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EDITORIAL 

Ioan Lascu 

LITERATURA KITSCH

Ce mai înseamnă astăzi literatura?  Pur și 

simplu literatura de ficțiune, nu de alt gen. 

Ficțiune și creație, ce mai aduc ele nou? Nou în 

sensul de interesant, atractiv, incitant, niște 

noutăți fecunde capabile să genereze alte idei, 

imagini, atitudini... Un gând, o imagine, un 

simțământ, un concept, o idee, chiar dacă au fost 

enunțate/ elaborate ca particularitate subiectivă 

pentru întâia dată, nu dobândesc statut de 

noutate dacă nu sunt cunoscute, pentru simplul 

motiv că o noutate ascunsă, neștiută, există doar 

în sine. Să restrângem încă puțintel câmpul de 

referință și să întrebăm: la ce literatură de 

ficțiune ne gândim? Răspunsul e simplu și 

convenabil: la o literatură de valoare autentică, 

nicidecum la maculatură, nici la literatură 

comercială, facilă și mai ușor vandabilă. Ce se 

întâmplă cu literatura bună? Nimic altceva decât 

ignorare, de cele mai multe ori. Cine mai citește 

cărți serioase? Nimeni altcineva decât vechii 

cititori „de profesie”. Adică: criticii literari, dacă 

citesc o carte cap-coadă, pasionații de lectură de 

altădată, de vârstă medie și înaintată, câți or mai 

fi, și eventual „noi cititori”, puțini, noii 

„autodidacți”. Adevărul nu e deloc confortabil: nu 

se mai citește literatură, nici literatură clasică, nici 

literatură contemporană scrisă de autori români 

sau străini de vocație, care știu să scrie, care știu 

ce scriu și de ce scriu. De ce scriu? Din orgoliu, din 

necesitate, din speranța că odată și odată cărțile 

lor vor fi citite de necunoscuți – lectori amatori 

sau istorici literari –  că valoarea va ieși cândva la 

suprafață. Un fel de bouteille à la mer sau de 

terapie prin scris... 

Cel puțin în condiția de bouteille à la 

mer(Vigny) literatura autentică nu va mai fi 

acoperită, sufocată, de literatura submediocră și 

de maculatură. Există o literatură kitsch 

repartizată mai ales în „sectorul maculatură.” Cât 

despre „literatura submediocră”, aici realitatea 

este mai bălțată, petele albe alternând cu petele 

negre. Deși comercială prin definiție, această 

literatură de consum poate deconspira și „cărți 

bune”. Pentru cine este amator de asemenea 

loisir-uri... Ca să atragă atenția prin prezentare, 

majoritatea unor astfel de cărți au coperți kitsch. 

O grafică însiropată, care amintește de 

bibelourile de odinioară, etalate în aproape orice 

locuință pretins respectabilă. Nu cred că azi mai e 

o surpriză faptul că kitsch-ul prinde – este un

dopaj pe cale vizuală care e bine fixat în mental.

De condiție subculturală, el se adresează celor din

această categorie a subculturii de consum, a

plăcerii de a savura imagini ce nu transmit nimic

mai mult decât unui copil de zece ani: sunt niște

copii sau imitații desenate frumos dar fără talent

creativ și atât. Este într-un fel normal – un normal

neintenționat sau dimpotrivă? – ca între niște

coperți kitsch să se găsească un text kitsch. Din

păcate, de multe ori intrat în zona bestseller... Nu

dau acum exemple nici de autori, nici de cărți, dar

totul este ușor de analizat deoarece materia se

găsește din abundență! În fine, fenomenul merită

cercetat cu atenție fiindcă se întâlnește la scară

socială: studiat (iară și iară, cum s-a făcut de

atâtea ori!) cu mijloace sociologice, critic-

estetice, filosofice, lingvistice, de psihologie a

vorbitorului.

Despre limbajul kitsch vreau să mai 

pronunț însă câteva fraze. Nu despre descrierile, 
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povestirile, personajele însiropate și date cu 

parfumuri ieftine de drogherie, ci despre limbajul 

propriu-zis. De data aceasta mă voi referi 

punctual la un articol on line citit recent într-o 

publicație cunoscută al cărui nume îl trec 

deocamdată sub tăcere. Ca și numele autorului. 

Tema articolului respectiv este tocmai kitsch-ul! 

În amplul material – deh, tema este cum altfel 

decât vastă?! – am putut inventaria cuvinte 

precum: hate, tip curry (admisibil ca termen de 

specialitate), soft, sex-shop (deja acceptate mai 

demult), review, rating (adoptat deja), happening 

(consacrat deocamdată în domeniul teatrului și 

nu oricum), trendy, hot, inbox, banner, online, 

offline (ultimii doi admisibili ca termeni 

specializați în informatică, de care se abuzează) și 

cred că am și omis câte ceva. Toate aceste 

cuvinte și câte altele sunt împrumutate, cu rost 

dar fără rost de cele mai multe ori, din engleză, o 

modă care face furori și ravagii în sărmana limbă 

română. Lista este foarte lungă, aproape 

imposibil de a o alcătui la modul exhaustiv. Nu-mi 

mai rămâne decât să constat (au făcut-o și alții) 

că în curând vom vorbi românește în engleză. De 

cele mai multe ori gratuit, din comoditate, din 

ignoranță sau din teribilism, fiindcă teribilismul 

vorbitorului, dornic să frapeze cu orice preț, e 

multisecular. Ce mai este azi comicul de limbaj 

din comediile lui Alecsandri, Caragiale et Co. 

decât un memento de un comic trist sau de o 

tristețe ridicolă, ca să-l parafrazăm in absentia pe 

autorul articolul luat în vizor. Și asemenea cazuri 

sunt cu miile în mass media din prezent, dar ce să 

le faci?... Acum limba a devenit un fenomen 

social scăpat din sfera învățământului. Să sperăm 

că în literatura română originală (nu și în 

traduceri) ele, aceste barbarisme (cum le 

spuneam altădată după gramatica tradițională 

învățată sârguincios într-o școală azi demodată, 

demolată de toate reformele stupide și 

megalomanice din „era” democratică”) nu-și vor 

găsi locul. 

OPINII, ATITUDINI 

Lili Crăciun 

BILANȚ de CINCINAL 

Scria cineva că lansările de carte au 

devenit ipocrite. Un fel de parastas. Sau nuntă. Eu 

merg la lansarea cărții tale iar tu vii la lansarea 

cărții mele. Am fost la 20 de lansări, voi avea 20 

de oameni la lansarea mea. Ne schimbăm cărțile 

între noi, suntem amabili, zâmbitori, criticăm 

numai pozitiv. Nici nu citim cartea, o aruncăm 

într-un colț. Cel mult o răsfoim și, dacă autorul ne 

este prieten, avem o datorie de plătit către el, e 

din gașca noastră, tragem câteva fraze 

sforăitoare, cu limbaj de tinichea, greoi – să dăm 

chipurile substanță operei dar și inteligenței 

noastre de critic, aceleași cu cele de ieri sau de 

acum trei zile, scrise pentru alți autori. Modificăm 

pe ici pe colo, în stil caragialesc. Au devenit 

ipocrite sau așa au fost mereu? Nu știu. Și 

premiile literare au același traseu: eu îți dau 

premiul ție pentru că știu că, atunci când vei 

decerna tu premii, mi-l vei da mie. Se dau premii 

pe amiciții, prietenii, pe...  Oricum banii de premii 

nu-i scoate nimeni din buzunar. Ba, mai mult, 

altcineva îmi șoptea că nici nu iei banii de premiu 

acasă, te bucuri de hârtia care pare că-ți dă 

valoare literară iar banii rămân în buzunarul 

organizatorilor. Nici nu mai vorbesc de ilaritatea 
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concursurilor; toate sunt internaționale, 

mondiale. Ar fi un dezastru de nedescris, o 

lovitură dată orgoliilor dacă ne-am uni cu 

Republica Moldova și s-ar întoarce românii din 

Diaspora acasă, n-am mai avea premii denumite 

numite pompos: Concursul internațional de 

poezie din Dealul Ploii.  

Și m-am întrebat de ce toate astea. Nu 

mai sunt oamenii care citesc fără să viseze să 

devină scriitori (sau sunt deja), oameni cărora le 

place pur și simplu lectura, scriitori care vor să 

știe cu adevărat dacă scriu bine sau nu? De ce 

scriitorii (dar mai ales criticii) nu admit în grupul 

lor un nou venit, nu bagă în seamă o carte a unui 

scriitor nou decât dacă a sunat un amic din gașcă, 

nou-venitul e fiul/fiica/nevasta/cuiva care ar 

putea mâine să-i ajute, cel nou are bani să ungă 

orgoliile celor din gașcă sau să ofere plăceri...?   

Sunt de puțini ani pe drumul literaturii. 

Nu știu dacă scriu bine sau nu, mi se pare sinistru 

să mă critic sau să mă laud singură. Știu doar că 

am avut peste 50-60 de lansări (în toată țara și în 

țările unde locuiesc românii plecați) și că, în 

fiecare localitate – cu rare excepții, sala a fost 

plină. De cititori. Între 40 și 100 de oameni. 

Oameni care cumpără cărți și le citesc. Unii dintre 

ei sunt scriitori dar, cu siguranță, n-au venit în 

speranța că voi veni și eu la lansarea cărților lor – 

să le întorc serviciul ca la nuntă. Nici n-aș fi avut 

cum, ne despart sute de kilometri.  

La debutul din 2015 – cu romanul 

document (Călătoria; Desculță pe cioburi de 

oglindă, în ediția a doua) am crezut că lumea a 

venit fiindcă eram o apariție. Scrisesem o carte 

despre drama femeii în comunism, era o 

mărturisire, eram încă notar dar anunțam pe 

facebook că voi pleca din profesie. O ciudată. Mai 

eram și Gică Contra, neafiliată unui partid, fără a 

iubi pe vreunul, criticând sau lăudând de-a valma. 

Păream un exponat de bâlci la care te duci din 

curiozitate. Când, șase luni mai târziu, a ieșit pe 

piața literară cea de a doua carte (Menajerele 

soacrei mele) am avut surpriza ca cititorii primei 

cărți să o dorească și pe asta, fără ca vânzările 

primului roman să se încheie. Au apărut și cititori 

noi. Ei, poate vor să vadă ce dracu’ mai scriu de 

când nu mai sunt notar, mi-am spus. Apoi n-am 

mai publicat doi ani – fără ca peste primele două 

cărți să se aștearnă praful; comenzile au 

continuat. În 2018 am ieșit în lume cu două cărți: 

un roman (Prizonieri ai umbrelor) și un volum de 

versuri (Între relativ și absolut). Și am avut din 

nou surpriza (de fapt, ar trebui să scriu bucuria) 

ca sălile, din localitățile unde am avut lansări, să 

fie tot pline. Săli cu oameni care n-au venit nici ca 

la parastas, nici ca la nuntă. Cu oameni care mă 

știau de trei ani, din primele două cărți, cu 

oameni noi care au auzit de mine sau m-au citit 

împrumutând de la alții cărțile. Care își doreau 

cărțile noi dar și exemplare din cele vechi („vreau 

să le am în bibliotecă chiar dacă le-am citit”). N-ar 

trebui să uit că tot în acești trei ani de la debut a 

apărut primul roman în librăriile din patru țări de 

limbă spaniolă, varianta tradusă, datorită unei 

edituri din Spania (Tandaia). Cartea a fost tradusă 

de o româncă, Maria Liciu. Dacă s-a gândit cineva 

că în țară am avut pile, la Tandaia n-ar mai fi 

mers. Au urmat în 2019 alte două apariții 

editoriale: Pașaport spre paradis (roman) și 

Șopârle cu cheiță (povestiri) iar sălile au fost la fel 

de pline, cititorii vechi nu s-au plictisit de 

întâlnirile cu cărțile mele. Ba au apărut și alții. Nici 

pandemia n-a oprit achiziția cărților, doar 

întâlnirile au fost rare.   

