG NOCTURN, (p. 94). 

Poezia este mântuire, afirm și eu după 

lectura înălțătoare în care m-a ademenit acest 

Diavol cu coarne de melC
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Spiridon Popescu 

Poem cu titlul negăsit (1) 

 

O antilopă susținea mereu 

Că l-a văzut pe Dumnezeu 

În cerul gurii unui leu. 

 

 

   *** 

Miroase-n mine-a hoit de Dumnezeu, 

Să se fi împuțit egoul meu? 

Sau nu-mi dau seama și mirosul vine  

Din alte ceruri, nu din mine? 

 

Iubito, ești mai tânără, ia du-te 

Tu până Sus și vezi, te rog, ce pute, 

Iar de-a murit (doar de n-o fi așa!) 

Egoul meu, ia-i locul dumneata. 

Ai grijă însă,fă-o cât mai bine, 

Schimbarea asta, vreau, n-o simtă nime: 

Nu-mi place să se afle în popor 

Că Dumnezeul meu e muritor. 

 

Dialog peste gard 

 

– Doamne, Ți-am mai spus cândva: 

Ori eu, Doamne, ori Mata 

Amândoi nu vom putea. 

Cum să stea pe-același tron 

Dumnezeu și Spiridon, 

Când știi bine cum ne sare  

Țandăra la fiecare? 

 

Ca să n-ajungem la sfadă 

Trebuie, pân' la zăpadă,  

Unul dintre noi să cadă. 

– Și cum vrei să procedăm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca să știm care cădem? 

– Îl luăm martor pe Iisus  

Și-aruncăm cu banu-n sus. 

Dialog peste gard (2) 

 

Doamne, iartă-mă că te ispitesc: de ce oare 

Tocmai acum, când există atâta stofă în 

lume, 

Unele mai neșifonabile decât altele, Moartea 

Își confecționează hainele din pământ? 

Gestul ei mă frământă și noaptea: 

Dacă nu prea e sănătoasă la cap? 

Dacă, într-o bună zi, confundându-mă c-un 

ziar, 

O să mă împăturească și-o să mă vâre  

În buzunarul pardesiului său? 

Dialog peste gard (3) 

 

Mi-a zis zeul: „Mă, vecine, 

Am atâta greață-n mine 

C-aș usca un mărăcine”. 

 

I-am răspuns: „O, dragul meu, 

Dacă tu, care ești zeu, 

Dar eu, care-s om, Dar eu!...” 

Stau în afara mea 

 

Stau în afara mea și nu-ndrăznesc să intru, 

și aș intra, 

căci vântul începu din nou să bată... 

Dar, Dumnezeule, cum poți să bați 

la o ușă capitonată? 

P O E M E 
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Ioana Cistelecan 

 
 
 

O carte a devenirii, a zbaterii, a pașilor - 
când timizi, când apăsați -, o carte a trudei, a 
emoției, a neputinței și a sensibilității in extremis 
ne propune Ion Șerban Drincea în (și cu!) Umbra 
pașilor. Un cumul insolit de metaforă și epos, un 
mixaj inspirat de sentințe lirice percutante și 
imago-uri cvasi-oximoronice, voit derutante, dar 
înmiit ofertante într-ale demascării desuetului, 
cotidianului ce se lasă asemenea unei domnițe 
curtat și finalmente cucerit de substanța delicată a 
sensurilor subînțelese, insinuate conștiincios în 
text. Volumul rostește în egală măsură un parcurs 
al poetului și al poemului, cele două coordonate 
abisal animate conviețuind și ștanțând un spațiu al 
ambivalentului, dar și al dublului interdependente 
și compensatorii la infinit, un organism indivizibil, 
pulsând micronic și balansându-se continuu stabil 
între polii profunzimii și ai sensibilității solide, 
temeinice – mărci constante, rezultante ale 
vocației și ale experienței într-ale privirii poetice. 
Ion Șerban Drincea se află la mai bine de al zecelea 
volum de poezie și alege (ori e ales?!) să-și 
articuleze povestea, o călătorie asumată a unei 
existențe „dospite”, a unui poem moșit, a unei 
perpetue și răbdătoare căutări a sensului, a 
crezului binefăcător, a miezului care contează. 
Când sintetizate formal în reale sentințe, când 
expandate într-un epic cu iz de legendă, poemele 
devoalează adevăruri dureroase, demistificând 
măști și spații comune pe care le umple de 
semnificație, semnificant și semnificat. Jocul 
umbrei și al luminii, al refuzului și al acceptării 
pare a rostui cu prisosință o mișcare pe verticală 
constantă, desemnând urcușuri și coborâșuri ale 
sinelui, braț la braț cu poezia. Ab initio, poemul lui 
Ion Șerban Drincea se construiește și zvâcnește 
între negație și asumare, între întâmplarea a la 
Nichita Stănescu și metamorfoza implicită, impus 
de ritmul vital, de circumstanțe și de opțiuni 
personale. Cartea ar putea la fel de bine să se lase 
imaginată ori decodată ca un exercițiu al 
echinocțiului – imago central al volumului de față, 
un soi de supra-metaforă a schimbării, a 
transformării, a ciclicității, a revigorării, a unui n 
de valențe ce se conglomerează și converg înspre 
stația finală a devenirii umanului. („Nu am vrut să 
mă nasc/ în ziua echinocțiului/ nu am vrut/ uite 
așa/ nu am vrut/ am stat ascuns/ în burta mamei”; 
„S-a dus dracului/ iubirea de oameni/ totul s-a 
feștelit/ în hârtii/ unde plâng palate/ cu iubiri 
deghizate”; „Pentru că omul/ este făcut/ după  
chipul și asemănarea/ lui Dumnezeu/ privesc  

 

oamenii/ cu bucurie// îi privesc (...)/ și îl văd/ pe 
Dumnezeu/ sunt om”; „ Am scris despre îngeri/ 
riscând să îmi crească aripi/ peste mâini/ și am 
rămas cu zborul/ rătăcit prin litere”; „Dacă 
neîmplinirile tale/ sunt desăvârșite/ de urmași/ 
ești un om/ împlinit”; „Iubirea este ca un 
ROGVAIV/ numai sufletul/ desțelenit de chemări/ 
își alege culoarea/ după intensitatea/ luminii 
primite”; „Nu toți oamenii/ sunt la fel/ așa a vrut 
Dumnezeu/ dar când simți/ bătăile inimii/ celui 
care se gândește/ la tine/ în ritmul inimii tale/ 
mulțumește-i lui Dumnezeu/ că a făcut o 
excepție”) Între noapte și zi se unduiesc lin, de sus 
în jos, poemul și poetul, ființe ambivalente, 
compensatorii, duale, actând ca termeni ai unei 
ecuații existențiale și deopotrivă lirice, ecuație ce 
introduce în pagină motive recurente (fântâna, 
copilăria, mama, izvorul, aripile, zborul, divinul...) 
care astfel circumscriu toposuri acut 
metaforiza(n)te, circumscriu și amprentează 
totodată un microunivers al inițierii, al degustării 
și al îngurgitării tuturor ingredientelor viețuirii 
întru poezie, practicând generos construcții cvasi-
antinomice, aforistice pe alocuri, intenționat 
deconcertante și deliberat reconfortante. („Sper să 
îmi bată inima/ chiar și atunci/ când aripile 
păsărilor/ mi-o sângerează/ cu zborul lor”; 
„Somnul meu adună alte lumi/ mă împart în 
universul zilei/ și universul nopții/ nu știu alții 
cum sunt/ dar eu am două vieți/ am prieteni în 
lumile nopții/ cu care beau cafeaua/ și mă bucur 
cu ei/ la porțile stelelor/ deschise larg de îngeri/ 
când venim din timpul zilei/ să povestim 
întâmplări/ din lumea ei”; „Fântâna era umărul 
crucii/ celor patru drumuri/ adunând tumultul 
satelor/ din cele patru colțuri de zare/ întinse peste 
câmp”; „Singurătatea pentru mine/ înseamnă 
întâlnirea cu prietenii”;„m-am mirat de 
întâmplare/ cum mă miram în burta mamei/ că nu 
vedeam lumina/ și iarăși am rămas mirat/ precum 
înainte de a mă naște// am rămas mirat de mine”; 
„Casa mea este înconjurată/ de păsări/ Dumnezeu 
a știut ce vreau/ a știut/ și mi-a dat zborul lor”; 
„Cred într-o singură lumină/ a începutului/ 
drumul ei/ e calea/ spre nesfârșire/ cum în 
ciutură/ se adună setea/ spre nesfârșitul 
izvoarelor”). Umbra pașilor articulează persuasiv 
o aventură înspre și dinspre  sine, o inițiere într-
ale umanului, fragilului și vulnerabilului, o oglindă 
a celuilalt ca avatar al miraculosului, însă și al 
superfluului, un zbor, un puls, o planare – toate 
într-un registru al firescului și al plasticității 
șarmant-sățioase.

Stații ale echinocțiului 
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EMILIAN MIREA 

 

închisoarea 

în închisoarea trupului meu 
e cald şi bine 
 
zăbrelele sunt subţiri şi moi 
şi îmi permit evadarea  
în orice clipă 
iar gardienilor  
le-am dat liber demult 
 
dar nu am de gând să evadez 
pentru că îmi place să ascult 
inima cum bate 
tic-tac  
tic-tac 
până i s-o termina bateria 
 
vremea fugii 
 
nu-ţi mai împinge trupul spre  
desfătări lumeşti! – 
va veni vremea mlaştinii 
va veni vremea fugii de cel ce ai fost 
iar goliciunile trupurilor  
nu ţi se vor mai părea frumoase! 
întinde-te pe iarbă şi aşteaptă... 
focul cărnii tale se va domoli şi 
vei cunoaşte liniştea 
atunci ispita va depune armele 
şi te va lăsa să te odihneşti puţin 
ca să nu mori prea obosit 
 

 
 
 
 

altă dimensiune 
 
am vrut să trec în altă dimensiune –  
aceea a fiinţei electrice care face naveta  
între catod şi anod 
 
dar nu mă puteam desprinde de  
staţia de autobuz în care 
te-am aşteptat  
 
şi nici trenul 
pe care voiam să-l îmbrăţişez 
nu a venit 
 
morţii sau viii?... 
 
în paharul cu alcool din faţa mea 
toate microorganismele  
sunt moarte 
şi aşteaptă reîncarnarea în  
acest cimitir lichid 
 
în paharul cu apă 
de lângă cel cu alcool 
toate microorganismele sunt vii 
şi se uită speriate la cele moarte  
din paharul cu alcool 
iar eu mă întreb  
ce să beau mai întâi: 
morţii sau viii?!...  
 
meditaţie 
 
au înflorit teii – 
e vremea pentru somn 
şi pentru meditaţie 
profundă 
până şi muştele 
şi ţânţarii 
au luat o pauză de gândire 
şi nu mă mai deranjează 
să dormim deci 
şi să ne gândim la 
ce am fi putut fi 
dacă nu eram 
ceea ce suntem acum 

P O E M E 
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Mihai Octavian IOANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampă 

 

Prin aerul copt al amiezii 

Vin păsări gălbui înciudate 

Plutind pe deasupra cirezii 

De melci cu corniţe scurtate. 

 

E-n iarbă o linişte mare 

Din creştet până la unghii 

Şi-n crunte beţii de nectare 

Cad fluturi julindu-şi genunchii. 

 

În stol se înfige-o columbă 

Ca-n mămăligă tăişul 

Zburând săgetat, fără umbră 

Suratele-i umplu frunzişul. 

 

Se sperie melcii a ploaie  

Şi fluturii tălpile-şi scutură 

Iar focul de prin măruntaie  

Îl sting pe margini pe ciutură.  

 

O şoaptă măcar nu se-aude 

În jur nu e nimeni ţipenie 

Lăsând numai fructelor crude 

Întreagă această vedenie. 

 

 

 

 

 

 

The second-hand man  

În cartierul de vest 

unde nu au călcat niciodată  

Leonard Bernstein şi Robert Wise 

se petrec tot felul de lucruri bizare. 

 

Un vecin îşi leagă foarte des caprele  

în buruieni 

de containerul cu gunoi 

şi abia târziu, seara, le duce  

spre casă. 

 

Asfaltul a venit pâş-pâş 

Doar pe unele alei şi a inundat  

Cu un pic de disciplină 

Cele câteva parcări 

Mai mereu ticsite  

În ultima vreme. 