M-a întrebat un scriitor cunoscut cum fac

de sunt atât de mulți oameni la lansările mele. O 

întrebare suspicioasă, bănuitoare, tendențioasă, 

de parcă am o tehnică anume, o metodă secretă 

care excludea valoarea literară. N-am știut ce să 

răspund, rămăsesem fără grai.  

Nu fac nimic special. M-am dus în orașele 

în care am fost invitată, în care am știut că sunt 

dorită. Au fost și orașe în care aș fi vrut din tot 

sufletul să ajung dar nu s-a putut. Fie nu s-a găsit 

nimeni să organizeze lansarea, fie n-a fost să fie. 

Organizatorii au fost mai ales dintre cititori. 

Oameni care m-au apelat pe facebook și mi-au 

spus că mă vor la ei acasă. Pe cei mai mulți i-am 

cunoscut atunci, în ziua lansării. Ei s-au ocupat de 

sală, de reclama evenimentului, au invitat scriitori 

care să mă prezinte, au atenționat presa. Uneori 

s-au ocupat și de cazare, pe banii lor. Oameni

care m-au îmbrățișat de parcă eram prieteni

vechi. Așa i-am simțit. N-am să dau nume. Se știu,

sunt ca niște stele, cărora le simți lumina în

întuneric. La Oradea, Ploiești, la Măneciu; la Iași,

Suceava, Botoșani, București, Constanța; la Aleșd,

Sântandrei, Satu-Mare, Negrești Oaș, Sibiu,
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Brașov, Arad, Petroșani, Timișoara, la Pipirig dar 

și la Roma, Bologna, Torino, Milano, Barcelona, 

Madrid... peste tot am cunoscut oameni. Dornici 

de întâlnirea cu cartea, cu autorul. Cu mine, ca să 

fiu orgolioasă. Lansări în biblioteci, în librării, în 

Case de Cultură dar și în licee sau... penitenciar. 

Nu vreau să-i uit pe scriitorii care mi-au 

făcut drumul lin, având încredere într-o 

necunoscută: Nina Ceranu, Florin Iaru, Liviu 

Antonesei, Lucia Olaru Nenati, Ion Drăgușanu, 

Valeriu Butulescu, Mihai Barbu, Cornel George 

Popa, Eugen Șerbănescu, Felician Pop, Doina 

Popescu, Florian Chelu, Georgeta Resteman, 

Florin Ardelean. Le mulțumesc iar dacă am uitat 

pe cineva îmi cer cu umilință iertare. 

Am trezit curiozitatea și multor jurnaliști, 

care au scris despre cărți sau despre mine, mi-au 

luat interviuri. Amintesc pe Irina Călin (Radio 

România Internațional), Silviu Labiș (TV.Arte), 

Leonard Relea (Revista Timpul), Cornel Drinovan 

(Radio Tentacion – Madrid), Dana Oprica (Radio 

Villalba – Madrid), Nina Ceranu (Revista Argeș), 

Florin Ardelean (Revista Arca), Liviu Antonesei 

(revista Bucovina Culturală), Dan Gheorghe (EVZ). 

Sunt mulți, cei de mai sus sunt doar exemple.   

Am și dezamăgiri? Sigur. Am pierdut în 

acești trei ani prieteni. Unii din vina mea, alții din 

vina lor. Nu fac proces de intenție nimănui, nici 

nu vreau să mă apăr – apărările între doi oameni 

care nu se mai înțeleg sunt inutile, pot degenera. 

Tac și trec mai departe, consider că fiecare are 

dreptul să se înconjoare de oamenii pe care și-i 

dorește, care îl doresc. Însă nu pot să tac față de 

dezamăgirile pe care le-am simțit în fața tăcerii 

zgomotoase a criticilor. Repet, nu știu dacă scriu 

bine sau nu. Însă, atunci când vezi săli pline la 

lansarea unei necunoscute, ar trebui să te întrebi 

ce se întâmplă. Și le-au văzut, vă asigur. La prima 

lansare nu-ți pui întrebări, la a doua consideri că 

o fi o întâmplare... dar timp de cinci ani au fost

săli pline. Chiar și la țară, în biblioteci comunale.

Asta în vreme ce, cum spunea la lansarea de la

București din 2018 Valentin Ajder (Editura Eikon,

vinovată de apariția a două cărți): „Câtă lume e

azi aici! În general autorul e mândru dacă în sală 

sunt 7-10 oameni iar Lili Crăciun are sălile pline”. 

Adaug eu, cei 10 fiind ăia care te așteaptă și la 

parastasul (sau nunta) cărților lor. Măcar de 

curiozitate și tot aș fi vrut, dacă eram critic sau 

conducător de revistă literară, să văd ce mama 

naibii au cărțile (sau Lili Crăciun) de adună atâția 

oameni în jurul lor. Nu e bogată, om politic, n-are 

o funcție care să atragă. Și nici nu merge la

nunțile altora.

Aș putea să dau eu un răspuns. Dar, așa 

cum procedez în romane, lansând la final doar 

ipoteze și lăsându-vă pe voi să alegeți 

continuarea, voi face și acum la fel. Poate e 

orgoliul celor intrați în literatură de mult. Se 

consideră zei și niciunul din cei noi n-ar avea cum 

să mai încapă în templu, atunci când sunt ”ai 

nimănui”. Poate că țin cu dinții de glorie, chiar 

aparentă, oferită de temenelele celor fără valoare 

și pe care, tocmai din pricina asta, îi susțin. Poate 

că le este frică de apariția unuia mai bun decât ei 

și nu vor să-i recunoască valoarea fiindcă n-au 

tăria lui Vasile Alecsandri - care s-a înclinat la 

apariția lui Eminescu. Poate că se așteaptă (ca 

medicul de la Roman, din primul meu roman) să 

cazi în genunchi, să le dai plicul și să-i rogi să te 

bage în seamă. Sau, poate, motivul este banal: 

banii pentru literatură sunt limitați. Iar apariția 

unui scriitor nou ar însemna ca ei să se împartă la 

mai mulți. Cum s-ar mai putea ține paranghelii 

timp de trei zile dacă cei din fruntea bucatelor ar 

accepta și scriitori noi, care vor să vorbească 

despre cărți cu cititorii, nu cu paharul de vin și 

oala de sarmale, plătite de diverse instituții?  

Nu mă adresez lor, de asta am și adoptat 

acest stil colocvial, amical, familiar. Mă adresez 

vouă, celor care mă citiți. Rândurile de față vin ca 

un fel de explicație, dacă v-ați pus întrebări. Dacă 

nu – cu atât mai bine. 
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OPINII, ATITUDINI 

Nicolae DABIJA 

CĂRȚILE ÎN PANDEMIE 

Pe timp de pandemie cineva îmi spune: 

– Nu includ televizorul, nu ascult radioul.

– Ce faci atunci?

– Deschid cărți.

– Și de unde afli noutățile?

– Din ele.

Înveți mereu din cărțile bune. Ele nu se 

învechesc. 

De ce? Pentru că au fost scrise, atunci 

demult sau mai încoace în vreme, pentru tine. 

Autorul lor s-a gândit la tine. Sau – și la tine, cel 

de peste veacuri. El  a pus suflet în cele așternute 

pe file. Iată de ce marii maeștri vor lăsa mereu 

impresia că ne sunt contemporani. 

Mă surprinde faptul că geniile care au 

trăit acum câteva veacuri sau chiar milenii cunosc 

atât de multe lucruri despre noi și timpul nostru. 

„Alte măști, aceeași piesă...”, afirmase 

Mihai Eminescu despre trăitorii din anul 2021. 

Fiecare rău – cu binele lui. 

Mai mulți prieteni mi-au vorbit că, în 

acest preludiu al apocalipsei, s-au regăsit în cărți. 

O carte acoperă un răspuns. E o călătorie 

pe care ți-ai refuzat-o mereu. Și pe care o 

realizezi abia acum, când deschizi cartea care te 

aștepta anume pe tine, ca să ți se destăinuie. 

În preajma lor clipele susură altfel. 

De multe ori acestea au curgere inversă. 

O carte, în aceste vremuri ca și în toate 

celelalte, e ca o ușă pe care o deschizi către lume, 

către alte cărți, către sine. 

Marele miracol al cărții constă în garanția 

că tu, cititorule, cel dinainte de a o deschide, 

niciodată nu vei reveni acolo de unde ai plecat 

același, cel din momentul când ai pornit la drum. 

O carte pe care o treci prin tine – ca 

minereul aurifer prin sitele căutătorilor de metal 

prețios – va lăsa neapărat urme în felul tău de a 

vedea lucrurile (aici – obiectele însuflețite), de a 

gândi lumea, de a fi tu însuți. 

Noi, fiecare în parte, suntem până la 

urmă rezultatul cărților citite sau necitite. 

Le mulțumesc cărților mele că nu m-au 

lăsat niciodată să fiu singur. 

Volumele pe care le-am citit mă cunosc. 

Mă știu. Li se face dor de mine, în măsura în care 

mi se face și mie dor de ele. 

De-a lungul vieții mele am locuit în câteva 

case, dar m-am simțit Acasă doar acolo unde s-a 

aflat biblioteca mea. 

Cei mai buni prieteni mă așteptau și mă 

așteaptă acolo. 

– Citește această carte! Îi recomand unui

adolescent o lucrare, care odată demult, când mă 

aflasem la vârsta lui, mă făcuse fericit. 

– Dar câte pagini are? mă întreabă

dânsul, mai înainte de a se interesa despre ce e, 

de ce i-o recomand, ce mi-a plăcut în ea. 
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O ia cu neîncredere, cartea copilăriei și 

adolescenței mele, o deschide către sfârșitul ei, 

ca să vadă câte file are, o răsfoiește un pic să afle 

dacă are și desene, apoi mi-o restituie într-o 

tăcere care vorbește în locul lui: e prea 

voluminoasă, e neinteresantă pentru că nu are 

ilustrații, n-am eu atâta timp ca s-o citesc, 

recomandă-i-o altcuiva! 

Credeam și cred că este important faptul 

ca tinerii să se întâlnească deasupra acelorași 

cărți. Ca neamul să se adune în jurul acelorași 

cărți. 

Și pe unii, și pe alții cărțile i-ar ajuta să se 

solidarizeze, să se știe rude în plan spiritual, să 

învețe din ele – binele, libertatea, descătușarea în 

gândire, încrederea în forțele proprii. 

Un poet 

cubanez care l-a 

cunoscut pe 

Hemingway îmi 

comunicase 

acum câțiva ani 

la Havana o 

informație pe 

care o obținuse 

pe căi oculte, că 

marele prozator 

fusese alungat 

din rai pentru 

păcatul de a fi 

iubit prea multe femei, iar din iad – pentru 

păcatul de a fi scris niște cărți. Cărți care să facă 

lumea mai bună, iadul mereu în retragere, 

pandemiile mai suportabile. 

Iată de ce Scaraoțchi n-a iubit niciodată 

scriitorii. Diferiți exegeți care au descris infernul 

n-au semnalat în el nicio bibliotecă. Orice fel de

lectură acolo e contraindicată. Or, dacă ar exista

cărți în imperiile lui, afirmă unii autori de lucrări

sataniste, infernul ar deveni aproape suportabil.

Iar aici, pe pământ – cele mai triste sunt 

cărțile pe care nu le citește nimeni. 

De care nu-și mai amintesc nici măcar 

autorii lor. 

Care miros a mucegai încă din momentul 

când, tristele de ele, au fost așternute pe file. 

Nu sunt un cititor de profesie, cum le 

place unor confrați să se afișeze. Eu sunt un 

cititor de plăcere. Nu mă poate nimeni convinge 

să citesc o carte care mă urăște, or, așa sunt 

toate cărțile proaste, pentru că atunci când le-au 

născocit, autorii lor au făcut abstracție de cei care 

eventual le vor deschide. 

O carte bună e ca o lampă care luminează 

în întuneric, chiar și atunci când uiți s-o aprinzi. 

Și-n jurul căreia se adună cei însingurați – 

ca să fie 

ascultați, și cei 

înghețați – ca să 

se încălzească. 

– Ce

noutăți aveți?

îmi întreb

scriitori mei 

dragi. 

Și ei îmi 

vorbesc de 

iarbă, de 

muguri, de 

ploaie, de ninsoare, de lumină, de stele, de 

viață... 

Unii specialiști susțin că pandemia s-ar 

putea să dureze. 

Eu mă adaptez la ea citind și recitind 

cărți. 

Dar tu?! 
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TTTUUUDDDOOORRR   VVVLLLAAADDDIIIMMMIIIRRREEESSSCCCUUU   

PPPrrroooccclllaaammmaaaţţţiiiaaa   dddeee   lllaaa   PPPaaadddeeeşşş   

Fraţilor locuitori ai Ţării Românești, veri de ce neam veţi fii! Nici o pravilă nu 
opreşte pe om a întâmpina răul cu rău! Şarpele când îţi iasă înainte, dai cu ciomagul 
să-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de multe ori ni se primejduieşte din 
muşcarea lui. Dar pe balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, atât cele 
bisericeşti, cât şi cele politiceşti, până când să suferim a ne suge sângele din noi? 
Până când să le fim robi? Veniţi dar, fraţilor cu toţii, cu rău să pierdem pe cei răi, ca 
să ne fie nouă bine! 

Vechilul lui Dumnezău, prea puternicul nostru împărat, voieşte ca noi, ca nişte 
credincioşi ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul ce ni-l pun peste cap căpeteniile 
noastre! 

Să se aleagă căpeteniile noastre din cei care pot să fie buni. Aceia sunt ai 
noştri şi cu noi dimpreună vor lucra binele, precum ne sunt făgăduiţi. 

Nu vă leneviţi, ci siliţi de veniţi în grabă cu toţii, care veţi avea arme, cu arme, 
iar care nu veţi avea arme, cu furci de fier şi lănci (…) să vă faceţi degrabă şi să veniţi 
unde veţi auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele şi folosul a toată ţara! 

Şi ce vă vor povăţui mai marii Adunării, aceea să urmaţi, şi unde vă vor chema 
ei, acolo să mergeţi! Că ne ajunge, fraţilor, atâta vreme de când lacrămele de pe 
obrazele noastre nu s-au uscat! 

Şi iar să ştiţi că nimeni dintre noi nu este slobod (…) ca să se atingă măcar de 
un grăunte, de binele sau de casa vre unui neguţător, orăşean sau ţăran sau de al 
vre unui locuitor, decât numai binele şi averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri 
să se jertfească, însă al cărora nu vor urma nouă – precum sunt făgăduiţi – să se ia 
pentru folosul de obşte. 

Padeş, 23 ianuarie 1821 
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Mite Măneanu 

REALITĂȚI SOCIAL-POLITICE ÎN 
OLTENIA PERIOADEI REVOLUȚIEI 

DE LA 1821 

În istoria românilor, ca, de altfel în 

întreaga istorie, s-a văzut că în explicarea 

evoluţiei sau succesului unei societăţi sau ţări, la 

un moment dat, trebuie să se ia în calcul rolul şi 

contribuţia elitelor de diferite feluri, Între 

acestea, elitei nobiliare i s-au consacrat cele mai 

multe studii, iar rezultatele obţinute de 

istoriografia europeană (în special franceză şi 

germană) au fost apreciabile1. În cazul 

istoriografiei române s-a manifestat o oarecare 

circumspecţie în relevarea rolului deosebit al 

boierimii – clasă nobiliară specifică românilor – în 

toate etapele istoriei noastre medievale şi 

moderne. Această deficienţă este cu atât mai 

regretabilă cu cât cercetări mai recente confirmă 

aserţiunea academicianului Gheorghe Platon care 

arăta că „Boierimea, termen generic care 

defineşte nobilimea română, a fost una dintre 

clasele fundamentale ale societăţii noastre. 

Destinul său, ataşat de structura proprietăţii 

funciare şi de natura formei de stat, a evoluat în 

strânsă dependenţă de progresul societăţii, fiind 

influenţat deci şi de procesele economice, 

demografice, politice şi mentale care au dat 

expresie modernizării acesteia”2. Desigur, nu se 

1 Gheorghe Platon, Alexandru Florin Platon, 
Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context 
european, evoluţie socială şi politică (date statistice şi 
observaţii istorice), Editura Academiei, Bucureşti, 
1995, p. 11-24. 

2 Ibidem, p. 131. În acest context autorii 
subliniază că studiile, care au reliefat personalitatea, 
ascendenţa şi rolul social şi politic al boierimii 
româneşti sunt puţine. Locul ocupat de problema 
agrară în contextul nostru istoric şi mai cu seamă 
maniera în care acesta a evoluat în cursul secolului al 
XIX-lea punându-şi pecetea asupra procesului de
modernizare a României – nu a fost de natură să
îngăduie o analiză istorică nepărtinitoare asupra clasei

poate spune că studiile şi contribuţiile pe această 

temă lipsesc cu desăvârşire. Acestea există3, însă 

au abordat secvenţial problematica, insistând cu 

deosebire asupra unor aspecte genealogice sau 

sociale (în ultimele patru decenii mai ales), cu 

deosebire, accentuând rolul „negativ” al boierimii 

nobiliare româneşti (Ibid.). Aceleași concluzii vezi și la 
Mite Măneanu, Boierimea din Oltenia în perioada 
1821-1864, Editura MJM, Craiova, 2006, ,p. 166-182; 
idem, Boierii din Oltenia în sec. XIX, Editura Radical, 
Drobeta Tr Severin, 2008, p.103-109, ș.a. 

3 Octav George Leca, Familiile boiereşti 
române. Istoric şi genealogie (după izvoare autentice), 
Bucureşti, 1899. Idem, Familiile boiereşti române. 
Genealogia a 100 de case din Ţara Românească, şi 
Moldova, Bucureşti, 1911; Ioan C.Fillitti, Arhondologia 
Munteniei în 1822-1828 în “Revista istorică”, an XIV, 
1928, nr. 406, p. 18-154; Idem; Catagrafie oficială de 
toţi boierii Ţării Româneşti la 1829, Tipografia Curţii 
regale F. Gobi et Fii, Bucreşti, 1929; Ioan V. Câncea, 
Arhondologia Olteniei între 1820-1830, în “Arhivele 
Olteniei”, VIII, 1929, nr. 43-44, p. 266-275; Ion Pătroiu, 
La cumpăna a două epoci, 1849-1877, Editura Scrisul 
Românesc, Craiova, 1983; Dinică Ciobotrea, Structura 
socială în Ţara Românească (1828-1831) în “Revista 
Arhivelor”, vol. XIV, nr. 1/1993, p. 50-52; Idem, 
Proprietatea boierească asupra pământului în Oltenia 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în “Analele 
Univesităţii din Craiova, seria Istorie, an I, nr. 1/1996, 
p. 67-75; Paul Cernovodeanu, Irina Gavrilă,
Consideraţii istorice pe marginea datelor statistice
oferite de arhondologiile din Ţara Românească (1837-
1858), în “Revista istorică”, serie nouă, tom VI, 1995,
nr. 7-78, p. 683; Paul Barbu, Documente inedite
referitoare la neamul boierilor Jieni, în “Revista
Arhivelor”, an LXXI, vol. LVI, nr. 2/1994, p. 158-171. La
acestea se adaugă alte numeroase studii, apărute între
1922-1943 (cf. Iustin Constantinescu, Florea Firan,
Tudor Nedelcea, Arhivele Olteniei (1922-1943);
Bibliografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1983).
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române în raport cu ţărănimea, de a cărei situaţie 

necorespunzătoare era făcută răspunzătoare. 

În acest context, semnalăm că în privinţa 

locului şi rolului boierimii din Oltenia în 

ansamblul proceselor de organizare şi conducere 

a societăţii româneşti, acesta este şi mai puţin 

subliniat, situaţie care este în contradicţie cu 

excepţionala tradiţie istorică a boierimii Oltene, 

descendentă valoroasă a întemeietorilor de ţară 

din secolele XIII-XIV, creatoare de dinastii 

domnitoare pentru întreaga Ţară Românească, 

cum a fost cea a Basarabilor, izvoditoare de 

domni şi voievozi ce au condus lupta pentru 

„aşezarea” ţării în temeiuri 

specifice româneşti şi 

apărarea în faţa tuturor 

agresiunilor4. Aceşti 

întemeietori şi apărători de 

ţară care au fost boierii 

Olteni din evul mediu, şi-au 

câştigat cu preţul sângelui 

şi nu numai, dreptul de a se 

organiza şi conduce într-o 

Oltenie autonomă. Despre 

acest specific Nicolae Iorga 

arăta că Oltenia „e în 

adevăr o regiune, fiindcă e 

o ţară, o veche ţară, care nu

e numai olteană ci tot aşa

jiană şi timișeană. Trebuie

a-i da mijlocul de a se

afirma cu nota ei distinctă,

aşa de puternică până azi,

deşi nimeni n-a ajutat-o să

se manifeste”...5 Pentru

boierimea olteană aceste

realităţi istorice erau titluri

de nedisimulată mândrie

dar şi de stimulare a

energiilor creatoare6. Pe

aceste temeiuri de legitimitate şi mândrie, marile

familii boiereşti din Oltenia şi, după exemplul

acestora, întreaga boierime olteană, şi-au

4 Aurelian Sacerdoţeanu, Oltenia medievală, 
în „Oltenia”, Fundaţia Culturală regală Regele Mihai I, 
regiunea Oltenia, Editura „Ramuri”, Craiova, 1943, p. 
283-298; Ion Donat, Datele principale în istoria
Olteniei (până la 1600) – Ibidem, p. 299-242.

5 Ibidem, N. Iorga, Regionalism oltean, în 
“Arhivele Olteniei” I (A.O.), 1922, nr. 1, p. 9. 

6 C. Rădulescu-Motru, Climatul sufletesc 
oltean (“Oltenia”, p. 25-34). 

proiectat şi realizat comportamentul social, 

politic7, dar şi motivaţia pentru rezistenţa 

manifestată faţă de regimul fanariot, instaurat la 

Bucureşti după 1715, precum şi pentru 

sentimentul de frustrare ce a cuprins această 

elită boierească ca urmare a marginalizării la care 

a fost supusă de fanarioţi. 

Acestea sunt unele dintre considerentele 

şi premizele pe care trebuie să le avem în vedere 

când analizăm situaţia şi evoluţia boierimii din 

Oltenia în perioada 1821-1864, adică în epoca de 

crepuscul a nobilimii româneşti, de transformare 

şi trecere a acesteia într-o 

nouă stare. 

Modul specific în 

care clasa boierească 

olteană a reacţionat la 

provocările determinate de 

schimbările accelerate şi 

modernizarea intervenită în 

această perioadă, trebuie 

legat de tradiţia 

multiseculară a vieţii sale 

economico-sociale şi 

politice, dar şi prin 

temperamentul său diferit 

şi a realităţilor particulare 

ale Olteniei. Această 

transformare accelerată a 

boierimii oltene a avut 

urmări importante nu 

numai pentru istoria 

provinciei, dar şi pentru 

istoria generală a ţării. Din 

această perspectivă 

considerăm şi încercarea 

noastră de a prezenta rolul 

important al boierimii şi 

încercarea noastră de a 

prezenta rolul important al 

boierimii oltene şi încercarea noastră de a 

prezenta rolul important al boierimii oltene în 

ansamblul studiilor consacrate elitelor româneşti, 

care sunt considerate de academicianul 

Gheorghe Platon ca determinante pentru 

cunoaşterea structurilor şi mentalităţilor unor 

societăţi8, în condiţiile în care şi după 1821, 

boierimea continuă să fie „clasa esenţială”, care a 

asigurat, mai multe decenii, conducerea politică 

7 Ibid 
8 Gh. Platon, op. cit., p. 132. 
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în Ţara Românească şi apoi şi statul naţional 

român9. 