 

Locatarii sunt dintre cei pentru care 

E foarte mare lucru  

că şi-au găsit o locuinţă acolo 

Şi dintre cei pentru care  

acest lucru 

Este din cale-afară  

de puţin,  

cu toţii adepţi convinşi 

ai filozofiei lui „Asta e”. 

    

Dragostea stăpâneşte toate cotloanele  

şi umple cu copii 

locurile de joacă  

creşa, grădiniţa  

şi minibuzele care-i duc dimineaţa 

spre şcoli.  

 

Cel mai rău e 

când bate tare dinspre fluviu vântul 

Şi se sufocă tot spaţiul  

de pungi, de hârtii, de crenguţe 

şi frunze. 

 

P O E M E 
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La nelipsitele bodegi 

Vei întâlni mai tot timpul 

pescarii cei mereu norocoşi, 

jucătorii pătimaşi de la aparate, 

căruţaşul care a strâns frâul calului 

de un stâlp de la piaţă 

Şi amorezul care se laudă 

către oricine 

cu cel puţin două duzini  

De femei folosite. 

 

Cam aceştia sunt oamenii cartierului 

care au casele altora, 

hainele altora, femeile altora  

Şi chiar cresc copiii altora 

într-o greu explicabilă  

Împăcare cu toate. 

 

 

 

 

 

 

Turbulenţe 

 

În praul iernii piaţa de flori se 

prăbuşeşte 

Doar cizanteme-n vaze şi trandafiri 

bătrâni 

Caleştile zăpezii se-apropie hoţeşte 

Graţii, culori, parfumuri zdrobind de 

prin grădini.  

 

În galantare triste dispar şi îngheţata 

Şi spuma de cacao şi recea limonadă,  

Braga în sud presimte că vremea ei e 

gata 

Şi va lipsi umilă din chioşcuri şi din 

stradă.  

 

Şi berea cea isteaţă, regină-n jilţ a verii 

Din sticle verzi sau brune, din halbe aurii 

Va fi vădit timidă la balurile serii 

Pentru rachiuri fierte şi vinuri rubinii... 

                   * 

                *    * 

Şi tu, care eşti floare, la iarnă ce vei face? 

Vei sta închisă-n casă, de vorbă cu 

pisica? 

Lasă-ţi pe umeri părul şi haide iute-

ncoace 

La o cafea amară care să-ţi curme frica. 

 

Sunt plăpumi de mătase la mine în odaie 

Şi-un şemineu cu fluturi de flăcări şi 

scântei 

Lămâi şi portocale pe mese am o droaie 

Şi ionatane grase, în palme să le iei. 

 

Să vină cu troiene din nord vagoane 

lungi 

Şi ţurţurii la streşini şi flori de gheaţă-n 

geam. 

Eu te aştept pe tine să-mi laşi pe perne 

dungi 

Şi cute în cearşafuri şi grija că te am... 
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Traian Vasilcău 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Emoţie cu Nichita 

Veniţi, vă strig, îmi trece seara 

Prin tîrgul singur şi flămînd 

Şi-o să vedeţi cum cade ceara 

Din ochiul lui Nichita blînd. 

 

Drumul pierzării 
Mergem spre pierzare: 
Eu, și tu, și alții. 

Mergem spre pierzare. 
Totu-i lămurit. 
Lumea e-n gheșefturi, 
Lumea e-n turbare, 
Chefuiește-ntruna 

Ca un troglodit. 
Lume fără noimă, 
Doar petrecăreață, 
Și cu minte creață, 
Negîndind măcar. 

Doar la jug și piață, 
Doar la jug și piață, 
Plus televizorul 
Și-un răsplin pahar. 
Judecă pe-oricine, 

Ei să-i fie bine. 
Se crede perfectă, 
Precum alta nu-i. 
Merge spre pierzare, 
Crezînd că la nuntă. 

Merge spre-nnecare 
Lumea dracului! 
Lume în dojană, 

Lume în prihană, 

N-ai timp de icoană, 

Nici de Dumnezeu. 

Mergem spre pierzare: 

Eu, și tu, și alții, 

Iar de mîine fi-vom 

Numai în muzeu! 

 
*** 
Vîntul te-a adus la mine, 
Pasăre, bătînd în geam? 

Ori Măicuța ce mă știe 
De pe cînd nici nu eram? 
Ploaia te-a adus la mine, 
Pasăre, ce n-o visam? 
Ori Măicuța ce mă știe 

De pe cînd pruncuț eram? 
Norul te-a adus la mine, 
Pasăre, ce-mi dai balsam? 
Ori Măicuța ce mă știe 
De pe cînd copil eram? 

Plopul te-a adus la mine, 
Pasăre, pe-al clipei ram? 
Ori Măicuța ce mă știe 
De pe cînd bărbat eram? 
Domnul te-a adus la mine, 

Pasăre, cum alta n-am? 
Ori Măicuța ce mă știe 
De pe cînd bătrîn eram? 
La eterna întrebare 
Pasărea n-avu răspuns. 
Și-am plecat cu ea în zare, 

Unde gîndul n-a pătruns. 
Nici privirea, nici simțirea, 
Nici semeață, inima. 
Unde-ajunge doar Iubirea 
Celui care-o va avea! 

 
Numai cîte-o floare 
Singur sui în noapte spre Nădejde culmea. 
Se rărește lumea, se rărește lumea. 
Singur sui în ziuă, zdreanță ai aripa. 

Se rărește clipa, se rărește clipa. 
Singur sui, tot singur te trezești pe cale. 
Se rărește plînsul, care-a fost ieri jale. 
Singur sui amurgul, singur---dimineața. 
Se rărește viața, se rărește viața. 

Singur sui, cerșindu-ți într-o Carte partea. 
Se îndeasă moartea, se îndeasă moartea 
Și se mîntuiește de-aici pînă-n soare 
Numai cîte-o floare, numai cîte-o floare... 
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Angelica Ioanovici   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timp 
Probabil n-o să fie timp, 
Prin pandemiile mortale, 
Să mai ajungem în Olimp 
Cu măști pe visele reale. 

 
Nu cred c-o să mai fie leac 
De teama despărțirii, totuși 
La marginea acestui lac 
Vor sta ascunși doi nori cu lotuși. 

 
Probabil n-o să fie vară, 
Doar toamna Terrei va domni 
Și va pleca,și o să ceară 
Eternități pentru o zi. 

 
Am să te-aștept, deși zadarnic, 
Când molima va fi trecut, 
Iar timpul ca un trist paharnic 
Va fi-ntr-un basm necunoscut. 

 
Iubire sau hazard ? 
E lumea guvernată de hazard 
Și tot ce uneori numim noroc 
E doar un vis scăpat cumva de foc, 
Dar multe alte vise totuși ard ? 

 
E lumea guvernată de iubire ? 
Seninul zilei poate fi chiar ea 
Și-oricâte explicații am căuta 
Ar fi doar exerciții de vorbire. 

 
 
 

 
 
 
 

Nu are sens poemul revanșard, 
Cuvintele se poticnesc în rime 
Tot căutând blândețea din asprime, 
Iubirea însăși pare a fi hazard. 
 
Sunt viețile pe fața unui zar, 
Rostogolit de gând prin univers, 
Oprit câteodată într-un vers 
Cu întrebări șoptite în zadar ? 

 
E viața guvernată de iubire, 
Sau doar hazard e tot ce ne-nconjoară, 
Mă-ntreb acum a infinita oară, 
Cât e prezent și cât e amintire 
Capătul lumii 

 
Când te-am căutat era prea târziu, 
Plecaseși demult la capătul lumii, 
Voiam să te văd, voiam să îți scriu 
Cu dorul ciobit de marginea lunii. 

 
Când te-am căutat era spre apus, 
Copiii din noi mai zâmbeau într-o poză, 
În rest, ce-a rămas de citit și de spus 
S-ar numi indulgent supradoză. 

 
Zi-i cum vrei, inutil sau prescris, 
Mi-e egal scadențarul pustiu, 
Poate-odată, cândva , într-un vis, 
Nu va fi de speranță târziu. 
 
Viză                                                                                                  
Să vină primăvara din culise, 
Să pună ea o viză peste toate 
Și așteptările acestea vinovate 
Să fie doar moneda către vise. 

 
Să repetăm cumva plictisitor 
Aceleași versuri reînseninate, 
Să pună ea o viză peste toate 
Și obosiți să ne topim de dor. 

 
Vor mai rămâne undeva nescrise 
Poeme din volume fără loc 
Și biblioteci ce n-au avut noroc, 
Să vină primăvara din culise. 

P O E Z I I 
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Gabriela Mimi Boroianu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sărutând uitarea 
mă îngropase adânc în uitare 

în colțul din dreapta 

mai înspre ieri 

trăsese o pătură groasă de negări 

să nu mai rămână nimic 

nici măcar o şoaptă...  

mă stropea cu notele  

unui cântec horit 

ca pământul să se tasese mai bine 

literele numelui meu să se destrame 

precum coala albă de hârtie  

în mângâierea focului 

rostea mărunt din buze 

notele unui descânt 

nu te iubesc 

nu te iubesc 

fumul țigării o îngâna 

aşteptând liniștea 

să închidă cercul 

O lume pierdută 
Ne puneam supărarile 

una peste alta 

așa ca la 9 pietre 

loveam în ele 

cu toată efervescența copilăriei 

fugind ca un stol de vrăbiuțe 

 

 

 

 

 

și râdeam 

și soarele râdea cu noi 

și fiecare gard 

 

ni se părea un munte 

pe umerii căruia 

ne înfigeam urmele 

escaladandu-l în 

cautarea unui loc de refugiu - 

porumbei - de uliul cel rău 

 

cavalerii, cu genunchii juliți 

se întreceau să intre în grațiile 

domnițelor din turn - 

cireșul ce trona maiestos în ogaș - 

și aveau săbii lungi 

de papură 

și se duelau 

pentru onoarea de a duce 

păpușile la școală 

în cărucioare de bostani scobiți 

și trași cu sfoara... 

 

și ne avântam cu toată inocența 

să rupem rândurile 

necunoașterii 

înrolați voluntari 

"țară, țară vrem ostași" 

răspunzând mereu prezent 

 

uneori ne pitulam 

și ne număram 

și ne căutam 

într-o lume a noastră 

unde totul era posibil 

 

ghiduș însă timpul 

ne-a pus pietricele 

în pantofii copilariei 

și ne-a scos din joc... 

 

azi doar amintirile ne mai caută 

și ne găsesc 

și ne numără 

din ce în ce mai puțini 

P O E M E 
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Poezii de  
    Silvia C. Negru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lacrimile frunzelor 
Frunza care nu-i bătută, 
nici de gând şi nici de ploaie, 
mie-mi este cunoscută 
şi îmi aleargă prin odaie. 
Ar fi parcă recreată 
şi să plângă, şi s-alinte. 
Ba mai mult, ştie să tacă, 
parcă fuge de cuvinte. 
Dacă-i frunza vântului, 
Ea îmi stă pe inimă,  
la cântecul pământului, 
primeşte lumină. 
Este frunza-frunzei-care 
ne acoperă, penumbră; 
în durerea încrustării,  
ea-și găsește urma-n umbră. 

 
Harpa de piatră 
Plini de speranțe ne trecem, 
Pe lângă piscuri cu iarbă albastră. 
Acordurile-n piatră cer  
rânduială clerului 
Peste armonii necunoscute. 
Muzica ne fură, iubire! 
Nemărginirea e fără păcat! 
Spiralele în panta domoală 
Ne dăltuie în trup smerenia clipei 
Născătoare de aripi la cer. 
Mirifică-i tăcerea din noi,  
Când trecem în zori valuri fertile. 
E mult mai multă iubire 
Pe treptele suferinței împietrite. 
Libertatea e idol succint, 
devorat de secunde. 
Când picură viața, grădinile cântă. 
Pe umerii mării, 
rotundul se lasă ca un adăpost 
înveșnicit 

Poezii de 
Teo Cabel 
 

Azi 
Apartamentul acesta  
cu patru camere 
aș fi vrut să fie o vilă 
să încapă cărți multe 
mi-ai spus că nu e locul lor aici 
doar a celor care le scriu 
a fost o vreme când țineam ușa închisă 
acum e vraiște 
și autobuze trec prin ea 
da, bine că nu e vilă 
unii intră și ies repede după o raită 
pentru camera de taină  
cheia e la mine 
unii tot intră și nu se simt înghesuiți 
oare câte bătăi ai pus doamne în ea?  
când se vor termina 
ziua  
noaptea? 
să fie cu un răsărit   

 

Noapte albă 
Noaptea cea mai scurtă 
nu se mai termină 
departe  
se zbate o flamă în întuneric 
rază captivă  
într-un ciob de nor 
o voce neînțeleasă cotrobăie în nori 
întuneric gros 
gânduri alungate de câte o gură de cafea 
stare de tăcere 
și frunzele în copac au ațipit. 

 
*** 
te uiți  în sus 
obiect în plutire 
mai multe obiecte  într-o mecanică a plutirii 
ce calcule fac să mențină traseul? 
ce sunete scot! 
metalice, dure, moi, line, tremurate 
când înaltul se suprapune cu cerul din tine 
zborul pulsează în pieptul tău 
atunci izbucnește trilul 
obiectul este o ființă 
ai vrea să fii pasăre? 
pasărea ar vrea să fie om?
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Poezii de 
Mariana DAVID 
 

Falnic odată 

 

Molid uscat 

Trăznit de vânt 

Cu plânset greu 

Vârful în jos 

Prăbușit pe-o piatră 

Plânge uscat 

Plânge că știe 

De-acum piatra e vie 

Mereu mai vie. 

Vai, satule, 

Mărăcinii mai înalți ca pinul 

Buturugi sângerânde 

Pe versant 

Amintesc tristețea viitoare 

Drum fără străjeri 

Pinii au căzut demult. 

 

Lentila probabilă 

 

Cea mai tristă poveste 

Nu s-a scris 

Nici nu s-a întâmplat 

E previzibilă 

Va fi foarte scurtă 

Pe înțelesul tuturor 

Doar două cuvinte  

Și un semn: 

”Ai plecat!” 

După nori, e raiul! 

 

Lentila vie  

 

E toamnă iar 

M-ascund sub un copac 

Prind fiecare frunză 

În palmă 

Și tac 

 

 

Poezii de 
Manolita Dragomir-Filimonescu 
 

 
 

CA  ALTĂ  DATĂ(În amintirea Elizei) 

Clipele încercănate 

ale altui timp. 

să atingi în paralel, 

să simţi contururile 

de altă dată. Clipe ca  

bule de polen separate 

de vântul orizonturilor 

îndepărtate. Mâinile vin  

de foarte departe ca 

mângâieri pierdute de tot. 

Redaţi-mi libertatea  

unui zbor încătuşat. 

Sub semnul plecări. 

Păsări sosesc în toate anotimpurile 

şi ne-amintesc că am fost trecători 

pe acest pământ pe care-l 

iubim cu toate acestea. 

 

SPUNEŢI-I 

Că marea cade 

sfâşiind nisipul cu albastru  

şi spumă. Spuneţi-i că timpul 

îşi depune aripile albe pe 

urmele acestor umbre. 

Ridicaţi mâinile ca să  

Acoperiţi cerul cu treziri. Sub ochiul 

deschis al zorilor cearceafurile 

nopţii aduc dansul zilelor, uitat  

undeva într-un colţ prăfuit 

al memoriei
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Ion Șerban Drincea 

 
 

Se înserase. 

Ioana și Lisandru 

stăteau în prispa 

casei, punând la 

cale treburile 

pentru a doua zi. 

Discuția lor a fost 

întreruptă brusc de 

bătaia clopotului 

de la biserică. 

Întunericul era sfâșiat de glasul bronzului care 

curgea peste sat, parcă venind dintr-o lume 

fantastică. Ioana și Lisandru s-au sculat în 

picioare și ascultau tăcuți. Clopotul, de data 

aceasta, nu se mai auzea rar, ca de mort, așa 

cum îl bătuse Lena lui Ciocălău, cu câteva zile 

în urmă, blestemându-și mama că nu i-a dat și 

ei din banii de aur pe care îi avea luându-i pe 

toți sora sa. Ar fi avut nevoie de ei. Îi vindea, și 

cu ce lua pe ei și-ar fi achitat datoriile la bancă, 

fiind amenințată cu sechestrul. Acum bătea ca 

de sărbătoare, cu dangăte repetate. 

– De ce s-o mai auzi clopotul, 

Lisandre? a întrebat Ioana. Mâine nu este 

sărbătoare, să-l bată nea Tudor. I-auzi, i-auzi 

cum se aude, nu se mai oprește, o fi murit 

cineva din ăia, oameni mari, cică așa bate când 

mor ei, bate încontinuu. 

– A murit pe dracu, a zis Lisandru, cam 

răstit, ce, dacă murea cineva bătea clopotul 

noaptea? Cine știe ce-o fi, nu știi că mai 

demult a bătut clopotul într-o dimineață, până 

la ziuă, să se ducă lumea la însămânțatul 

grâului. Era unu, Sălceanu, îl trimiseseră 

autoritățile să lămurească lumea să dea bătaie 

cu semănatul grâului, că se pun ploile. A bătut 

clopotul de a trezit tot satul. Oamenii, speriați, 

au dat fuga la biserică să vadă ce este, știi că 

m-am dus și eu, când colo, Sălceanu cum 

trăgea, așa trăgea clopotul de lanț. Mai era 

unul cu el și ăla stătea culcat pe targa de la 

clopotniță cu care se duc morții în biserică, 

atunci când li se face slujba de înmormântare. 

 

 

 

 

– Te apucași acum să spui de la Adam 

și Eva, a intervenit Ioana, lasă-l în pace pe 

Sălceanu, du-te să vezi de ce bate clopotul. I-

auzi cum trece lumea spre biserică! 

Dangătul clopotului sfărâma 

întunericul. Oamenii se duceau mirați spre 

biserică să vadă ce s-a întâmplat. Când a ajuns 

și Lisandru se oprise clopotul din bătaie. Se 

adunase lumea din toate colțurile satului, 

tineri și bătrâni, femei și copii. Acolo, 

Lisandru l-a întâlnit și pe Mițurcă. Acesta era 

supărat și tot înjura printre dinți că venise de-

acasă într-o fugă să vadă ce s-a  întâmplat, de 

ce bate clopotul. Unii oameni râdeau, alții se 

înapoiau către case înjurând. 

– Ce este, mă, Mițurcă, de ce bate 

clopotul? a întrebat Lisandru. 

– Nărodul ăsta de Boboloacă îl bătu, a 

început să-i explice Mițurcă. L-au pus ăștia să 

răspundă de pompierii voluntari, nu vezi cum 

se învârte pe aici cu un carnet în mână și țipă 

la oameni că nu veniră repede, când a dat el 

alarma. A ajuns și Boboloacă șef, trebuie să-i 

știe lumea de frică și ăstuia. 

Boboloacă stătea în mijlocul șoselei, în 

fața bisericii, cu un carnet în mână, înconjurat 

de oameni. Era agitat că pompierii voluntari 

nu respectă instrucțiunile, așa după cum le-a 

spus el. Zicea fraze fără legătură, începea o 

idee și o întrerupea, apoi trecea la alta în 

cuvinte alambicate. Lisandru a plecat și, când 

a ajuns acasă, i-a spus Ioanei în amănunțime 

de ce a bătut clopotul. Aceasta a început să se 

închine mirată, zicând: „Doamne, ce mai auzii, 

a nărozât lumea în satul ăsta! Bietul 

Boboloacă, în loc să-și vadă de treaba lui, s-a 

făcut șef la pompieri. Clopotul ăsta a ajuns de 

râsul lumii. Care cum îi vine,hai să bată 

clopotul! I-auzi, să pui satul noaptea în 

mișcare că așa vrea el, Boboloacă”. Dangătul 

clopotului s-a mai auzit când s-a spart 

colectivul din Râuleasa. Oamenii satului s-au 

strâns în jurul bisericii să afle că au devenit 

iarăși stăpâni pe pământurile lor. 

C L O P O T U L 
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Adina Marina Tabacu 

 
 

 
      

Marina Vlady și Vladimir Vîsoțki 

Anvergura iubirii nu este dată de numele 

celor care au șansa să o trăiască, indiferent de 

timp și timpuri, nu se măsoară în termeni care 

au legătură cu notorietatea sau renumele 

protagoniștilor. Cu siguranță, poveștile de 

dragoste ale celebrităților stârnesc curiozitatea, 

deseori devenind etalon. Însă, ceea ce apare pe 

scenă, partea vizibilă a istoriei este doar o 

fărâmă de adevăr.  Nici măcar pasiunea nu este 

atributul de bază al unei mari iubiri, ci 

complementaritatea, care constă, printre altele, 

în capacitatea de a-l vedea cu adevărat pe 

celălalt, a-l accepta întru totul și, mai presus de 

toate, a-l pune în lumină, a-i dărui bucurie, 

încredere și suport. Marile iubiri se măsoară în 

forța personajelor, în răbdare, dăruire și 

anihilarea orgoliilor. Or, în cazul când eroii 

poveștii sunt artiști, cu atât mai demni de 

admirație sunt cei care reușesc acest lucru. Într-

o astfel de poveste au trăit vreme de 12 ani 

actrița franceză Marina Vlady și poetul-actorul-

cantautorul rus Vladimir Vîsoțki. Aveau multe în 

comun: originile rusești, pasiunea pentru teatru 

și cinematografie și celebritatea. Cei doi tineri, 

deși nu împliniseră încă 30 de ani, veneau o 

bogată experiență de viață: ambii trecuseră prin 

două mariaje, din care aveau trei fii(Marina), 

respectiv doi fii(Vladimir). Marina, intrată în 

lumea filmului încă din copilărie, apoi, devenită 

un sex-simbol, era celebră pe plan internațional, 

jucând alături de vedete precum: Marcello 

Mastroianni, Marlon Brando, Orson Welles, 

Jean-Luc Godard, Simone Signoret, cu care a 

avut o prietenie foarte strânsă, aceasta sfătuind-

o să scrie despre Volodea (cum îl numeau 

apropiații pe Vîsoțki). Marina s-a ținut de 

promisiune și a scris ”Vladimir sau zborul frânt”, 

carte devenită bestseller internațional (apărută 

la noi la editura Meridiane, București, în anul 

1993). Volumul autobiografic este una dintre 

cele mai importante mărturii despre cel care a 

fost supranumit ”ultimul idol din U.R.S.S”,  

 

 

 

 

 

 

 

Vladimir Vîsoțki. Popularitatea acestuia era 

imensă, copleșitoare până și pentru Marina, care 

era obișnuită cu tratamentul special rezervat 

vedetelor. Vîsoțki era mai mult decât o vedetă: 

era glasul conștiinței unui popor condamnat la 

tăcere de către un regim totalitar, reprezentând 

un refugiu luminos într-o perioadă sumbră, 

marcată de teamă și restricții. El însuși declara: 

”Vreau ca publicul meu să trudească odată cu 

mine. Fără doar și poate din asta s-a născut stilul 

meu. Cântecul meu este aproape un 

strigăt.”Astăzi un termen extrem de vehiculat 

este ”empatia”. Se poate spune despre Vîsoțki că 

era întruchiparea empatiei. Înzestrat cu o 

înclinație uluitoare de a surprinde aspectele 

esențiale ale vieții și societății, de a asculta cu 

mare atenție povești, lipsite de însemnătate, în 

aparență, Vîsoțki se identifica lesne cu orice tip 

de personaj întâlnit. Toate aceste calități, 

îmbinate într-un mod deosebit de armonios și 

original cu talentele artistice de cantautor, au 

adus publicului rus, și nu numai, cântece de o 

rară autenticitate, astfel încât, nu de puține ori, 

Vîsoțki era întrebat dacă a fost marinar sau 

aviator sau dacă a trăit ingrozitoarea experiență 

a lagărelor și închisorilor comuniste. Faptul că el 

folosea persoana întâi în cântecele sale sporea 

credibilitatea întâmplărilor descrise și, în același 

timp, mirarea celor care aflau că el se inspira din 

poveștile de viață ale altora. În acest context s-

au întâlnit în Moscova, în anul 1967, Marina și 

Vladimir. El o știa din filme, îi compusese, cu 

ceva vreme înainte de a o întâlni, un cîntecel, pe 

care ea, uimită și amuzată, deopotrivă, l-a auzit 

pentru prima oară interpretat de propriii fii, 

care-l învățaseră la grădiniță, în Moscova. Ea, 

aflată la un festival de film în capitala U.R.S.S., 

îl vede pentru prima oară la Teatrul Taganka, 

unde Vîsoțki realizase, ca de obicei, un rol 

magnific. Marina este fascinată de interpretarea 

lui Vladimir, și, în aceeași seară, se întâlnesc. 