În preajma anului 1821 boierimea din 

Oltenia se afla într-o poziţie specială, datorită 

condiţiilor specifice ale acestei provincii. În primul 

rând trebuie spus că în acea perioadă Oltenia era 

cea mai populată şi bogată regiune a Ţării 

Româneşti – „bogăţia” sa în oameni şi valori 

materiale şi spirituale datorându-se mai multor 

factori de ordin geografic, economic, politic şi nu 

în ultimul rând dinamismului populaţiei sale. În 

Oltenia fanariotismul s-a manifestat cel mai 

puţin, astfel că boierimea – elita conducătoare a 

provinciei – deşi exclusă aproape în totalitate de 

la conducerea ţării, avea un rol determinant în 

administraţia locală şi regională. Acest rol 

important se datora şi faptului că o bună parte 

dintre elementele boiereşti se integraseră încă cu 

un secol înainte (după 1700) în circuitul 

economico-comercial european ce lega Orientul 

cu occidentul10. În 

acest fel boierimea şi-a 

„construit” un alt mod 

de viaţă şi gândire, 

bazat pe comerţ, spirit 

întreprinzător (spre 

deosebire de 

boierimea fanariotă 

sau fanariotizată din 

Muntenia şi Moldova, 

dependentă de vechile 

practici feudale – dări, 

biruri, parazitism, 

imobilism, totul pe seama ţăranului). Cu unele 

excepţii notabile (banul Grigore Brâncoveanu), în 

această perioadă boierimea din Oltenia nu 

participă la guvernarea ţării alături de fanarioţi, ci 

se află în opoziţie faţă de „tagma jefuitorilor” de 

la Bucureşti. Motivele suplimentare de 

nemulţumire ale boierimii oltene faţă de fanarioţi 

se observă din memoriul adresat de o parte 

dintre aceştia, în ianuarie 1822, Porţii prin care 

cereau o cârmuire independentă de Bucureşti, 

deoarece susţineau ei, „Odinioară aveam un 

cârmuitor numit de Poartă (iexanct, n.n.) care 

9 Ibidem, p. 136. 
10 N. Iorga, Istoria comerţului românesc – 

epoca mai nouă, Bucureşti, Tiparul Românesc, 1925, p. 
3-48 şi urm.; Mite Măneanu, Agricultura şi comerţul
românesc în secolele XVIII-XIX. Aspecte generale,
regionale şi specifice, Drobeta Turnu Severin, 1997, p.
47-58.

strângea birul şi alte havaeturi. De un timp 

încoace însă, boierii din Bucureşti voind să ne 

aibă pentru hrana lor, s-au unit cu domnii din 

diferite epoci şi apucând calea jafului şi a 

câştigului au început să micşoreze influenţa 

cârmuitorului nostru şi să înainteze ei, într-o zi 

unul, a doua zi celălalt şi acest lucru crescând din 

zi în zi am ajuns să fim subordonaţi boierimii din 

Bucureşti şi să ne despoaie pe faţă cu puterea 

domnului”11. Ei pretindeau că toate relele veneau 

de la Bucureşti de unde marii boieri îl trimiseseră 

pe Tudor Vladimirescu pentru a provoca răscoala, 

care apoi le-a adus atâtea daune. Profund iritaţi 

de rapacitatea şi acţiunile unor boieri din 

capitală, deţinătorii unor înalte funcţii de stat, 

boierii olteni – sub impresia evenimentelor – 

promiteau în acest memoriu să plătească toate 

dările către Poartă numai să fie scoşi de sub 

„protecţia Bucureştiului”, cerând independenţă, 

căci astfel vor pieri cu totul sub ”jugul său”12. 

Desigur, acest „puseu” 

autonomist al unei 

părţi a boierimii oltene 

nu era nici primul nici 

ultimul, ca şi atitudinea 

contradictorie a 

diferitelor segmente 

ale acesteia faţă de 

revoluţia din 1821 şi 

principalele forţe care 

au influenţat 

evenimentele din 

această perioadă 

dramatică. Considerând că revoluţia de la 1821 

avea un caracter contradictoriu, Jules Brun, 

contemporan cu evenimentele, sublinia: 

„Revoluţia valahă are deci un caracter complex; 

ea porneşte din masele adânci ale poporului şi se 

îndreaptă contra unei părţi a boierilor, dar 

numără partizani în chiar clasa contra căreia 

luptă”13. 

Este evident că faţă de evenimentele din 

1821 – revoluţia românească condusă de Tudor 

Vladimirescu, mişcarea eteristă, acţiunea Rusiei, 

11 Documente privind istoria României. 
Răscoala de la 1821, vol. III, Editura Academiei, 1959, 
p. 56; Anastasie Iordache, Principatele Române în
epoca modernă, I, Documente Domniile pământene şi
ocupaţia rusească, 1821-1831, Editura Albatros,
Bucureşti, 1996, p. 57-58.

12 Anastasie Iordache, op. cit., p. 57-58. 
13 Ibid., p. 13 
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intervenţia militară a Porţii şi altele, boierimea 

din Oltenia nu s-a manifestat unitar, pentru că 

nici nu era unitară structural şi ca interese. Era 

însă mult mai omogenă (faţă de boierimea 

munteană, spre exemplu) şi avea câteva interese 

şi obiective majore de apărat sau susţinut în 

comun faţă de Tudor Vladimirescu şi revoluţia de 

la 1821 poziţia şi atitudinea boierimii mici şi 

mijlocii – asemănători lui Tudor şi căpitanilor săi – 

uniţi de aceleaşi interese şi spirit naţional 

românesc şi dornici de a înlătura cancerul greco-

fanariot era de susţinere directă sau indirectă, 

văzând în aceasta singurul mijloc de a schimba în 

bine situaţia lor şi a ţării14. Deşi eterogenă, 

categoria micii boierimi din Oltenia urmărea să-şi 

asigure poziţii social-economice, administrative şi 

politice refuzate de către protipendada greco-

românească de la Bucureşti. Din acest punct de 

vedere poziţia micii boierimi oltene este 

apreciată cea mai consecventă şi pozitivă, prin 

asocierea ei la lupta generală, cu obiective 

naţionale, a poporului15. În acest sens, mica 

boierime olteană corespundea în mai mare 

măsură aprecierii dată de Gheorghe Platon 

acestei categorii nobiliare româneşti, care „în 

lipsa unei burghezii suficient dezvoltate şi 

puternice” îi revenea sarcina de a fi purtătoarea 

de cuvânt a intereselor obşteşti, pe linie naţională 

cel puţin16. Această sarcină naţională, preluată la 

1821, precum şi anii următori17 de mica boierime 

olteană a putut fi asumată tocmai datorită 

procesului de îmburghezire a boierimii, care, în 

cazul Olteniei era cu deosebire exponenta 

vechiului şi noului mod de gândire şi acţiune18. 

14 C.D: Aricescu, Istoria revoluţiunii de la 
1821. Ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, indice şi 
bibliografie de dr. Vl. Osiac, dr. Ion Pătroiu şi Dinică 
Ciobotea, Scrisul Românesc, Craiova, 1996, p. IX-X, 3-
11; Mircea T. Radu, 1821, Tudor Vladimirescu şi 
revoluţia din Ţara Românească, Scrisul Românesc, 
Craiova, 1978, p. 301-312. 

15 Mircea T. Radu, op. cit., p. 309. 
16 Ibidem, p. 307 
17 . Platon, Alexandru Florin Platon, Boierimea 

din Moldova în secolul al XIX-lea – Context european, 
evoluţia socială şi politică, p. 111. 

18 Mircea T. Radu, op. cit., p. 309. Afirmând că 
“boierii de rangul al doilea şi al treilea, care invocau 
principiile Revoluţiei burgheze din Franţa nu urmăreau 
decât să obţină dreptul de a se împărtăşi de privilegiile 
marii nobilimi” – autorul tratatului de Istoria 
României, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, 
p. 659 – simplifică situaţia şi poziţia acestei categorii

Acest amestec de boierime şi burghezie a fost 

determinat de faptul că „starea”, averea, chiar 

moşiile ce le deţineau proveneau, în mare parte 

din activităţile de tip burghez, comerţ, arendăşie, 

meşteşuguri chiar (întocmai ca averea lui Tudor 

Vladimirescu); în schimb reuşiseră să păstreze sau 

să cumpere „boierii” de al doilea sau al treilea 

rang, la care ţineau mai mult pentru avantajele 

materiale izvorâte din privilegii, scutiri etc. şi mai 

puţin pentru mândria boierească a unor 

descendenţi din vestite familii nobiliare. Aceşti 

boieri mici merg împreună cu Tudor Vladimirescu 

încă de la început (de la momentul Padeş chiar) 

sunt între capii Oastei Norodului, sau între 

administratorii judeţelor din Oltenia – oameni de 

credinţă ai slugerului. Un Dumitru Protopopescu, 

Iancu Enescu, Ion Urdărescu, Gh. Magheru, 

Cacaleteanu, comandantul artileriei, Iancu Jianu, 

Ion Solomon, Macedonski, Ghiţă Cuţui, Simion 

Mehedinţeanul, Vasile Ghelmegeanu, Dumitru 

Gârbea, polcovnicul Viişoreanu, Constantin 

Izvoranu, Vasile Moangă, Ion Oarcă, Dincă şi 

Iordache Oteteleşeanu, Ion Petrescu, Petre 

Poienaru, serdarul Polihrenie, Vasile Mungescu, 

med. Gh. Prejbeanu şi alţii erau cu toţii mici boieri 

– unii din vechi familii boiereşti, alţii cu boierii

noi.

Poziţia boierimii mici din Oltenia – în 

general favorabilă programului de schimbare în 

sens naţional şi modern a societăţii româneşti 

susţinătoare a revoluţiei lui Tudor a fost 

influenţată de evoluţia evenimentelor din 1821-

1822. poziţia antigrecească şi antieteristă rămâne 

constantă. În schimb în faţa jafurilor şi 

vexaţiunilor săvârşite de unele cete de arnăuţi 

(cazul Beneşti spre exemplu şi altele descrise de 

C.D. Aricescu şi documentele timpului), unii boieri

mici şi mijlocii şi-au retras sprijinul acordat

revoluţiei înclinând să o considere o „zarvă”19, din

cauza insuficientei înţelegeri a situaţiei şi a slabei

informări specifice locului şi timpului. Interesant

de observat este şi poziţia acestei categorii

boiereşti oltene faţă de cele două mari puteri

care avea interese în Principatele române. Spre

deosebire de cea mai mare parte a boierimii din

Muntenia, boierimea mică şi mijlocie (chiar şi unii

boieri mari) a înţeles corect planurile

expansioniste ale Rusiei, susţinerea pe care

boiereşti faţă de revoluţie şi programul de 
modernizare a ţării în care aceştia credeau sincer. 

19 Anastasie Iordache, op. cit., p. 15, 19. 
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aceasta o acorda fanarioţilor şi Eteriei, în 

detrimentul românilor. Aşa se explică 

„colaborarea” boierilor olteni în vederea 

reformării ţării şi lichidării fanariotismului, cu 

puterea suverană – Poarta. 