Fără ocolișuri, el, după ce își mărturisește 

dragostea pe care i-o purta de ceva vreme, ia 

DIN POEZIA MARILOR IUBIRI 
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chitara, îi cântă și  o încântă, vrăjind-o astfel pe 

cea supranumită ”vrăjitoarea” bărbaților( 

supranume câștigat dupa ce Marina jucase în 

filmul „Vrăjitoarea” și care o făcuse celebră în 

U.R.S.S). Acesta este începutul unei 

impresionante povești de iubire ce va dura 12 

ani, până la moartea lui Vîsoțki, aflat la vârsta de 

42 de ani, în 25 iulie 1980, survenită în urma 

unui atac de cord. Povestea celor doi tineri atât 

de talentați și îndrăgostiți a fost puternic 

marcată de destinul lui Vîsoțki, aflat sub semnul 

unui nemaiîntânit paradox: cântecele lui, deși 

iubite de rușii din toate categoriile sociale, de la 

țărani și muncitori până la intelectuali și 

nomenclaturiști, erau interzise la posturile de 

radio și televiziune, îngăduite fiind doar 

concertele, pe stadioane, în uzine, în universități 

și, cel mai grav și trist, poeziile lui nu au fost 

acceptate de nicio editură, având interdicție de 

publicare a celui care declara răspicat, cu mult 

curaj, toate neajunsurile regimului comunist, 

toată suferința unui popor mult prea asuprit. O 

singură excepție a făcut publicarea, la 

intervenția celebrei poete Bella Ahmadulina, 

prietenă apropiată și mare admiratoare a lui 

Vîsoțki, unei poezii, „prescurtate și schingiuite”, 

în almanahul ”Ziua poeziei”. Acest paradox l-a 

măcinat pe Vîsoțki până în ultima clipă a vieții. 

Dilemele și zbuciumul, provocate de refuzul 

autorităților de a-l recunoaște oficial ca poet și 

cantautor, Vîsoțki a încercat să le reprime, prin 

consumul exagerat de alcool, ce l-a dus de multe 

ori la un pas de moarte, apoi, în încercarea 

disperată de a renunța la viciul nimicitor, a 

devenit dependent de morfină. Programul 

extrem de solicitant: ziua, repetiții și filmări, 

concerte(deseori, câte trei într-o zi), seara, 

spectacole la teatru, iar noaptea, în afara celor 3-

4 ore de somn, scria versuri, i-a afectat puternic 

sănătatea. Marina a fost martoră la degradarea 

treptată a soțului ei.  O martoră extrem de 

implicată și activă, făcând sacrificii uriașe, 

începând prin pendularea între Franța și Rusia, 

renunțând la roluri și întrerupând filmări, 

pentru care plătea sume uriașe ca despăgubiri și 

continuând cu nenumăratele aventuri de pe 

teritoriul Rusiei, în încercarea disperată de a-și 

recupera iubitul, puternic afectat, în urma 

repetatelor excese, pentru a-i mai dărui câțiva 

ani de viață. Fără exagerare, se poate spune că 

Marina a fost îngerul păzitor al lui Vîsoțki, 

reușind să-i prelungească viața. Ca să poată intra 

mai ușor în U.R.S.S. și pentru a-l putea duce pe 

Vîsoțki în Occident, ea s-a înscris în Partidul 

Comunist Francez, întâlnindu-l astfel pe 

Brejnev, care, personal, își va da acordul pentru 

obtinerea unui pașaport. Ar fi putut să rămână 

în Occident, dar ”Să părăsesc Rusia? De ce? Eu 

nu sunt un disident, eu sunt un artist”. Aceasta a 

fost declarația lui Vîsoțki la postul american de 

televiziune CBS, din New York. „Eu lucrez cu 

ajutorul  cuvintelor, eu am nevoie de rădăcinile 

mele, eu sunt poet. Fără Rusia, eu nu reprezint 

nimic, fără poporul meu, pentru care scriu, eu 

nu mai exist, fără publicul meu care mă adoră, 

eu nu pot trăi, fără dragostea lor pentru actorul 

care sunt, eu mă sufoc. Dar fără libertate, mor.”  

Conștient de destinul său, oarecum 

resemnat, Vîsoțky scrie: „Poeții calcă cu sufletul 

pe lama de cuțit/Tăindu-și până la sânge 

sufletele desculțe”(Despre date și cifre fatale) și 

”Deasupra prăpastiei, pe buza-i subțire ca o ață/ 

Caii-mi cu cravașa-i mân, îi șfichiuiesc!/Aer 

parcă n-am- beau vânt, înfulec ceața/Beat de 

moarte sunt: mă pierd, mă prăpădesc...Am 

ajuns: la Dumnezeu nu există întârziere...”(Caii 

nărăvași) 

Yuri Liubimov, directorul Teatrului 

Taganka din Moscova, unde Vîsoțki l-a 

interpretat magistral pe Hamlet, declara în 

cartea sa : ” mai mult decât admirație- 

Pasternak, Ahmatova și Vîsoțki au stârnit, prin 

poemele lor, iubire.” 

În ultima poezie scrisă iubitei Marina, cu 

dedicația: ”Marinei, iubire unică a vieții mele”, 

Vîsoțki pare să-și fi găsit liniștea : ”Încă departe 

de jumătatea de secol, de-abia de patruzeci și 

ceva/În grija ta cam de doisprezece, iată, în 

sfârșit, trăiesc/Când mă voi înălța în fața 

Domnului Cel Atotputernic/ Mă va justifica doar 

virtutea cântecului meu.” 

Mai mult decât în constelația starurilor de 

teatru și cinema, povestea marii iubiri dintre 

Marina Vlady și Vladimir Vîsoțki, va dăinui, în 

timp și spațiu, împreună cu asteroidul botezat, 

în cinstea poetului, în anul 1985, de către 

astronomii ruși din Crimeea: VLADVÎSOȚKI. 
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Andi Ștefănescu 
 

 
 
 
 

În dimineața 
zilei în care fata lui 

împlinea 
șaisprezece ani lui 
Edward nu-i albise 
încă mustața fiindcă 
se însurase de tânăr. 
Dacă în casă se 
făceau pregătiri 
pentru petrecerea 

de diseară, i s-a dat misia să cumpere vin, 
apă minerală și sucuri. Edward a pus mâna 
pe o ladă cu sticle goale, s-a suit în mașină 
și s-a dus la un magazin select de băuturi 
de pe Englschalkinger Straße, în 
Bogenhausen. Când a ajuns, deși era foarte 
devreme, cum nemții-s harnici se făcuse 
deja coadă și așa se face că a pus lada jos și 
s-a așezat cuminte la rând, ca tot omul.  

După vreun minut, a intrat pe ușă o 
tânără cu un copil mic în brațe – un sugaci, 
un bebeluș, un copil de țâță, cum vreți să-i 
spuneți – care dormea cât se poate de 
liniștit și părea obișnuit să fie purtat 
pretutindeni. Fata avea trăsături 
armonioase, cu un ten marcat de paloarea 
maternității și un păr cu reflexe arămii 
strâns într-un coc și i s-a părut lui Edward 
neverosimil de frumoasă, coborâtă de 
undeva, dintr-un tablou. 

Madona cu Pruncul a trecut 
îndrăzneață pe lângă toată lumea, s-a 
băgat în față și l-a întrebat pe vânzător 
dacă avea Babynahrung Dr. Oetker. 
Omul, care tocmai descărca o paletă și-i 
aducea unui client două lăzi cu apă puse 
una peste alta, i-a aruncat doar:  

– Ein Moment, bitte! 
Tânăra mamă a dat înțelegătoare 

din cap și, cum spectacolul unui vânzător 
care-și făcea treaba n-o interesa câtuși de  

 
 
 

 
 
 

 
puțin, i-a aruncat o privire bebelușului, s-
a întors în loc și, mai mult sau mai puțin 
indiferentă, s-a uitat în jur. Dintre toți cei 
care stăteau cuminți la coadă, s-a oprit 
asupra ultimului  
din rând, care, ca un făcut, era chiar 
Edward. Și nu și-a mai luat ochii de la el...  
Edward s-a simțit, deodată, bine! De ce 
nu? Cum era aia:„nu că sunt frizer, dar 
sunt galant...”. Pusese lada cu sticle jos, n-
o ținea în brațe, avea o atitudine demnă și 
dacă mai pui și faptul că avea mustața încă 
neagră… De ce nu!  

Așa că s-a uitat și el la ea liniștit, 
relaxat și lipsit de orice agresivitate; 
nimeni nu l-ar fi putut acuza că i-ar fi 
întors impertinent privirea. Dar nici că ar 
fi refuzat-o.  

Lucrurile însă, au degenerat repede! 
Tânăra nu numai că nu și-a mutat ochii, 
dar, treptat, privirea i s-a înnegurat, i-a 
apărut o dungă pe frunte și cu o expresie 
puțin contrariată a făcut câțiva pași și s-a 
apropiat de Edward:  

– Wie geht’s? Adică, cum ar veni: 
„Bună, ce faci?”, sau chiar: „Ce-i cu 
tine?”,o traducere care, în scurt timp, avea 
să se dovedească cea mai potrivită... Luat 
total pe nepregătite și neștiind cum să 
reacționeze în fața unei tinere coborâte 
dintr-o pânză și care se arăta atât de 
neinhibată, Edward s-a mulțumit să 
zâmbească nevinovat și să ridice din 
umeri, în sensul de, „Iaca și eu, p'aici, să 
iau apă, vin și ceva sucuri…” 

La care tânara a continuat la modul 
surprinzător de personal:  

– Schatzi... Iubi... Ai dispărut, 
Hansi… 

– … 
– Ce faci aici? Ce-i cu tine?    

SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ 
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– …  
– Unde-ai fost, Hansi?!  
– …  
Monologul tinerei mame a fost 

întrerupt de băiețelul ei, pentru că băiețel 
trebuie să fi fost după cum era înfășat tot 
în albastru, care a deschis deodată ochi 
azurii, de lapte, și s-a uitat la Edward. S-a 
uitat lung, atent, și ceea ce a văzut nu l-a 
făcut nici să plângă și nici să gângurească; 
l-a făcut să izbucnească în râs! Cum râsul 
unui sugaci este unul din cele mai 
cristaline sunete ever, toți cei din coadă s-
au întors amuzați către fericita pereche și 
pruncul lor. Lucru de înțeles; ce altceva 
puteau fi roșcata și tânărul cu mustața 
neagră?  

A fost momentul hotărâtor. Edward 
s-a trezit!  

– Nu, nu, nu… Mă iertați, dar nu, 
nu...Nu sunt iubi... Hansi!    

Puternicul accent valah n-a părut s-
o deranjeze câtuși de puțin. Protestul însă, 
da! 

– Păi, cum… cum nu ești Hansi? 
– Nu.   
– Cum, nu? 
– Nu!  
– Nu ești tu…HANS!? 
– Nein, nein... gnädige Frau! Nu, 

nu... prea bună și distinsă doamnă! Nu 
sunt Hans. Mă confundați!  

Tânara s-a înroșit până la rădăcina 
părului dintr-o oarecare jenă, sau, mai 
curând, dintr-o profundă indignare. Cum 
fusese până nu demult aproape una cu 
pruncul din brațe, ceva-ceva i s-a transmis 
pe căi tainice și bebelușului, care, din râs, 
a început dintr-o dată să plângă cu niște 
orăcăieli care i-au făcut pe toți cei din 
coadă să se încrunte.  

Chiar atunci vânzătorul a strigat 
spre ea:  

– Da, doamnă, avem Babynahrung 
Dr. Oetker! 

Madona cu Pruncul a părut să 
înțeleagă imposibilul situației. Sau poate 
că, în cele din urmă, fusese totuși convinsă 

de privirea sfidătoare prin care Hans îi 
dădea de înțeles că în nici un caz n-avea de 
gând să recunoască nimic...  