Astfel trebuie să interpretăm, după 

părerea noastră, diversele acţiuni, legături, 

plângeri, memorii – individuale şi colective ale 

boierilor olteni de rangul al doilea şi al treilea – cu 

autorităţile militare, administrative şi politice 

otomane – toate sintetizate în edificatorul 

memoriu din ianuarie 1822 trimis Porţii şi 

comentat deja într-un paragraf anterior20. În 

acest context cred că trebuie privită refugierea 

unei părţi a boierimii oltene la Orşova, Mehadia, 

Sibiu, Braşov, izvorâtă din nevoia de securitate 

personală în faţa unor acţiuni necontrolate din 

partea armatei turceşti21. Desigur, au existat şi 

boieri olteni, care, după exemplul boierilor mari 

înclinau şi credeau în Rusia, astfel că programul 

de reformare a ţării, trimis în 1824 de boierii 

refugiaţi la Braşov ţarului Rusiei a fost susţinut şi 

de unii boieri olteni. Pledează pentru această 

supoziţie însuşi conţinutul respectivului memoriu 

care avea prevederi „atractive” şi pentru 

boierimea olteană, pentru că se cerea în esenţă 

păstrarea şi întărirea privilegiilor boiereşti ceea ce 

convenea întregii clase nobiliare româneşti. În 

plus, acest memoriu-program de reformare a 

Ţării Româneşti22 se spera că va fi acceptat şi de 

boierimea mică şi mijlocie din Oltenia – 

cunoscută pentru opoziţia sa faţă de 

„conducerea” abuzivă a protipendadei 

bucureştene, fiind înclinată spre adâncirea 

autonomiei Olteniei, chiar spre separaţiune dacă 

vexaţiunile bucureştenilor nu încetau. Pentru 

aceasta în proiectul de reformare a ţării s-a inclus 

şi „rânduiala Valahiei celei mici”, care asigura o 

anumită autonomie a Olteniei, a cărei conducere 

urma să fie încredinţată unui mare boier din 

Bucureşti, ca preşedinte al Divanului din Craiova, 

ajutat de episcopul Râmnicului şi cinci boieri de 

divan. Acest divan urma să cerceteze pricinile de 

judecată şi să asigure legătura cu Marele Divan 

din Bucureşti, dispunând de slujbaşii necesari 

pentru poliţie şi judecată, de o cancelarie şi chiar 

o vistierie23, toate în măsură să ofere slujbe

20 Ibidem, p. 28 şi notele 11, 12. 
21 Mircea T. Radu, op. cit., p. 356-359. 
22 Anastasie Iordache, op. cit., p. 19-25. 
23 Ibidem, p. 25. 

numeroasei boierimi oltene. Era însă prea puţin, 

astfel că rezistenţa şi opoziţia oltenilor faţă de 

conducerea centrală s-a manifestat şi în anii 

următori, deşi a îmbrăcat alte forme. 

În perioada revoluţiei de la 1821 în 

Oltenia trăiau foarte puţini boieri mari, deoarece 

cei mai mulţi, în frunte cu marele ban Grigore 

Brâncoveanu, cel mai bogat boier din Ţara 

Românească, s-au stabilit la Bucureşti, în preajma 

„puterii”: Excepţie făcea familia marelui boier 

Nicolae Glogoveanu, mentor şi colaborator al lui 

Tudor, care în această perioadă însă, trece printr-

o eclipsă determinată de moartea capului 

familiei, marele agă Nicolae Glogoveanu – fiul său 

Costache fiind minor. 

În general această categorie a avut o 

poziţie contradictorie, determinată de însăşi 

natura economică socială, politică, reflectată de 

antinomia dintre preocupările şi interesele 

economice de tip modern24, comerţ, exploatări 

agricole noi şi atitudinea, respectiv mentalitatea 

tradiţională vizând conservarea exclusivă a 

privilegiilor social-economice şi a prerogativelor 

politice în dauna celorlalte categorii sociale. Din 

acest punct de vedere se poate explica de ce 

marea boierime din Oltenia, sau de origine 

olteană, are o poziţie concordantă cu întreaga 

mare boierime din Ţara Românească faţă de 

evenimentele din 1821-1822 – poziţie 

contradictorie evidenţiată de istoriografie25, 

asupra căreia nu insistăm în acest context pentru 

că nu are reprezentativitate, pentru poziţia şi 

interesele întregii boierimi din Oltenia în raport 

cu evenimentele menţionate. 

24 Mircea T. Radu, op. cit., p. 314. 
25 Istoria României, vol. III, p. 859-880; Mircea 

T. Radu, op. cit., p. 312-314; C.D. Aricescu, Istoria
revoluţiunii române de la 1821, p. 93-102, 158-161.
Mite Măneanu, Oltenia de la medieval la modernitate,
Ed. MJM, Craiova, 2009, p. 137-158; Idem, Tudor
Vladimirescu și Epoca Sa, în Porțile de Fier, Revistă de
istorie și cultură, XIII, 2011, , nr. 19, p.1-3ș.a. Idem ,
Tudor Vladimirescu, -devenirea socială, în vol.Tudor
Vladimirescu, Editura Lumina, 2014, p.11-20.
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Tudor Rățoi 

URMA LUI TUDOR LA PREJNA 

Sat al comunei Balta – Mehedinți din mai 
1968, cu vatra în Valea Prejnei și cu conace pe 
Culmea Sergului și între Valea Pietrei și Valea 
Bornoviței, Prejna se află în Podișul Mehedinți, la 
o altitudine medie de 540 m, într-un relief
deluros reprezentat de Culmea Sergului (cu Vârful
Romaniții 711 m), Cuca Înaltă (786 m), Cuca
Prejna (646 m), Culmea Băii, Culmea Stârminei
(852,7 m), Culmea de la Bolovan (621 m) și
fragmentat de văi și ogașe (Valea Morii, Ogașul
Cărmăzanului și Valea Ciolașelor). Cu privire la
relieful așezării Ion Ionescu de la Brad scria în
1868 că ˮPrejna se afla între muntele Secu, Serga
și Stârmina, în locuri rele ce le utilizau oamenii
pentru păstorire [ocupația] pe care se răzima(u)
ca să poată face și ceva plugărie“. Fânețele erau
cele care îndestulau vitele.

Și astăzi, ocupațiile de bază ale sătenilor 
sunt creșterea animalelor și pomicultura. 

Numele așezării derivă probabil de la 
apelativul sârbe scпресна (présna) =„proaspătă”, 
cu referire la apa izvorului, pârâului cu acelaşi 
nume, care trece prin localitate și cu acomodarea 
consonantică s>j, care a dat oiconimul Préjna, în 
rostire locală– Présna, Présnea. (cf. Marius 
Arbănaș).În graiul local, se pronunță Preșna. 

Cel mai vechi document păstrat despre 
acest sat este datat în 1486 (când este menționat 
Radu din Precina, martor, în vremea lui Vlad 
Călugărul vv.),după care numele așezării apare 
relativ frecvent prin oamenii săi, implicați sub 
multiple forme în viața zonei. La 10 ianuarie 
1511, în vremea lui Vlad cel Tânăr vv., Budul din 
Prejna era martor (jurător); la 31 mai 1560, 
Iuovan și Șandru erau nominalizați de domnul 
țării în cartea cu boierii martori pentru 

Mănăstirea Tismana; în 1641-1642 (7051), 
Pârvulea Brezoi din Preșina participa la judecarea 
de către șase ˮoameni buni“ într-o pricină pentru 
Nadanova; în 18 martie 1647, Nicola logofăt din 
Prișina scria un act pentru Vodița de Jos; în 4 iulie 
1656 era menționat Tâlțea – popa din Preșna etc. 

La jumătatea secolului al XVII-lea, cel mai 
important personaj al istoriei satului și zonei a 
fost aga Buliga, căpitanul de dorobanți din 
Ciovârnășani. În 1650-1651, Matei vodă Basarab îi 
întărea lui Buliga căpitanul moșia Trăstănicu, 
cumpărată de la Colțea căpitan și de la jupâneasa 
acestuia, Stana, fata lui Pârvu logofăt din Preșna 
și de la Dumitrașcu, fiul Prepusei. Nu se poate 
certifica o echivalență între această moșie și cea 
amintită de tradiție în Valea Drăii (fostă a surorii 
lui Buliga, Drănoaia, între Gornovița și Prejna). 
Din Lupu Buliga Mehedințeanu se trag Dunceștii, 
prin Preda zis Duncea, care este zugrăvit în 
Schitul Topolnița alături de Curuia, fiul lui aga 
Buliga. În 1656 același aga Buliga este atestat la 
Prejna ca hotarnic. 

Apoi, la 28 mai 1780 și la 1 martie 1794, 
moșnenii din Prejna (prin popa Pătru și Gh. 
Duncea) erau în pricină de hotar cu Costeștii. La 
10 mai 1786, Ștefan, egumenul Tismanei, l-a 
reclamat la caimacamul Craiovei pe un Preda 
Duncea din neamul ctitorilor Schitului Topolnița 
că a vândut căpitanului de margine Degerățeanu, 
cu vreo 7-8 ani mai înainte, niște țigani ai 
mănăstirii pretinzând că ar fi fost ai lui. 

Satul a fost în permanență un sat 
moșnenesc, din rândurile sale ridicându-se, prin 
merite militare, mai mulți oameni ce și-au 
dobândit titluri de boierie: în 1722 este atestat ca 
sat megieșesc cu 10 familii; în 1727 era sat pe 
moșia gornicilor, cu 14 birnici, 2 lude de văduve și 
1 nevolnic; în 1819 era moșie megieșească; în 
1831, Preșna și Costeștii se aflau pe moșia 
Preșna, megieșească, stăpânită de-a valma pe 
cinci moși: doi moși săteni și trei străini, anume 
Radu Muică, Trocheu (!) și Ghiță Opran; în 1835 a 
fost cartografiat pe harta rusă; în 1840 și 1845 a 
fost reținut ca moșie megieșească; în 1855 avea 



CALIGRAF, Anul XXI, Nr.16-17(112), 2021 

16 

60 de moșneni proprietari (58 birnici, 1 manzil, 1 
boier de neam); în 1899 – 259 moșneni cu 3.000 
ha; în 1906 – 125 locuitori cu 310 ha; în 1912 – 
164 răzeși/moșneni.   

De-a lungul timpului, populația a evoluat 
astfel: 195 familii, cu Costeștii (în 1831); 77 familii 
(în 1845); 114 familii și 106 clădiri (în 1861); 100 
familii (în 1864); 490 locuitori, cu cătunul 
Rumeniori, cu care forma comuna Prejna (în 
1872); 688 loc. (1912); 704 loc. (1930); 760 loc. și 
204 clădiri (1941); 687 loc. (1948); 726 loc. 
(1956); 691 loc. (1966); 543 loc. (1977); 399 loc. 
(1992); 352 loc. (2002); 287 loc. (2011). 

La începutul secolului al XIX-lea, în 
biografia locului s-a impus pentru eternitate 
figura lui Tudor Vladimirescu. 

După cum se știe, el a ctitorit aici 
împreună cu prietenul său Gh. Duncea o biserică 
rămasă celebră, în pofida statutului său modest 
de astăzi. 

Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din 
Mehedinți (martie 1840) datează această biserică 
la 15 august 1808, ctitori Tudor Vladimirescu biv 
vel sluger, care a ridicat-o în memoria tatălui său, 
Nicolae Ursu, împreună cu Gheorghe Duncea, 
după cum este însemnat pe icoana Maicii 
Domnului. 

Anterior bisericii ctitorite de Tudor 
Vladimirescu și Gh. Duncea, la Prejna e probabil 
să fi existat o sihăstrie (în secolul al XV-lea) și un 
schit (în secolul următor).  

Biserica lui Tudor din Prejna 

Biserica din 1808 era de lemn și a fost ridicată pe 
proprietate megieșească. Tradiția spune că Tudor 
a construit biserica drept recunoștință întrucât 
scăpase, la o cumpănă a vieții, când fusese acuzat 
de înșelătorie de către boierul Ion Glogoveanu și 
fusese pedepsit să fie legat de un copac în 
pădure, dezbrăcat în pielea goală. Scăpat 
nevătămat, Tudor a trecut în 1806 la zidirea 
bisericii.  

Sfântul lăcaș a fost ridicat după un plan în 
formă de navă, cu o singură turlă. Catapeteasma 
este de lemn și a fost placată cu icoane din timpul 
conducătorului revoluției. Se spune că Tudor 
Vladimirescu ar fi îngropat la temelia bisericii 
sabia sa, iar Gh. Duncea, cel care a procurat 
piatra și varul pentru construcție, verigheta de la 
mână. Biserica a fost sfințită  la 15 august 1808 în 
prezența a 3000 de panduri. Tudor a înzestrat-o 
cu odoarele necesare și cu un clopot pe care l-a 
adus de la Viena și o Sf. Evanghelie adusă de la 
Brașov. Pe un Triod, tipărit la Blaj în 1806, Tudor a 
scris cu mâna sa: ˮacest Triod s-au cumpărat dă 
mine la leat 1808, martie 9, pentru sfânta biserică 
otPreșna, hramul Sintei Adormiri al Precistei, care 
s-au făcut iarăși cu cheltuiala mea și am iscălit
Theodor biv vel sluger și Comandir“.  Pe ușa de la
intrarea în biserică a fost pictat Tudor, însoțit de
Gh. Duncea și soția acestuia, jupâneasa Stanca,
sau de Maria Gâdioanii, cea care a dăruit bisericii
o livadă.

În 1819 el i-a dăruit bisericii două moșii, 
una de la Radu Muică, iar alta de la Gheorghe 
Chelcia din Prejna. Cea de-a doua moșie a avut 30 
de stânjeni și Tudor mărturisea că „i-am dat danie 
la sfânta beserică ot Prejna, hramul Sfintei 
Născătoare de Dumnezeu, care s-au făcut de 
mine, să fie pentru chivernisirea sfintei biserici și 
pomenirea sufletului meu și a părinților, și a tot 
neamul meu; pentru ca să fie știut că acești 
stânjeni i-am luat numai pentru această treabă 
de i-am dat de danie la sfânta biserică…ˮ. În afară 
de aceste danii, Tudor a mai lăsat, prin 
testament, și 300 de lei, bani care n-au mai ajuns 
niciodată în posesia bisericii, averea slugerului 
fiind scoasă la mezat de Marea Vornicie pentru 
stingerea datoriilor făcute de comandir înainte de 
revoluție. 

În anul 1859, biserica a fost „prefăcutăˮ 
de zid, cu catapeteasmă și tâmplă de lemn. A 
suferit mai multe reparații, cum au fost cea 
începută în 1893 și terminată în 1895, când se 
solicita binecuvântarea pentru redeschiderea ei. 
Tot în 1895 s-a refăcut și pictura, îndeosebi în 
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naos și pronaos, de către N. Rotăreanu, profesor 
la Liceul „Traian“ și pictor autorizat. Tablourile 
poartă și numele donatorilor: Paloș, Stoican, 
Prejneanu. Pe fața bisericii este pictată scena 
hramului, flancată de Sfinții Mihail și Gavril. 
Clopotnița este zidită din piatră de către familia 
Ducu din Prejna. Alte reparații la biserică s-au 
efectuat în anul 1955. Totodată, în anul 2018 
clopotul spart al acesteia  a fost înlocuit cu un 
clopot nou donat de familia Teodor și Elena 
Pitica.   

De-a lungul vremii, lăcașul de 
închinăciune de la Prejna a fost slujit de preoți de 
vrednică pomenire: Pătru (1794), Nică Macu din 
Costești, Nițu Păunescu Prejneanu (1857-1872), 
Gheorghe Inășescu/Enășescu (1891-1895 și 
ulterior), Al. Popescu Mochie din Ponoarele, G. 
Gogâltan (hirotonit în 1928, în funcție în 1941 și 
ulterior), Ion Grasu din Dâlma, V. Stoican din 
Costești (1984-2017), Marius Stoian din Drăghești 
(din 2018 până în prezent); epitropi: Trăilă Iancu 
Prejneanu, Pătru Păunescu (1862), Gr. Prejneanu, 
M. Paloș, Aurică Cucu, Gore Paloș, Gheorghe
Micu; cântăreți: G. Popescu, Dinu Basarabă
(1895), Ioan Gh. Enășescu, Teodor N. Popescu
(1897), Const. Sitaru, Ion Pavel, refugiat (1941),
N. Ganțu, M. Basarabescu, V. Basarabă.

Preotul George Gogâltan a fost preot de 
campanie în cel de-al Doilea Război Mondial.  

În anul 1890, biserica a trimis Sf. Episcopii 
a Râmnicului Noul Severin o Evanghelie veche 
fără văleat, un Apostol, o Psaltire, un Triod și un 
Octoih; în 1891, a primit în dar un policandru în 
valoare de 110 lei de la locuitorul Nicolae Ducu. 

În 1941, se menționa că biserica deținea 
două terenuri cu fânețe donate pentru 
întreținere, precum și un cimitir. De asemenea, 
biserica avea și bibliotecă parohială, cu circa 100 
de volume și 70 de cititori în 1940. În perioada 
1930-1940, de la sătenii din Prejna s-au colectat 
13.000 de lei pentru un clopot, de la prefectură 
20.000 de lei pentru școala primară și 80.000 de 
lei pentru primărie. Săracii au fost ajutați în 
natură cu haine, încălțăminte și alimente. Cantina 
școlară, înființată în 1938 și susținută de enoriași, 
a dat masă la 16 elevi săraci. 

În patrimoniul bisericii, de o valoare 
particulară sunt catapeteasma și icoanele 

împărătești. Cărțile de valoare au fost preluate la 
depozitul central al Protoieriei Turnu Severin, iar 
ușa cu portretul lui Tudor Vladimirescu, singurul 
de acest fel și semnalat încă din 1893 de către 
preotul Gh. Inășescu, se află la Muzeul de Artă al 
României. 

În prezent, anual, în luna mai, parohia îl 
comemorează pe ctitorul principal, Tudor 
Vladimirescu. De asemenea, se desfășoară acțiuni 
filantropice constând în colecte pentru sinistrații 
din țară, ajutoare și cadouri de sfintele sărbători 
pentru orfani și familiile sărace și distribuiri de 
obiecte bisericești pentru copiii de școală și 
bătrânii bolnavi.    

Portretul lui Tudor de pe ușa bisericii din 
Prejna și portretul realizat de Theodor Aman 

În centrul satului, este un monument 
ridicat în 1927, cu textul: „Familia Sebastian V. 
Răescu cu soţia Elena şi soacra sa Maria Gh. 
Popescu, cu pioasă recunoştinţă şi devotament ce 
a păstrat şi păstrează pentru defunctul socru. 
Ridicat acest monument în comuna asta eroilor 
care au contribuit cu viaţa lor la întregirea 
României Mari”. 

În Cartea de Aur a Eroilor Mehedințeni ce 
s-au jertfit pentru România Mare, Prejna
figurează cu 33 de nume de Eroi, demni urmași ai
înaintașilor lor, aga Buliga și Theodor sluger.

Prof. dr. Tudor Rățoi 
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Tudor Nedelcea 

DOUĂ VEACURI DE LA REVOLUȚIA 
LUI TUDOR 

În momentele grele pentru patrie, când 
Țara era pusă în situații-limită, Biserica Ortodoxă 
Română a avut și are o poziție activă, 
stimulatoare pentru năzuințele naționale ale 
poporului. „Unde-i turma, acolo-i și păstorul” se 
exprimase mitropolitul Unirii de la 1859, Sofronie 
Miclescu, adaptând cerințele neamului 
preceptului Domnului nostru, Iisus Hristos: „Eu 
sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune 
viața pentru oile sale... Eu sunt Păstorul cel bun și 
cunosc pe ale mele și ale Mele Mă cunosc pe 
Mine...Păstorul cel bun... merge înaintea lor, și 
oile merg după el, căci cunosc glasul lui” (Ioan 
10,4). 

Un astfel de moment social pentru sensul 
devenirii poporului nostru a fost Revoluția de la 
1821, organizată și condusă de „Domnul” Tudor, 
așa cum era cunoscut în popor. Apelativul 
„domnul (domnitorul) Tudor” apare nu numai în 
folclor, fiind consemnat și de frații călugări (și nu 
numai de ei) în numeroasele însemnări de pe 
cărțile vechi bisericești. 

Amintindu-ne de Revoluția din 1821, 
gândul nostru se îndreaptă cu venerație 
deosebită spre „Domnul Tudor”, ale cărui legături 
cu Oltenia sunt binecunoscute (mehedințean de 
sorginte, casa boierului Ion Glogoveanu își 
însușește temeinic limba greacă, apoi în fruntea 
pandurilor săi trece și prin județele Olteniei în 
istoricul său drum spre capitale țării). Prin aceasta 
nu facem decât să omagiem pe cel care „voise ca 
în țara lui să aibă parte de fericire săracii 
neamului românesc” (N. Iorga). 

Pentru cel ce personifică deșteptarea 
noastră națională, locuitorii acestor meleaguri au 
purtat un pios respect, contribuind prin diverse 
mijloace la eternizarea firească a numelui său. 
Dovadă peremptorie sunt cele două documente 
din arhivele craiovene: primul este un Apel al 
președintelui Băncii populare „Staicu Bengescu” 
din com. Bengești, din 24 ianuarie 1920, adresat 
Prefecturii județului Dolj în care se menționează: 
„Cu toată greutatea vremii de astăzi, urmează ca 
evenimentelor mișcării naționale din 1821 să le 
dăm toată atențiunea meritată, căci din sângele 
eroului național Tudor Vladimirescu, curs acum o 
sută de ani în bătrâna Târgoviște, s-a dospit 
aluatul din care a ieșit România Mare de astăzi. 

Pe acest temeiu, facem un călduros apel 
la simțămintele d-voastră patriotice și naționale 
în același timp, să binevoiți a încuraja clădirea în 
comuna Vladimiri din Gorjiu, locul de naștere al 
eroului național, eterna «Casă a Poporului», în 
care să se lumineze generațiile viitoare, pentru 
întărirea neamului”.(Arh. St. Dolj, serv. ad-tiv, 
dos. 18/1920, inv. 38, f. 1). 

Cel de-al doilea document este, de fapt, o 
telegramă a Ligii Culturale din 25 ianuarie 1921, 
adresată aceleași prefecturi, prin care solicită 
constituirea unui „Comitet de doamne care să 
trimeață la București delegațiuni de doamne și 
domnișoare pentru centenarul Tudor Vladimiresc” 
(Arh. St. Dolj, Pref. Dolj, serv. ad-tiv., dos. 
21/1921, inv. 43, f. 61). 

Fără îndoială că aceste două apeluri au 
fost recepționate așa cum se cuvine unui erou 
național, constituind un simbolic arc peste timp 
întru eternizarea memoriei acestui „martir al 
nevoilor poporului de jos” (A.D. Xenopol). 

Peste ani, la 23 martie 2001, din inițiativa 
Fundației „Scrisul Românesc”, în prezența unui 
numeros public, a oficialităților locale și a I.P.S. 
dr. Teofan Savu, Arhiepiscop al Craiovei și 
Mitropolit al Olteniei, pe Casa Glogoveanu din 
Craiova (azi Tribunalul județului Dolj) a fost 
dezvelită o placă memorială, care să amintească 
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despre copilăria și adolescența Eroului de la 1821, 
petrecută la Craiova, în familia boierească Nicolae 
Glogoveanu. 

Așa cum veșnicul întru pomenire, Înaltul 
Mitropolit Nestor Vornicescu a consemnat în 
lucrarea Sfinției Sale: Descătușarea. 1821 (Editura 
Mitropoliei Olteniei, 1981), Biserica noastră 
ortodoxă, apostolică și națională, a fost dintru 
început alături de revoluționarii lui Tudor, văzând 
în această mișcare națională o revoluție 
antifeudală și antifanariotă în consens cu 
năzuințele „norodului”. 