Tânăra mamă s-a întors cu 
bruschețe și, legănându-și bebelușul și 
șoptindu-i cuvinte știute doar de ei doi, s-
a îndepărtat și a luat-o spre tejghea. A 
plătit repede BabynahrungDr. Oetkerși-
apoi, în văzul tuturor, aruncându-i acelui 
monstru o ultimă căutătură plină de 
reproș a ieșit foc și pară din magazin 
lăsându-l pradă privirilor dezaprobatoare 
ale celor de la coadă. 

Iar Edward…  
Ce să facă? Își atrăsese fără să vrea 

condamnarea opiniei publice și, oricâte 
lucruri știa despre psihologia maselor, 
nimic nu-l mai putea ajuta. Cum inocența 
te face să te-arăți viteaz, le-a întors 
insolent privirea tuturor celor ce se uitau 
lung la el și cu toții au sfârșit prin a-și 
vedea fiecare de treaba lui. 

Când a ieșit din magazin și ducea 
încet-încet spre mașină lada cu băuturi, 
care acum se îngreunase și cântărea o 
tonă, lui Edward nu-i ieșeau din minte cele 
întâmplate. 

Nevinovat, fusese pus într-o situație 
destul de insolită din care nu vedea cum ar 
fi putut ieși altfel – oricâtă compasiune 
aiavea pentru o femeie sedusă și 
abandonată și destinul ei nefericit n-ai 
cum să pleci la cumpărături și să te întorci 
acasă cu o mamă tânără, cu pruncul la sân. 
Cum avea însă în sânge și pasiunea 
dramei, după ce a trântit în sfârșit lada în 
mașină, s-a întrebat ce-ar fi fost și ce s-ar 
fi întâmplat dacă ar fi răspuns: Da, Hans 
sunt, iubi... Ce mai faci! Cum îl cheamă 
pe-ăsta micu?  

 
       
Din volumul în pregătire: EDWARD 
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Corina Dașoveanu 
 
 

... O măritase mă-sa 
de mică, de... Nici 
nu știa să-și facă 

bine coadele 
singură...  

Pe la doișpe 
ani, venise unu' al'e 
Uscatu', de bea cu 
ta-so la mat, ș-o 
ceruse. Ăsta era un 
ăla deșirat și bălan, 
umbla toată ziua 
prin sat cu căruța și 
mai căra pe la 
oameni te miri ce, ba 
sacii la moară, ba 

niște fân de la deal la ăi de n-aveau cu ce să le 
care. Că nu-i plăcea munca la câmp.  

Se cam trecuse, bătea spre 30, din 
dragoste nu-l luase niciuna, că era cam încet, 
tăcea ca prostu' și rămânea așa... și se uita. La 
ce, nu știa nimeni, îi mai zicea câte unu': „hai, 
bă Mărine, iar rămăseși cu ochii pe tânjală?”. 
Era și cam urâțel, trăgea d'un ochi spre-n 
afară, că-l scăpase mă-sa-n cap când era mic 
din pat și-i fugise ochiu'ntr-o parte. Fugeau 
fetele de el și râdeau: „fa, ăsta adoarme până 
te nimerește...” Și rămăsese tomnatic.  

Acu', de fo doi ani prinsese și el un pic 
de cheag, că făcea cărăușie. Murise ta-so mare 
Pătru și-i lăsase lui căruța și pe Nalba, o iapă 
zdravănă și cuminte. De stat, stătea doar cu 
mă-sa, o aia mică și uscată de muncă, că ta-so 
murise, îl aduseseră într-o zi în bătătură 
oamenii mort, mai mult bucăți, că-l călcase 
trenu' și pe el, și pe fo trei oi prăpădite de le 
păștea toată ziua mai la deal de sat. Că ș-ăsta, 
n-auzea cu stânga și puteai să zbieri la el până 
te dureau mațele, că dacă erai pe partea aia și 
nițel mai departe, nimic n-auzea.  

Mărin avea cam zece ani când murise 
ta-so și mergea pe-a patra la școală, da' mă-sa 
nu-l mai lăsase, l-a oprit acasă să aibă grijă de 
orătănii și de bătătură cât era ea la câmp. Se-
nvățase Mărin să stea. De la ta-so rămăsese 
prin casă un fluier și singur a învățat să zică 
din el. Bă, da' cânta... Făcea el cântece, nu 
d'alea ca la horă, ci d-alea de ți se zbârlea 
pielea pe tine, de te mirai de unde le scoate. Că  

 
 
 

ziceai că s-aud pădurile când cânta el. S-așeza 
seara pe prispă și-ncepea din fluier până 
adormeau și câinii. Mă-sa l-a lăsat, că-l știa 
încet, s-a gândit că o mânca și el o pâine când 
s-o face mare de pe urma fluierului, că 
altceva... Da' nu. Nu s-a lipit de Mărin gândul 
ăsta. Pe la șaișpe ani a văzut-o pe una, Fica, 
frumoasă foc a dracu', da' n-a îndrăznit să-i 
zică din gură de drag ceva. Se mai uita și-ntr-o 
rână, săracu'... Se opri nea Florea. Rămase cu 
ochii în țărână, de parcă plecase de-acolo 
dintre ei. Ăștelanți, cu gurile căscate, așteptau. 
Pe unu' mai cu trânci pe el, nu-l ținu gura:  

– Hai, mă nea Floreo, și i-a făcut Mărin 
safteaua?  

Florea ridică încet privirea de jos și-o 
înfipse lung în el. Își scoase de la brâu o țigară, 
ceru un foc, și-o aprinse, trase din ea până se 
auzi hârtia părâind, cu ochii tot în ăsta zoritul. 
Mai tăcu două fumuri, se uită să vază pe unde 
a ajuns soarele, pe urmă lung pe linia dinspre 
islaz dacă vin vacile acasă. Se lăsă într-un cot 
și-i cuprinse într-o privire pe toți de pe șanț.  

.... asta era cam cu un an mai mică 
decât el, dar așa la trup și la căutătură 'ceai că 
are spre 20, că-i ardeau ochii în cap, niște ăia 
negri de i-ameța și p' ăi mai potoliți din sat. Îi 
cam luaseră frica muierile și-și fereau bărbații 
de ea, o vorbeau de rău și din „curvă” n-o 
scoteau, da' d-aia îi întărâtau p-ai lor și mai 
rău. Da' asta, Fica, era cuminte încă. Știa ea că 
e frumoasă, da' nu se dădea și nici nu 
îndrăznea să ridice ochii la horă, c-o bătea mă-
sa de-o zvânta. Și lu' Mărin tocmai Fica îi 
căzuse cu tronc. Că Paulina, mă-sa, îi și zicea: 
„bine, mă maică, tocmai p-asta ți-a cășunat și 
ție? Mai e și săracă, decât cu trențele din ladă 
vrei s-o iei? Da' nu te ia ea, maică, că până 
crești tu de însurătoare, o ia alții mai făcuți.”  

Mărin, din galben și puțin ce era, se 
făcuse străveziu de slab, se prăpădea după ea, 
că ținea în el, nu se arăta. Nu știa nimeni, doar 
mă-sa-l citise și-l descususe. Și-i spusese ei, că 
nu mai putea. Asta-l văzuse că rupea fluieru' 
de cântece și înțelesese că nu e d'a bună. Și i-a 
zis și ea, ca mamă, ca să-l astâmpere, da' mai 
rău i-a făcut. Îl găsea seara, când venea de la 
câmp, băgat în odaia de la drum, cu ochii pe 
geam, să nu-l vază nimeni d-afară, cum stă și 

ÎN AZĂVADA APELOR 
(Fragment de roman) 
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pândește pe linie să treacă Fica la fântână să ia 
apă pentru găini și pentru animale. În curte la 
ei se uscau de sete și de foame orătăniile, că 
Mărin uita de ele și de tot, nici nu mai 
îndrăznea să se ducă să le aducă apă de la 
fântână de l'a'le Burtea din drept, de frică să 
nu dea nas în nas cu fata. Că nu știa ce se face 
cu o fată. Ce să-i spună, dacă să o întrebe ceva, 
dacă nu, era prost, ce mai...  

De, ținu ceva timp și asta. Fo trei ani. 
Că ăsta, Mărin, se-nvățase să-și facă născociri 
de dragoste în cap, singur toată ziua prin obor. 
Încolo, în spatele casei, spre al'e Magaoaie, 
aveau un petec de vie și el acolo se băga vara, 
se lungea printre rânduri și-l apucau 
închipuirile cu Fica. Aoleo, tată, ce făcea cu 
ea... Prima dată i-a fost frică și să-și închipuie, 
pe urmă, dacă a văzut că în mintea lui Fica aia 
ar vrea și ea, a prins curaj.  

– Ce faci, Fico?  
– Tu nu vezi, Mărine? Iau apă la păsări, 

că se uscă trocul de cald ce e.  
– Cald...  
– De, dacă n-a mai dat Dumnezeu 

ploaie... Că și zicea al'e mămica ieri că dac-o 
mai ține așa mult, se usucă porumbu' pe câmp 
înainte de a-i da drugile.  

– Auzi, Fico...  
– Ce vrei, Mărine?  
– Fa, când ți-ai cusut cămașa asta, că n-

o știu.  
– Da' ce-ți veni, că e veche. O iau și io 

prin bătătură.  
– Fa, e frumoasă ca a de-a cusut-o, 

prinse Mărin ăl mai mare curaj, că era în 
mintea lui, nu de-adevăratelea.  

Aci fata se făcu că n-aude, băgă ciutura 
în fântână și-o scoase plină, da' Mărin văzu că 
se roșise în obraji și parcă venea o dogoare 
dinspre ea.  

– 'ai, fa, că ești! prinse Mărin și mai 
mare îndrăzneală. 

– Taci, mă, că-mi scapă ciutura din 
mână și te ud.  

– E, că n-o fi foc! Ba mi-ar prinde bine 
pe zădufu' ăsta!  

– Na, mă, că tu ai vrut-o! și fata aruncă 
spre el o ciutură plină, de-l făcu leoarcă din 
cap până-n picioare.  

Băiatul stătu o clipă încremenit, îl 
trecură niște fiori d'ăi mari de-i clănțăniră 
dinții în gură ca la friguri, apoi începu să râdă 

mânzește ca nebunu', apucă ailantă ciutură și 
dădu cu apă spre fată. Da' numai o țâră, nu 
toată apa, că-i era că se supără aia rău pe el. 
Fata se sperie, rămase cu mâinile în aer a 
apărare, dădu să râdă prima dată, dar pe urmă 
se făcu botoasă și țipă la băiat:  

– Bă, tu ești nebun? Ce zice al'e mămica 
cân' m-o vedea udă toată? că i se lipise ia de 
trup și i se vedeau sânii ca iezii prin ea.  

Pe Mărin îl luă amețeala și-l fulgeră un 
fier înroșit în vintre. Da' nu se pierdu, râse și 
mai tare și se apropie de fată, prinzându-i 
mâinile.  

– Hai, fa, Fico, că se usucă până vine ei 
de la câmp. Fii cuminte...  

Fata dădu să-și scape mâinile din 
strânsoare, dar mai rău îl trase spre ea. Se 
zbătea ca o vrabie, că prinsese Mărin niște 
puteri și-un curaj... nu-i dădea drumu'. Aia 
țipa așa... încet și scurt, mânioasă parcă și nu 
prea, mai dădea să zâmbească, mai să-l muște 
de mâini, mai se încrunta și se smucea fără 
folos, nu putea să se desprindă din mâinile lui 
vânjoase. Atâta se zbătu, că, doar ca din 
întâmplare, se lipi de pieptul desfăcut la 
cămașă al băiatului. Și-odată se opriră 
amândoi, străfulgerați de o căldură până-n 
călcâie. Rămaseră așa, muți și ochi în ochi 
câteva clipe. Li se urcă sângele în obraji și-i luă 
o vâjâială în cap, de parcă erau beți. Fata se 
trase înapoi, speriată și mai frumoasă ca 
niciodată.  

– Hai, mă Mărine, vezi cum ești? Uite 
ce mi-ai făcut la mâini? Mi le-ai roșit de tot și 
mă doare... Ce strângi așa? Prostule!  

Da' era un „prostule” zis așa, alintat și 
prelung, ca o chemare. Fica se bosumflă toată, 
da' Mărin știu că e de formă, c-ar mai fi dorit, 
o lăsă însă să fiarbă, râzând din colțul gurii:  

– De, mă Fico, n-am vrut să te doară, 
de un' să știu io că ești așa firavă...  