Tudor Vladimirescu a plecat, se știe din 
Oltenia. Preoții și călugării au fost alături de el. 
Mănăstirile Tismana, Gura Motrului, Lainici, de 
pildă, l-au sprijinit moral-creștinește și financiar, 
i-au adăpostit pandurii după uciderea sa
mișelească. El însuși, domnul Tudor, a ctitorit
biserica din satul Prejna-Mehedinți (din
apropierea Mănăstirii Tismana, satul de baștină al
Angelicăi și Niculinei Stoican), în acest sfânt lăcaș
aflându-se și portretul său votiv.

Mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu a 
consultat, în stilul său caracteristic, documente și 
izvoare interne privind cauzele, desfășurarea, 
consecințele, semnificațiile Revoluției de la 1821, 
mărturii externe (memorii, rapoarte consulare, 
presa vremii, corespondență etc.). De pildă, a 
apelat la ofițerul rus decembrist, I.P. Liprandi, 
bun cunoscător al realităților istorice și sociale 
din Principatele Române, la rapoartele consulare 
ale vremii, în special cele trimise din București 
către curțile imperiale europene, la comentariile 
arhiepiscopului armean Grigor Zaharian despre 
evenimentele din 1821 cuprinse în 
corespondența sa, din care reiese empatia pentru 
Revoluția lui Tudor și Revoluția sa: „Despre el se 
vorbește cu multă laudă de către martorii oculari, 
cât și despre inteligența, curajul său înflăcărat și 
vitejia sa”, zice armeanul. 

Contribuția mitropolitului cărturar 
basarabean pentru „domnul Tudor, olteanul”, 
este esențială. Descoperirea unei matrice sigilară 
inedită, mărturie certă sigiligrafică privind anul 
1821, „o importantă relicvă a Revoluției din 1821, 
exprimă acest moment istoric, dar poate 
semnifica și întreaga istorie a asupririi și a revoltei 
poporului pentru «dreptate și slobozenie», 
conchide Nestor Vornicescu. În această matrice 
este reprezentat un pandur, ea nefiind un sigiliu 
personal iconografic, «personajul din emblemă 
personificând însuși poporul și caracterul mișcării 
revoluționare»”, fiind deci o reprezentare 

alegorică a luptei românilor pentru dreptate și 
libertate, chiar prima reprezentare, cum a 
demonstrat autorul cărții. Nestor Vornicescu 
încadrează această matrice sigilară inelară (deși 
toate documentele provenite de la Tudor – 
proclamații, scrisori, arzuri către Poartă, memorii 
– aveau doar semnătura sa, cu parafa „cu glasul
norodului celui năpăstuit”) alături de femeia cu
bonetă frigiană din emblema Revoluției franceze,
„Gânditorul” de la Hamangia sau „Rugăciune”
brâncușiană.

După cum se știe, la 23 martie 1821, 
Tudor își semna legământul sfânt cu Patria cu 
următorul text: „Mă leg și eu din parte-mi, cu 
glasul obștii norodului”. 

Partea a doua a cărții sale, Descătușarea. 
1821, mitropolitul Nestor o dedică episcopului 
Ilarion al Argeșului, sfeșnicul lui Tudor pentru 
slujirea Bisericii străbune și descătușarea patriei, 
capitol în care regăsim cântecul Mugur, mugur, 
mugurel, cântat cu prilejul întronizării 
arhimandritului ca episcop (noiembrie 1820), 
poemul-epitaf de la Mănăstirea Antim din 
București, descrierea steagului Revoluției, rolul 
altor cărturari în sprijinirea Revoluției și a lui 
Tudor, Gh. Lazăr, Petrache Poenaru), ai unor 
căpitani din oastea lor etc. 

Nestor Vornicescu aduce în discuție și 
apariția, în decursul istoriei, a unor semne 
fatidice negative, existente și în tradițiile 
populare; referitor la Revoluția de acum două 
veacuri, este consemnată și apariția, la începutul 
anului, a unei comete vestitoare a acțiunilor 
nefaste și trădătoare a eterniștilor. Iată 
consemnarea cu pricină, preluată de N. Iorga în 
Izvoarele contemporane asupra mișcării lui Tudor 
Vladimirescu: „când feciorii lui Ipsilant s-au pornit 
din părțile Basarabiei ca să-și facă oaste din 
grecime și din arnăuțime și din orice adunare rea, 
câți voia a se unui voinții lor”, atunci „s-au dat 
semn de mânie cerească. Pământul s-a 
cutremurat în vreme neobișnuită, la ianuar 29 
spre sâmbăta, la nouă ceasuri din noapte. Cerul 
au arătat o stea cu coadă prea subțire și căutarea 
stelei aceleia era de la Olt cătră București”. Tudor 
Vladimirescu a interpretat cu optimism și 
speranță apariția acestei comete într-un moment 
de răscruce istorică, așa cum împăratului creștin 
Constantin cel Mare i s-a arătat pe cer crucea 
creștină. Scrie Tudor către vornicul C. Samurcaș, 
la 28 februarie 1821: „Slavă Prea Bunului 
Dumnezeu Atoatețiitorului, Celuia ce n-a voit 
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piorzarea norodului său cel nevinovat de către 
mânile cele sângeroase ale tiranilor boieri”. 

Dar, cea mai strânsă legătură dintre 
Biserica Ortodoxă Română și Tudor Vladimirescu 
s-a făcut prin episcopul de Argeș, Ilarion,
pilduitoare mărturie de faptă creștină și patriotică
deopotrivă. Episcopul Ilarion Gherghiade a fost
„ca prim sfătuitor și ajutor” al lui Tudor
Vladimirescu în timpul pregătirii și derulării
Revoluției, o conlucrare benefică pentru cauză
comună. Bun patriot, adânc cunoscător al
realităților țării, cu o temeinică învățătură
teologică și istorică, Ilarion a fost „păstorul” aflat
lângă „turma sa”.

Devenit episcop de Argeș la 20 noiembrie 

1820 și membru al Divanului a fost sfetnicul și 

prietenul lui Tudor, ajutându-l pe acesta să 

cârmuiască țara între 23 martie și 15 mai 1821. 

Ilarion și-a adus o contribuție esențială la 

alcătuirea și redactarea unor documente 

necesare explicării programului și necesității 

Revoluției, la elaborarea la cumpăna dintre anii 

1820-1821 a „Proclamației, de la Padeș-

Tismana”, a „Arzului (tratatului) către Înalta 

Poartă” și a „Cererilor norodului românesc”. 

Proclamația, după unii istorici, a fost alcătuită 

chiar în casa episcopului Ilarion din București. 

Unele concepte și expresii de morală socială 

creștină, preluate din Sfânta Scriptură, 

formularea unor revendicări privind viața 

eclesiastică demonstrează, fără tăgadă, 

implicarea lui Ilarion în mod voit și direct în 

desfășurarea Revoluției, contribuind, totodată, 

nu la amplificarea sau crearea unei răzmerițe, ci 

la apropierea lui Tudor de partea boierească 

națională, la aducerea pe calea social-creștină a 

boierilor pământeni prin măsuri de despovărare a 

soartei celor mulți, a țăranilor. Sfetnic de suflet, 

Ilarion l-a urmat îndeaproape pe Tudor. În tabăra 

de la Bolintin (16 martie 1821), episcopul Ilarion l-

a sprijinit în redactarea proclamațiilor sale către 

bucureșteni, iar atunci când Tudor intră în 

Capitală, după 21 martie 1821 și până la uciderea 

conducătorului Revoluției, 13-27 mai 1821, 

Ilarion este zilnic alături de Tudor. În Proclamația 

lui Tudor, din 20 mai, către bucureșteni, condeiul 

lui Ilarion este vizibil, el vorbește de împlinirea 

dreptății ca dorință seculară și sfântă a neamului 

românesc, de „nașterea a doua a dreptăților 

noastre”, adică de renașterea neamului prin 

„încredințarea cea sufletească”, asemenea 

înnoirii Ființei fiecărui creștin prin taina Sfântului 

Botez. 

Duminică, 8 mai 1821, dată importantă 

nu numai în istoria țării, dar și a Bisericii Ortodoxe 

Române, în tabăra de la Cotroceni a Adunării 

poporului, după Sfânta Liturghie arhierească, 

pandurii olteni și populația Bucureștiului l-a 

proclamat pe Tudor drept și legitim conducător al 

țării. După mărturiile contemporanilor, episcopul 

Ilarion l-a uns Domn pe domnul Tudor, după 

rânduiala canoanelor bisericești, urmând voința 

„norodului”. 

Ca o pildă a conviețuirii în aceeași 

Persoană, în ființa episcopului Ilarion, a 

idealurilor neamului său cu spiritul Sfintei 

Scripturi, episcopul de Argeș a compus „o cântare 

a româneștilor pătimiri și nădejdi: Mugur, mugur, 

mugurel”, cu prilejul festivităților instalării sale în 

scaunul episcopal de Argeș. Tudor a fost prezent 

la aceste festivități. Sunt versuri elegiace și 

protestatare, o autentică „dozologie a 

suferințelor românești” (Nestor 

Vornicescu).„Imnul lui Tudor”, pe textul poemului 

poetului Ioan Alexandru (și el trecut la cele 

veșnice) a fost interpretat în premieră națională 

la Mănăstirea Antim din București, la 4 martie 

1981, de corul Seminarului Teologic din Craiova, 

condus de prof. Alexie A. Buzera, iar emoționanta 

„Cântare a româneștilor pătimiri: Mugur, mugur, 

mugurel” a fost executată de arh. Grigore Cârstea 

la catedrala Mitropolitană din București. 

După trădarea și apoi moartea martirică a 

lui Tudor, episcopul Ilarion a mers la locul uciderii 

mișelești a lui Tudor, oficiind prohodul, împreună 

cu preotul Ilie, la Mănăstirea Butoiul de lângă 

Târgoviște, pentru odihna celui care s-a ridicat 

întru fericirea „norodului” românesc. 

„Și cu durere de inimă am auzit și am 

plâns, când l-au vândut pe Tudor doi căpitani de-

ai săi, de l-au tăiat noaptea [...] Și am mers cu 

părintele Ilarion la mănăstire de am făcut slujbă 

pentru odihna sufletului. Și plângea lumea, și 

părintele Ilarion se bătea cu pumnii în piept și da 

crucea la norod să se închine. Și multă jale era pe 

noi toți”. 

Se repetă trădarea lui Mihai Viteazul, 

deplâns într-un mod asemănător de Baltazar 

Walter, Palamed, Stavrinos. Ambele memente au 

fost genial transpuse în poezie de Adrian 

Păunescu în Capul de la Torda: 
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Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridică, 

Şi întreabă de ce Ţara a rămas aşa de mică 

Şi Câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale: 

„Fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei Tale!” 

Nu mai acuzaţi străinii că ne taie domnitorii, 

Că intimidează Ţara cu guverne provizorii. 

Eu atât aş vrea să aflu, arătându-ne obrazul: 

Totuşi, unde au fost românii, când a fost tăiat Viteazul? 

Nu voi consuma otravă pentru niciun fel de Basta, 

Totuşi, unde-au fost ai noştri, şi atunci, şi-n vremea asta? 

Cum se-ajunge pân’la gâtul Voievodului de Ţară, 

Dacă nu-s trădări acasă, lângă ura de afară? 

Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul, 

Nu contează că străinii n-aveau nici pic de scrupul, 

Eu, de-o singură-ntrebare, mă scârbesc şi mă mai mânii: 

Totuşi, unde-au fost românii? Totuşi, unde sunt românii? 

(Poezie cenzurată în 1979) 

Colaborarea Tudor Vladimirescu-

episcopul Ilarion – pildă de faptă creștină și 

patriotică – este o dovadă peremptorie de 

implicare benefică a Bisericii Ortodoxe Române în 

istoria națională. 

Fugit din Basarabia (născut la Lozova-

Vorniceni), Nestor Vornicescu a găsit în Țară 

mediul prielnic pentru împlinirea potențialului 

său religios, științific și patriotic, înțelegând și 

slujind, ca și celebrii săi înaintași, două entități 

sfinte: Biserica și Patria, ce nu puteau și nu vor 

putea fi despărțite vreodată. 