– Nu sunt io firavă, mă! Ești tu prea 
puternic...  

Pe undeva pe aici, Mărin oprea 
închipuirea, de frică să nu ajungă din prima 
prea repede, prea departe cu fata. Dar de 
fiecare dată când i-o lua mintea așa razna, se 
înfierbânta tot, îi plăcea, se simțea bărbat, ăl 
mai frumos și voinic din sat.  

Și așa începu patima, patimă grea, 
pentru Fica.. 
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Dan Sebastian Buciumeanu 
 
 
 

 

Există o poezie 

religioasă sau „o 

sensibilitate lirică 

religioasă“? În ce 

măsură poate fi 

poezia religioasă? 

Expresia credinței 

(vezi teza „poeziei 

pure“ a abatelui 

Bremond ce a făcut 

mare vâlvă în anii 

20 ai secolului trecut,  considerând poezia o 

formă a extazului, ridicându-se deasupra 

contingentului şi a raţiunii, putându-se 

vorbi despre conceptul de poezie ca 

rugăciune sau pur şi simplu  despre poezia-

rugăciune în acest sens) e compatibilă cu 

expresia lirică genuină? Poezie și mistică, 

termeni afini sau antinomici?  

 Fragmentele din eseul lui  Albert 

Béguin  „Poésie et Mystique“, anexă celui 

major despre  GÉRARD DE NERVAL,  

Librairie Stock, Paris, 1936,  traduse de 

mine recent, ce vor apare în volum  toamna 

asta la EUV din Timișoara, ne vor feri de 

tendința, aș numi-o trendul actual abuziv 

pe web de a-i face pe mai toți poeții români 

poeți religioași de la romantici la clasici și 

moderni.  Și Alecsandri și Alexandrescu și  

Eminescu și Macedonski  și Goga  și Arghezi 

și Blaga și Voiculescu și Radu Gyr  au scris 

versuri „religioase“ (vezi „Rugăciunea“ lui 

Goga, sau „Psalmii“ lui Macedonski, sau 

„Rugăciunea“ închinată Fecioarei“ a lui 

Eminescu) dar ei NU SUNT POEȚI 

RELIGIOȘI. A scrie psalmi și rugi înseamnă 

a  cultiva specii literare profane încă din 

epoca Renașterii sau epocile clasice și  

 

 

 

 

 

 

 

romantice fără a fi neapărat un poet 

religios. Psalmul modern e cu totul altceva  

decât psalmul davidic. El se bucură de o 

totală libertate a inspirației și expresiei 

mergând, v. Arghezi, până la tăgadă și 

blasfemie. Să nu uităm apoi că Lupta cu D-

zeu este lupta întregii poezii moderne… 

„Dacă Dumnezeu este în creaţie, noi suntem 

creatorii. Noi îl zămislim pe D-zeu, îl creăm 

pe D-zeu ori de câte ori atingem 

frumuseţea“ (Borges citând  din Bernard 

Shaw). Criza raţiunii  generează o poetică 

vehementă a revoltei şi negaţiei (v. 

curentele de avangardă) al cărei 

antiraţionalism, antipozitivism şi 

anticonsumism fac din ea un simptom sui-

generis de recuperare a sacrului.  Tot o 

recuperare a sacrului, a  spiritualităţii  ca o 

extensie a romantismului pe fondul unui 

acut sentiment al amurgului civilizaţiei şi 

Omului  o reprezintă şi estetica 

expresionismului ce-l  aşează pe poet drept 

conştiinţă a lumii (eu sunt conştiinţa, lumea 

este expresia mea), de unde distorsionarea  

şi sublimarea  emoţională şi mistică a 

existenţei şi expresiei ei rezultând astfel un 

alt statut ontologic al fiinţei umane născut 

dintr-o sete vehementă şi exasperată de 

absolut. Propensiunea spre obscuritate sau 

voinţa de obscuritate ca o trăsătură 

esenţială a poeziei moderne în genere şi a 

cele româneşti interbelice în particular ar 

reprezenta după Nicolae Balotă tot un 

simptom de recuperare a sacrului.  

Numinosul (cu un termen al savantului 

german Rudolf Otto,  das ganz andere, 

adică ceea ce este total diferit de noi, cu 

totul altceva decât suntem noi, 

inexplicabilul şi inexprimabilul ) şi-a găsit 

în marele proces modern de desacralizare a 

„…O GURĂ VRÂND,  PRELINSĂ, O PICĂTURĂ-ABIA, 

CHIAR DIN CĂUȘUL PALMEI FATALEI NOPȚI, SĂ BEA.“ 
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lumii (început cu Iluminismul şi sfârşit cu 

„moartea lui D-zeu“ a lui Nietzsche) 

refugiul în poezie. Exprimarea 

inexprimabilului se va face precum în 

poezia arhaic-sacră rituală prin enigme şi 

obscurităţi. Dacă numenul, prezenţa 

sacrului,  înseamnă ceea ce este cu totul 

altceva, acest altceva se comunică prin cu 

totul alte cuvinte. Poetul îşi făureşte deci o 

altă limbă, vorbeşte în ambiguităţi, e 

obsedat  precum misticii de tăcere, de 

spectrul rupturii totale de cuvânt al celui 

care prin condiţia sa este un om al 

cuvântului. Căci la capătul experienţelor  cu 

cuvântul, ale modernităţii stă tăcerea. 

Situaţia dilematică şi dramatică  a 

întrebării: de ce scrisul mai degrabă decât 

tăcerea? reprezintă supremul moment de 

referenţialitate al  acestei poezii  care este 

totodată şi momentul suspendării ei în 

neant. Fenomenul poetic modern devine o 

nouă gnoză în care e firesc să coexiste 

hermetismele, viziunile cosmologice, 

arhetipurile alchimice, desacralizările şi 

resacralizările interbelice.   

 …Această problemă a  raportului dintre 

mistică și poezie a fost adesea obnubilată 

printr-o prea vagă utilizare a cuvântului 

„mistică“: în loc să marcheze distincțiile 

necesare între mistică și un misticism care 

este calitatea specifică a sufletului primitiv,  

se ajunge, la  modul facil, să se asimileze 

dorința de magie discernabilă în poezia 

actuală  cu un demers mistic. Această eroare  

a fost comisă în particular referitor la Hugo 

care, în unele momente, a avut un  

sentiment al poeziei atât de apropiat de 

moderni:  nu se întreba el  încă din 1834 

„până la ce punct cântecul aparține vocii și 

poezia poetului“? Și nu reclama el o limbă 

„făurită pentru toate accidentele posibile ale 

gândirii“? 

       Mult timp lăsate în umbră, marile 

poeme unde Hugo și-a exprimat credințele 

religioase au toată puterea și imediatețea 

fabulelor mitologice. Și temele esențiale ale 

religiei  lui: pananimismul, adeziunea la 

anumite fapte în ciuda tuturor 

contradicțiilor logice, înrudire între om și 

natura inferioară, identitatea expresiei și 

lucrului exprimat,  sunt exact temele 

dominante ale psihologiei primitive. 

Considerat astfel ca un extraordinar 

supraviețuitor al vârstelor mitice, ca un 

spirit rămas în posesia puterilor pe care noi 

le-am dat în schimbul darurilor culturii și 

cuceririlor intelectuale, Hugo reia 

proporțiile gigantice pe care celălalt secol i le 

recunoștea sub titluri mai puțin autentice. Și 

este marele merit a lui M. Denis Saurat de a 

fi  restituit în a sa RELIGION DE VICTOR 

HUGO veritabila măreție a poetului. Dar 

atunci când M. Saurat, studiind evoluția 

spirituală a lui V. Hugo,  o compară cu  

etapele parcurse pe cale mistică de marii 

contemplativi,  el e mult mai puțin 

convingător și e obligat să invoce existența 

probabilă a documentelor autobiografice 

care, publicate într-o zi,  ar trebui să ne 

reveleze această viață interioară a lui Hugo.    

  …E cert că putem cu îndreptățire să 

vorbim de misticismul lui Hugo dar în 

sensul particular și foarte larg în care M. 

Seillere extinde acest termen: în sensul unui 

imperialism al eului care e lucrul cel mai 

contrar misticii veritabile. Ar însemna să ne 

înșelăm profund asupra esenței acesteia  

asimilând-o, cum prea adesea se face, unui 

gest sau chiar unei simple senzații de 

expansiune…    

      S-ar putea spune că Hugo nu pleacă 

niciodată de la o intuiție la expresia ei,  ci 

mereu din spectacol în spectacol  și că astfel 

viața sa interioară nu scapă niciodată 

planului viziunii sau încă, parafrazându-l pe 

Paul Valéry, că  „ceea ce  este cel mai interior 

în el e ochiul său“.        

       E adevărat că acest text din 

proiectele poemului DUMNEZEU  poate, la 

prima vedere, să dea impresia că descrie o  

„moarte a eului“ foarte asemănătoare 

experiențelor mistice: 
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’N întunecimea mută și surdă de mort-

viu,  

Iată-mă-acuma singur, da’-n mine nu 

mai sunt:                                        

Sau cel puțin în capu-mi deschis la-l 

spaimei vânt 

Simțí, făr’ ca misterul și umbra să fi rupt 

Firul cu care încă legatu-s de pământ, 

Crescând, intrând în mine cu ultimul ei 

pliu,    

O stranie-viitură-a uitării, și simțí 

Precum o nebuloasă rămasă-ntr-un 

târziu,    

Difuză ca o ceață-n enigme rătăcind,  

Ființa de-altă dată că mi se risipi… 

 

…Ce mi-amintea de viață era că ea se 

duse 

Și sufletul, o larvă de licăriri condusă,  

Cum o numeam, acuma era un nu știu 

cine 

Incert ca o părere, gol ce plutea în mine. 

Din mine rămăsese doar setea de a ști, 

O aspirațiune spre ce ar putea fi, 

O gură vrând,  prelinsă, o picătură-abia, 

Chiar din căușul palmei fatalei nopți, să 

bea. 

 Se simte că această vastă uitare nu are 

nicidecum sensul pe care misticii îl dau lui 

VIVO EGO, JAM NON EGO al sfântului 

Pavel; dacă ființa exterioară și memoria 

existenței separate se șterg în cele două 

experiențe amintite,  acest lucru are loc 

printr-o tendință și o mișcare cu totul 

inversă. La mistic conștiința eului face loc 

unei vieți mai intense: SED CHRISTUS 

VIVIT IN ME. Eul s-a resorbit într-o 

concentrare după care rămâne o 

plenitudine, o conștiință sporită:  cea a unei 

prezențe, a unei uniuni inefabile. La Hugo e 

chiar din contră,  o diminuare a  senzației de 

a fi, o ruptură a barierelor  spre exterior, o 

disoluție în nu știu ce vag și plutitor.  Nimic 

nu mai poartă numele de suflet, nu mai 

corespunde unei realități atinse concret de 

mistic în inima extazului însuși. În locul unei 

certitudini nu a rămas decât o sete de a 

cunoaște chiar dacă această cunoaștere  ar fi 

una din acelea blestemate, nocturne! 

       Mistica nu e beție, ci progres și 

drumeție spre o lumină SIGURĂ. Ea nu ar 

putea fi această plăcere formidabilă și 

senzuală pe care o atinge  Hugo în 

încercările lui pătimașe prin spații 

indeterminate și genuni locuite de larve, 

acest spectacol uimitor ce și-l oferă un eu 

nesătul. 

       Hugo e un mare primitiv pentru că e 

un mare creator de mituri și imagini; 

imaginea în ea însăși e inseparabilă la el de 

realitatea pe care o exprimă.  Și poate că 

extraordinarul fenomen pe care-l reprezintă 

acest primitiv în plină epocă a culturii e cu 

deosebire oportun tocmai pentru a ne 

reaminti că poezie și magie, vraja muzicală 

și vrăjitoria propriu-zisă sunt strâns 

înrudite. 

       Dar tocmai, prin raport cu magia, 

mistica reprezintă un pas spre conștiință; 

misticul nu-și poate împlini experiența  

decât dacă în mod clar el „se smulge“ de tot 

ce face esența însăși a vrăjitoriei primitive 

sau a magiei poetice, dacă renunță la această 

regiune care este cea a  miturilor sau, la fel 

de bine, a creațiilor poetice: la această 

regiune unde expresia și lucrul exprimat 

sunt identice. Și astfel, în momentul în care 

recunoaștem în poezie o tentativă pentru a 

regăsi acele puteri magice cu care 

umanitatea  a fost înzestrată în primele ei 

epoci — și poezia modernă e în bună parte  

această tentativă —  recunoaștem diferența 

de natură între poezie și mistică. Viață 

mistică și „primitivism“ sunt pentru 

totdeauna ireconciliabile. 

(Traducere,  inclusiv versurile, Dan 

Sebastian Buciumeanu.) 
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PROFIL LITERAR 

Christian W. Schenk (pseudonimul literar al 
lui Dr. Dr. Wilhelm Schenk) s-a născut pe data 
de 11 noiembrie 1951 în Brașov, fost Orașul 
Stalin, România. 

El este medic, poet, eseist, traducător 

bilingv româno-german și editor. 

Școlile primare le-a absolvit la Vulcan-

Brașov, liceul la Codlea și Wiehl, Westfalia 

(Germania) inclusiv bacalaoreatul, după 

absolvirea clasei a XIII-a, obligatorie în 

Germania. 

A studiat medicina la Universitate Johannes 

Gutenberg din Mainz, Renania-Palatinat unde 

și-a dat doctoratul în medicină în specializarea 

chirurgie reconstructivă oro-facială. Paralel, și 

mai târziu, a urmat cursurile de Filologie clasică, 

comparatistică și filozofie la Universitățile din 

Mainz și Heidelberg unde și-a susținut a doua 

teză de doctorat sub îngrijirea profesorului 

Klaus Heitmann, cu tema “Influențele divanului 

de Est-Vest asupra literaturii române”. 

Primul debut literar 1961 în revista pentru 

copii Luminița din București sub atenția 

primului său mentor literar (până în anul 1965) 

Tudor Arghezi (1880-1967). Al doilea său 

mentor, între anii 1964-1969, a fost poetul 

transilvănean Vasile Copilu-Cheatră̆ (1912-

1997) care la rândul lui a stat sub influențele 

tematice ale lui Aron Cotruș(1891-1961). 

Al doilea debut literar în revista “Astra”, în 

anul 1967, sub conducerea mentorului Vasile 

Copilu-Cheatră. 

 

În 1971 Marin Predea îi scoate prima carte 

de traduceri “Cela mai frumoase balade 

germane” (De la Hans Sachs la Ricarda Huch) 

În 1977 îl cunoaște la Portlligat lângă 

Cadaqués, împreună cu Vasile Copilu-Cheatră, 

pe pictorul Salvador Dali, care-i influențează în 

mod decisiv opera și mai ales metaforica de mai 

târziu. Ca redactor șef al revistei trilingve 

„Convergențe Românești” (1984-1986) scrie un 

articol vehement împotriva așa numitelor 

urbanizări sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu, 

ceea ce-l face a fi declarat (1986) persona non 

grata. 

În 1990 a fost „reabilitat” de către Frontul 

Salvării Naționale, pe atunci sub conducerea lui 

Ion Iliescu, mai târziu, în anul 2000, primește 

„Brevetul Prezidențial”, acordat de președintele 

Emil Constantinescu, pentru merite deosebite în 

promovarea ambelor culturi cât și “Premiul 

jubiliar Goethe”, în acelaș an, la Weimar în Casa 

Memorială Johann Wolfgang von Goethe. 

Fiind membru al Uniunii Scriitorilor din 

Germania și România, Union Mondiale des 

Écrivains Médecins, American Romanian 

Academy of Arts and Sciences, al Uniunii 

Scriitorilor și Publiciștilor Medici din România, 

în Balkanromanisten-Verband (Societatea 

Balcaniștilor Germani) și în Süd-Ost-Europa-

Gesellschaft (Societatea Germană pentru 

Europa de sud-est), Schenk se străduiește să 

propage culturile germană și română, cât și 

legăturile dintre acestea în spațiile culturale Est-

Vest. Un mare rol pentru promovarea literaturii 

române în spațiile de limbă germană l-a avut și 

înființarea editurii Dionysos. 

Pentru meritele sale deosebite în legăturile 

culturale Est-Vest cât și pentru opera sa, Schenk 

a fost numit în anul 2000 Cetățean de Onoare al 

Orașului Universitar Cluj-Napoca. 

A publicat 21 de cărți personale, 82 de cărți 

traduse, 4 antologii în abele limbi, română și 

germană. 

Trăiește și activează în orașul turistic 

Boppard pe Rin. 

 

UN TRADUCĂTOR DE EXCEPȚIE: Christian W. Schenk 
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Un haiku este expresia 

unei iluminări 

temporare, în timpul 

căreia vedem viața 

lucrurilor”.  

Reginald Horace Blyth 

Născut în 

Japonia în urmă cu 

sute de ani, delicatul haiku (provenit din 

antica poezie „tanka”, alcătuită din două 

părți, prima fiind formată din 5-7-5 silabe, 

ce capătă independență, sub numele de 

hokku, in perioada Edo (1600-1868), iar 

mai târziu, in sec. al XIX-lea, ajunge la 

forma finală de haiku) a devenit un 

răsfățat al literaturii, fapt dovedit de 

numărul mare dehaijini (autori de haiku) 

și cititori ai aceste specii literare. Deși nu 

mai are amploarea de altădată, când era 

un fenomen social, astăzi, interesul pentru 

acest tip de poezie este uimitor: pe toate 

continentele există asociații ale autorilor 

de haiku, pretutindeni în lume se 

organizează concursuri cu sute de 

participanți și se tipăresc anual antologii 

cu cele mai reușite creații.O simplă căutare 

pe internet vine cu informațiile de bază: 

forma fixă (17 silabe, distribuite în trei 

versuri 5-7-5 silabe), conținut(foarte 

important de știut că regulile ce se aplicau 

haiku-ului clasic, nu mai sunt valabile din 

anul 1999, când în urma Simpozionului 

Internațional de Haiku de la Tokyo, 

autorilor li se oferă libertate în alegerea 

conținutului, iar forma fixă nu mai e 

obligatorie). Din păcate, prea puțin se știe 

despre legătura dintre haiku și 

BudismulZen. Lucrul cel mai cunoscut 

depre Zen, referindu-ne, în mod special, la  

 

 

 

 

 

tipul de Zen occidentalizat, adaptat 

Vestului, este că se referă la tehnici de 

meditație, cu ajutorul cărora omul 

modern, extrem de stresat, suprasolicitat, 

își (re)găsește pacea  

interioară. În Japonia, Zen este mai mult 

decât atât. Cândva a reprezentat un modus 

vivendi, incluzând printre formele sale de 

manifestare: arta ceaiului, artele marțiale 

și haiku-ul. 

Pentru a înțelege de ce este haiku-ul 

atât de îndrăgit, e nevoie de o privire 

asupra modului în care a fost „importat” 

din țara sa de origine, îndepărtata Japonie. 

Foarte pe scurt, putem spune că au fost 

două căi de popularizare: în Europa, mai 

exact, în Anglia, prin R.H. Blyth, trăitor și 

cunoscător al culturii și civilizației 

nipone(căsătorit cu o japoneză, el a fost 

doctor în literatură la universitatea din 

Tokyo, profesor personal de engleză al 

împăratului Akihito, în perioada 

premergătoare încoronării sale și autor a 

șase volume de haiku) și, în America, prin 

D.T. Suzuky (profesor universitar, 

nominalizat la premiului Nobel pentru 

Pace în 1963) și Alan Watts (cel mai de 

seamă interpret al gândirii orientale în 

Occident). Pe lângă numeroasele 

traduceri, cei trei „misionari” ai haiku-ului 

în Occident, prin conferințe, cursuri 

universitare, emisiuni radio, au atras 

atenția asupra acestei forme de poezie atât 

unor personalități, scriitori și filosofi: J.D. 

Salinger, E.E. Cummings, Octavio Paz, 

Roland Barthes sau membri ai generației 

„Beat”( Jack Kerouac, Allen Ginsberg), cât 

și iubitorilor de poezie de pretutindeni. 

Acum, că am văzut cum a pătruns haiku-ul 

HAIKU- DRUMUL DIN ORIENT SPRE OCCIDENT 
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în Occident, să aflăm dacă a fost înțeles pe 

deplin. Datorită unor profesori, cum sunt 

cei menționați anterior, prin explicarea 

tehnicii necesare realizării unui haiku bun, 

s-au mai estompat, într-o oarecare 

măsură, diferențele substanțiale dintre 

modul de gândire al esticilor (japonezii, în 

cazul de față) și cel al occidentalilor. D.T. 

Suzuky subliniază deosebirea majoră 

dintre gândirea estică, sintetică, holistică, 

ce se raportează la întreg și operează 

conexiuni între părțile întregului și 

gândirea analitică, iscoditoare, mereu 

căutătoare de răspunsuri, a vesticilor. 

Suzuky spunea, comparându-l pe Basho 

Matsuo(1644-1694), cel mai important 

maestru al haiku-ului, cu contemporanul 

său, poetul englez John Milton(1608-

1674): „Ce sunt cele 17 silabe ale lui Basho 

pe lângă cele 10.000 de versuri ale lui 

Milton din „Paradisul Pierdut”? Dar să ne 

amintim că Dumnezeu a rostit simplu: Să 

fie lumină!” 

În încercarea sa de a explica 

procesul nașterii unui haiku, Suzuky face o 

comparație între două poeme: un haiku 

scris de Basho și o poezie de Alfred 

Tennyson(1809-1892), ambele despre o 

floare. 

-Basho: looking carefully - căutând atent 

-I see the nazuna blooming - văd traista-

ciobanului 

-by the hedge.- pe gardul cel viu. 

-Tennyson:Flower in the crannied wall-

Floare crescută în zidul cel spart, 

-I pluck you out of crannies - Te culeg din 

fisuri;- 

-Hold you here, root and all, in my hand-

Te țin în palme, cu rădăcină și întreaga-ți 

viață, 

-Little flower- but if I could understand -

Micuță floare- dar de-aș putea să te-nțeleg, 

-What you are, root and all, and all in all-                    

De la rădăcină, în întregime  

-I should know what God and man is.-                         

Poate aș ști ce-nseamnă Dumnezeu și 

omul  

În vreme ce Basho, în doar trei 

versuri, redă întâlnirea sa cu o floare, 

Tennyson, privind o floare, își pune 

întrebări existențiale. La prima vedere, 

există tentația de a spune că Basho e lipsit 

de idei, de profunzime, că ceea ce a scris nu 

e poezie. Aceste observații le poate face 

doar un cititor neavizat, neinițiat în tainele 

haiku-ului, în legătura sa intimă cu tot 

ceea ce ține de Zen: conștientizare, 

participare la actul Creației, prin trăirea 

clipei prezente, ca parte reprezentativă a 

eternității. Suzuky a concluzionat: „Zen își 

găsește, în mod natural, expresia reală mai 

degrabă în poezie decât în filosofie, 

deoarece prezintă mai multe afinități cu 

afectul decât cu intelectul.” 

Printre numeroasele opinii 

privitoare la haiku, de remarcat este 

observația justă a lui Allan Watts, potrivit 

căreia una dintre cele mai importante 

calități ale haiku-ului, pe lângă simplitate, 

concizie, eleganță, este aceea că se încheie 

exact atunci când trebuie. Ce a vrut să 

spună Alan Watts? Că o calitate rară a 

artistului, în cazul de față a poetului, e 

aceea de a ști când să se oprească, lăsând 

loc „de acțiune”cititorului. Un haijin 

deschide ochii imaginației cititorului. Îl 

invită la spectacolul Universului, nu doar 

ca observator, deși așa lasă impresia, ci ca 

personaj, participând alături de toate 

elementele naturii, în cel mai firesc mod, 

la actul Creației. Un bun haijin este 

eliberat de orgoliu, de frământări inutile. 

Deși poate suna ciudat, un bun haijin este 

un artist modest, un înțelept, un 

descoperitor al frumuseții și păcii, după 

care tânjim cu toții.  

Traducerea din engleză a poemelor: 

Adina-Marina Tabacu 
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TABLETĂ de 

Ovidiu Ștefan 
 

Pe 6 august a 

fost ziua de naștere a 

maestrului Dan Grigore. 

Celebrul pianist, cu o 

valoare recunoscută și 

respectată pe plan 

mondial,concertând pe 

toate marile scene ale 

globului, a împlinit o 

sumă de ani frumoși. Am 

fost curios dacă vreo 

televiziune amintește, 

măcar în treacăt, despre 

acest moment aniversar. Până la ora prânzului, 

nimic. O fi prea devreme, mi-am zis, n-or avea 

șampanie în studio, or fi trimis pe cineva după 

fursecuri și respectivul a întârziat în trafic, or căuta 

pe net vreo poză mai prezentabilă a maestrului, n-o fi 

gata textul , nu-i găsesc numărul de telefon ca să-l 

sune în direct, reporterul căruia i s-a dat sarcina asta 

s-o întreba, poate : ,,Pân’ la urmă, cine-o fi, domne, 

Dan Grigore ?”, m-am gândit eu, tot găsindu-le scuze. 

E posibil să aștept degeaba, mi-am zis atunci. 

Televiziunile nu aveau timp pentru așa ceva. Pe orice 

post comutam, știrea zilei era focusată pe amănunte 

de ultimă oră de la priveghiul interlopului Emi Pian. 

Cum, n-ați auzit de Emi Pian ? Hai, domne, pe ce 

lume trăiți ? Nici de clanul Duduianu n-aveți 

cunoștință ? Incredibil ! Păi, sunteți praf, în cazul ăsta 

! De aia nu merge țara, că-n loc să fiți conectați la 

realitățile importante ale nației, v-ați închis în case și 

citiți, fi-v-ar cărțile de râs ! Chiar atunci, un post TV 

cu pretenții oferea amănunte de neratat despre 

răposatul Florin Mototolea, alias Emi Pian. Departe 

de a fi un mototol, aflăm știri bombă despre răposat, 

extrem de importante pentru cultura generală a 

oricărei persoane de bun simț din țara asta : omu’ ar 

avea case în draci, mașini scumpe și cel puțin o 

postavă plină cu teancuri de euroi. Realizat, domne, 

nu ca plebea care crede că dacă ai un serviciu, gata, 

poți să te descurci onorabil ! Pe lângă asta, faptul că i 

se mai zicea și Emi Pian, duce cu gândul la segmentul 

lui sensibil de suflet, cu aplecare spre muzica de 

calitate. Segment ascuns adânc de tot, dintr-o 

decență explicabilă, urmare a unei educații alese. 

Bănuială care devine o certitudine, pentru că boxele 

televizorului dădeau să crape, forțate de vocea 

înecată în lacrimi a lui Florin Salam, dărâmat efectiv 

emoțional, aproape prăbușit de durere peste 

coșciugul marelui dispărut, cântând la priveghi, rupt  

 

 

 

 

în două de durere. Sunt și voci răutăcioase care spun 

că Duduienii ar fi pretins maneliștilor, în trecutul 

apropiat, cotă parte din câștigurile de la petreceri. 

Răutăți ieftine ! Sunt convins de faptul că maneliștii 

le-au dat banii de bună voie, din amiciție. Cum sunt 

sigur și de faptul că Florin Salam n-o să pretindă  nici 

un onorariu. Că prea cântă cu durere sinceră-n ficați 

! Noaptea trecută, toată locația fusese survolată de 

elicopterul poliției.  Ca un ultim semn de respect din 

partea prietenilor, spun unii răutăcioși. Dar, dincolo 

de toate, toată publicitatea acordată evenimentului e 

emoționantă ! De piatră să fii și tot te trec fiorii. Sunt 

momente când solidaritatea noastră, ca popor, 

țâșnește impresionant, ca un hidrant defect, spre 

înaltul cerului. Chestii de genul ăsta au făcut ca noi, 

românii, să depășim toate piedicile vrășmașilor 

vicleni, în istoria noastră glorioasă. Fatul că am fost 

uniți în durerea pentru celălalt, a contat enorm. Că 

ne-a durut în suflet sau în cur, nu mai contează, 

important este că ne-a durut. Așa și decesul 

interlopului. Nația suferea și treaba asta trebuia 

adusă la vedere, în direct sau în reluare, pe toate 

posturile de televiziune. Și era abia joi. Ținând cont 

că înmormântarea arma să aibă loc duminică, mai 

aveam de tras. Dar nu era nici o problemă,  n-aveam 

emoții, nu mă îndoiam că vom afla tot ce se petrece la 

priveghi, că doar televiziunile știu ce e important în 

țara asta. Mă hotărâsem să pândesc, în mod special și 

comentariile de pe internet, de foarte mult timp 

suspectându-i pe Pleșu și Liiceanu că ignoră în mod 

intenționat evenimente dramatice de acest gen, din 

invidie, mai mult ca sigur. Regretabil și scandalos, 

dar asta e, așa am fost noi, mereu, crivdoși, când e 

vorba de celebritate. Acum, priveghiul ca priveghiul, 

dar mă cutremuram gândindu-mă la pregătirile 

pentru pomană. Nu mă îndoiam de faptul că toate 

posturile TV serioase  infiltraseră, deja, sub 

acoperire, câte un reporter pe post de bucătar sau 

chelner la paranghelia de după. Mi se părea corect. 

Poporul trebuie să știe, să fie informat ! Doar așa 

crește coeficientul de cunoaștere. Nu ca la alții, care 

se plafonează toată ziua cu ochii-n cărți și se-ntreabă 

apoi de ce au lentilele de la ochelari ca fundul de la 

sifon. Treziți-vă, nene, că timpul trece și vă-ntrebați 

apoi de ce se uită lumea la voi ca la niște proști când, 

la o nuntă în familie, vă treziți să întrebați cine e Vali 

Vijelie ! Noroc cu televiziunile. Ele vor filtra 

totdeauna ce e mai important pentru nivelul de 

cultură și civilizație. Așa și acum. Între Emi Pian și 

Dan Grigore, având de ales între ,,pianul” lui Emi și 

cel al maestrului, televiziunile au optat pentru prima 

variantă.  

Ghinionul lui Dan Grigore 
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Fiecare nou 

număr al revistei 

de „literatură, artă, 

cultură și dialog 

european” – 

„Hyperion” editată 

de Fundația 

Culturală Lumina, 

președinte și 

director al tipăriturii Florian COPCEA 

în cadrul unui proiect cultural susținut 

de Primăria municipiului Drobeta 

Turnu-Severin și al Palatului Culturii 

„Teodor Costescu” din localitate, vine 

cu noi argumente de ordin estetic 

convingătoare că, în noua sa serie, 

revista a devenit cu adevărat, una de 

prestigiu național și european. De 

altfel, încă de la primul număr, ctitorul 

și directorul ei fondator, cunoscutul și 

apreciatul scriitor și om de cultură 

mehedințean, prof. dr. Florian Copcea 

și-a propus, în ambițiosul program al 

revistei „Hyperion”, să publice în 

paginile ei (în jur de 100, format A5) 

creațiiale românilor, de pretutindeni, 

precum și traduceri din lirica unor 

importanți poeți europeni 

contemporani. În acest sens, subliniem 

faptul că, în bogatul și densul sumar al 

revistei, un spațiu tipografic generos 

este rezervat unor remarcabile studii 

critice, dedicate operei unor scriitori de 

primă mărime, din Serbia, precum și 

traducerilor din lirica europeană. Este 

vorba despre amplele, pătrunzătoarele 

contribuții critice „Ipostazele  

 

 

 

ficționalului în poezia lui Ioan Baba” de 

Florian Copcea și „O panoramă a 

literaturii române din Voivodina” de 

Zenovie Cârlugea, la care se adaugă 

încântătorul florilegiu liric tradus de 

reputata cunoscătoare a limbii și 

literaturii spaniole, scriitoarea 

severineană Carmen Bulzan, din poezia 

lui Federico Garsia Lorca și din cea a lui 

Miguel de Unamuno. Pe aceeași 

direcție programatică transfrontalieră, 

se înscriu și grupajele de poezii, 

reprezentative pentru lirica valoroșilor 

poeți de expresie românească, din 

Voivodina – Serbia, Ioan Baba și Vasile 

Barbu, alături de care menționăm și 

poeziile semnate de Mihaela Agulescu-

NEUMEISTER din Germania. 

Bogat reprezentată este și în acest 

izbutit număr al revistei poezia, din 

care s-au impus atenției și colegialelor 

noastre aprecieri poemele semnate de 

Bianca Vlăsie, Daniela Vâlceanu, 

Adrian Munteanu, Victoria Milescu, 

Mihaela Borzea, Silvana Andrada 

Tcacenco, Iliana Cătănescu, Angi 

Melania Cristea, Gabriela Ana Bălan, 

Mirela Ispășoiu și Titu Dinuț. 

O mențiune aparte se cuvinte 

excelentei cronici literare, semnate de 

apreciatul poet, eseist și critic literar 

Eugen Dorcescu, dedicată cărții de 

referință în domeniu „Istoria 

Bisericilor ortodoxe din Almăj” de 

Gheorghe Rancu-Bodrog. 

Mai semnalăm prozele scurte 

semnate de Gabriela Mimi Boroianu  

REVISTA REVISTELOR 
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(„Bătrânul”) și Violeta Petre 

(„Blestem de mamă”), precum și cele 

două secvențe dintr-un posibil jurnal 

de călătorie prin Italia („Padova și 

Verona”) scrise cu eleganță stilistică, 

vibrație lirică și capacitate evocatoare, 

de către scriitoarea severineană 

Emanuela Bușoi. 

Le urăm colegilor de la revista 

„Hyperion” mult succes în continuare. 

■ În ultimele două-trei luni, 

scriitorii mehedințenii, mai mult ca 

oricând, au fost publicați în paginile 

unora dintre cele mai importante 

reviste literare din țară. 

S-a constituit, de exemplu, într-

un veritabil eveniment și sărbătoare a 

spiritului elevat apariția antologicului, 

vibrantului poem „Morți succesive” al 

poetului de mare talent, Emilian 

Iachimovski, în „România literară”, nr. 

34. 

„Morți succesive”, de fapt, 

succesive parabole existențiale 

puternice, răvășitoare, cu miză ideatică 

majoră, traducem noi în limbaj critic. 

Substanța lirică a întregului 

poem o dă un evident, substanțial 

generos (auto)biografism, momente 

cruciale, cu imens potențial emoțional 

și grele de plurale semnificații, fiind 

tratate în registre stilistice de un 

remarcabil rafinament aluziv, sugestiv, 

expresiv. Așa se petrece fericita 

mutație, creatoare, lirică, a 

evenimențialului și anecdoticului în 

limbaj metaforic și parabolic. 

Emilian Iachimovski este un poet 

cerebral, o inteligență vie, ferventă, 

prodigioasă, de unde și nota pronunțat 

reflexivă, gnomică, evidențiată adesea  

de discursul său liric, potențat de 

formulări de factură aforistică, 

memorabilă, ce-l marchează fast cu 

secvențe de reală strălucire expresivă: 

„Știu momentul când înțelegi/că esența 

cuvintelor vine din tăcere/ Din 

îndelungată tăcere”. Sau: „În sertarul 

cu fotografii/ pătrunzi ca într-o 

criptă.../ Orice imagine capturată într-

o fotografie/ este o moarte de bună 

voie/ cu zâmbetul pe buze”. 

■ Prestigioasa revistă ieșeană 

„Convorbiri literare”, nr.8, ne 

prilejuiește fericita  

surpriză de a fi găzduit în paginile sale 

de „Comentarii critice” o magistrală 

cronică literară a importantului critic 

timișorean Adrian Dinu Rachieru care 

formulează cu justețe elogioase 

aprecieri despre volumul antologic 

„Tăierea cărților” al cunoscutei și 

apreciatei poete mehedințene Ileana 

Roman. 

„Odată cu tăierea cărților 

(Editura Prier, 2019), într-o severă 

selecție de autor, proaspăta 

„optzecistă” Ileana Roman (n.7 

ianuarie 1940) ne propune o antologie 

care vădește, probată în timp, o 

sensibilitate ludică, mereu proaspătă, 

inventivă și jovială, atentă la 

sonoritățile limbii. Străină, din fericire, 

de orice conveniențe ipocrite, de 

posibile pulsiuni vindicative sau 

izmeneli elitiste.” 

„În totul, poeta, deloc grăbită, se 

adună cu parcimonie în această 

antologie reprezentativă.” 
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