Todor Nedelcea 

EMINESCU DESPRE 
TUDOR VLADIMIRESCU 

Între preocupările sale majore, 
obsedante, istoria ocupă un loc privilegiat, cu 
precădere istoria naţională. Deşi n-are o operă 
istorică în înţelesul strict al cuvântului, Eminescu 
a scris în acest domeniu pagini memorabile. De 
altfel, N. Iorga îl considera un mare  istoric: 
„Eminescu stăpânea cu desăvârşire cunoştinţa 
trecutului românesc şi era perfect iniţiat în istoria 
universală: nimeni din generaţia lui n-a avut în 
acest grad instinctul adevăratului înţeles al 
istoriei, la nimeni el nu s-a prefăcut ca la dânsul 
într-un element permanent şi determinant al 
întregii lui judecăţi. E uimit cineva astăzi, la 
capătul atâtor cercetări minuţioase şi pline de 
răbdare, după adăugirea unui imens material de 
informaţie şi atâtor sforţări ale criticii, când 
constată cât înţelegea acest om, şi gânditorul 
politic trebuie să admire ce mare era puterea lui 
de a integra faptele mărunte şi trecătoare ale 
vieţii contemporane în maiestoasa curgere a 
dezvoltării istorice”.26 

Eminescu era conştient de 
responsabilitatea cuvântului scris, de rolul 
educativ, formativ al istoriei, precum odinioară 
cronicarii, şi era convins că scrierea istoriei 
naţionale e un lucru prea serios spre a fi la 
îndemâna oricui, românismul fiind dominanta 
gândirii sale istorice. 

Polemica cu adversarii ideii românismului 
atinge punctul culminant în privinţa disputei 
asupra Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Aripa 
roşie a Partidului Liberal îşi revendica sorgintea în 
mişcarea revoluţionară de la 1821. Miza era prea 
mare şi Eminescu consideră că o asemenea idee 
este nu numai aberantă şi lipsită de orice suport 
istoric, dar şi lipsită de bunul simţ: „A mai cuteza 
să vie cu poveşti de la Anadan Babadan, precum 
că d. C.A. Rosetti ar mai fi făcut parte din ceata lui 
Tudor Vladimirescu pe când nu era încă pe 

26 N. Iorga, Istoria literaturii româneşti 
contemporane, cap. VII. Literatura în serviciul politicii, 
în N. Iorga, Eminescu, Iaşi, Junimea, 1981, p. 269. Vezi 
şi volumul Eminescu: sens, timp şi devenire istorică, 
vol. I-II, îngrijit de Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, Stela 
Cheptea şi I. Saizu, Iaşi, Editura Universităţii din Iaşi, 
1988-1990 
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lume?”27. Eminescu nu contestă necesitatea unei 
lupte de idei politice; nu contestă nici măcar 
ideile liberale: lupta este „între ideea unui stat cu 
instituţii liberale şi solid organizat şi între o 
demagogie lacomă de câştig fără muncă care a 
uzurpat numele de partid politic, făr-a fi decât o 
societate de neomenoasă exploatare a poporului 
românesc”28. 

Polemica de idei este folosită de poet nu 
de dragul polemicii, ci numai pentru a aşeza 
„micul curs de istorie naţională”pe făgaşul său 
normal. „Lecţie de istorie voiţi, onorabililor” îi 
chestionează Eminescu. Lecţie de istorie vă 
dăm”29. Şi această lecţie de istorie, obiectivă şi 
argumentată, o aplică, de data aceasta, Revoluţiei 
de la 1821 asimilată de liberalii din jurul ziarului 
„Românul”. Revoluţia lui Tudor Vladimirescu are, 
pe lângă caracterul social, un specific naţional 
îndreptată împotriva românofobilor. „Românul” 
se întreabă: „contra alor noştri s-au ridicat 
Domnul Tudor cu sătenii lui?”, iar răspunsul lui 
Eminescu este tranşant: „Contra a lor voştri, v-am 
spus-o o dată şi v-o repetăm ş-acum” şi-şi începe 
demonstraţia, aducând în sprijinul argumentelor 
sale de idei reieşite din însăşi Proclamaţia de la 
Padeş, căci aceste „vorbe scrise şi iscălite de el 
sunt autentice. El [Tudor] au găsit mulţi boieri 
patrioţi [deci nu numai săteni, n.n.] de aceleași 
simţuri cu dânsul cari, constituiţi în sfat, l-au 
sfătuit să perceapă dări de la toţi  fără deosebire, 
sancţionând astfel prin votul şi adeziunea lor 
puterea pe care moşneanul din Gorj şi-o 
asumase”30. 

Aşadar, Revoluţia lui Tudor era 
îndreptată, conform ideilor din Proclamaţie, 
împotriva „păturii superpusă de străini cari 
formează partidul roşu în ţară, fără tradiţii şi fără 
moralitate”31. Şi din nou, de la înălţimea spiritului 
său, printr-o demonstraţie simplă, dar impecabilă 
(sau impecabilă prin simplitate şi adevăr) 
acuzaţiile sale rămân fără replică: „Oare nu-i asta 
destul de clar pentru d-nii Giani, Cariagdi, Carada, 
Pherechydes, C.A. Rosetti etc., etc.? Oare gura lui 

27 [„Calumniare audacter...], în Timpul, V, nr. 
165, 25 iul. 1880, p. 2. Vezi, pe larg, Tudor Nedelcea, 
Eminescu, istoricul, Craiova, Fundaţia Scrisul 
Românesc, 1998. 

28 Ibidem. 
29 [„«Pseudo-Românul» ne cere...”], în Timpul, 

VII, nr. 105, 16 mai 1882, p. 1. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 

Tudor, pana lui, nu sunt destule dovezi pentru a 
se şti în contra cui era îndreptată mişcarea?”32. 

Cu un adânc simţ istoric, printr-o 
stăpânire perfectă a izvoarelor istorice (între 
care, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu de M. 
Cioran, aghiotantul lui Tudor, apărată în 1859, 
este o lucrare de referinţă pentru poet, pe care o 
şi recenzează33), Eminescu face din nou recurs la 
istoria naţională spre a arăta că această pătură 
superpusă care „ a ştiut chiar să suplanteze 
aristocraţia străveche şi istorică a ţării” este 
vremelnică, întocmai ca şi alţi stăpâni vremelnici 
(goţi, huni, gepizi, longobarzi, avari, pecenegi, 
cumani, tătari, turci, slavi). „Ei, ce s-au ales de 
toţi?...Nimic”, se întreabă şi-şi răspunde 
Eminescu, aşa cum peste un secol se întreabă şi 
C. Noica34. De ce? Pentru că – îşi continuă
Eminescu argumentaţia – „rasa română e cea
istorică în aceste ţări, e cea care îşi impune
caracterul, limba şi datina, şi să nu se creează că
acest caracter energic şi drept, această minte de-
o înnăscută claritate şi iubire de adevăr, vor
putea fi pe mult timp întunecate de tertipurile,
apucăturile sofistice şi mizeria de caracter a
stârpiturilor bizantine ce ne guvernă o zi”35.

În vizorul său nu stau străinii (greci sau 
evrei) stabiliţi de secole în ţară, ci acele elemente 
recent intrate, care şi-au românizat doar pielea, 
aspirante prin orice mijloace la funcţii oficiale  (la 
„pita lui Vodă”) şi care practică demagogia la 
modul vulgar. „Răul esenţial care ameninţă 
vitalitatea poporului nostru este moral, e 
demagogia” şi „felonia nocturnă de la 11 
februarie”36. 

Este rândul oficiosului guvernamental să-i 
răspundă, învinuindu-l că provoacă, prin tonul 
articolelor sale, dezordine socială. Spre a înlătura 
orice acuză de xenofobie, Eminescu revine şi 
precizează că este vorba nu de elementele 
alogene în sine, ci de latura economică a 
acestora, de ipocrizia şi demagogia roşilor care 
afirmau că „tot ce a fost în ţară a fost rău; numai 

32 Ibidem. 
33 „Carte asupra veracităţii căreia n-am avut 

nici o cauză de-a ne îndoi”, vezi [„Observaţii în 
treacăt...”], în Timpul, VII, nr. 108, 21 mai 1882, p. 1. 

34 C. Noica. Dialog cu un străin despre 
România, în Ramuri, nr. 6, 15 iun. 1981, p. 2. 

35 [„«Pseudo-Românul» ne cere...”], în Timpul, VII, nr. 
105, 16 mai 1882, p. 1.  

36 Ibidem. 
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ce au făcut ei este bine”37. Tudor Vladimirescu a 
luptat „contra alor voştri”, „contra elementelor 
străine după vremea aceea, şi voi reprezentaţi 
astăzi acele elemente străine, am adăugat noi, 
făcând aluziune nu atât la sângele care curge în 
vinele fiecăruia, cât la simţirile ce-l însufleţesc şi 
la faptele ce săvârşeşte”38. Ceea ce a supărat mai 
mult pe boierii şi pandurii lui Tudor (motivul 
pentru care s-au şi alăturat acestuia) sunt numai 
„tendinţele străine, apucăturile străine ale 
domnilor greci, înrâurirea străină şi dispreţul a tot 
ce era românesc: al tradiţiunilor, al gloriilor, al 
deprinderilor româneşti”, aplicând în ţările 
româneşti o legislaţie neconformă cu obiceiul 
pământului, conformă doar cu „ideile demagogiei 
franceze, îndulcite şi aurite”39. Revoluţia lui Tudor 
n-a fost canalizată exclusiv împotriva străinilor, ci
şi asupra unor boieri pământeni „rătăciţi cari
serveau de instrumente prin cari străinii despuiau
şi-apăsau pe români”40. Cu un domn fanariot care
avea „urechile astupate de strigătele de ură ale
oamenilor politici şi de gălăgia sărbătorilor”, cu o
ţară aflată în situaţie-limită, „ce poate să iasă
dintr-o asemenea stare de lucruri?”. Căci
„nemulţumirile sunt generale, indignaţia
oamenilor este ajunsă la culme şi toate caută să
izbucnească. Aşa încât nimeni nu ştie ce poate să
aducă ziua de mâne!”. „Iată răspunsul nostru la
întrebarea «Românului»: cine provoacă
răsturnările?”41.

Cauzele Revoluţiei de la 1821 se 
datorează unui secol şi ceva de domnii fanariote. 
Faptele de repetiţie – ca să folosim expresia lui 
A.D. Xenopol – sunt evidente. „Dac-am încerca să
determinăm exact timpul în care elementul
autohton a învins pe cel imigrat, sau a fost învins
de el, am zice: la 1700 învinge elementul imigrant
prin dominaţia fanariotă. La 1821 începe
reacţiunea elementului autohton şi merge
biruitoare şi asimilând până la 1866. La 11
februarie 1866 învinge din nou elementul
imigrat”42. Există, aşadar, pe de o parte românii
sau românizaţii, cu un trecut identic în toate
provinciile în care locuiesc, iar pe de altă parte o
pătură superpusă, „un fel de sediment de pungaşi

37 [„«Dar ce dulci, nobili şi politicoşi»...”], în 
Timpul, VII, nr. 109, 23 mai 1882, p. 1. 

38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42  [„«Românul» a contractat năravul...”, în 

Timpul, VI, nr. 163, 29 iul. 1881, p.1. 

şi de cocote, răsărită din amestecul scursăturilor 
orientale şi occidentale”43, care, cu sprijin extern, 
violentează spiritul naţional. „Dar să nu 
desperăm”, ne asigură Eminescu, căci „planta 
creşte la noi. Ar trebui numai nişte mâni vârtoase 
mocăneşti cari să ştie s-o întrebuinţeze”, iar 
„geniul neamului românesc e o carte cu şapte 
peceţi pentru generaţia dominantă”44. Şi 
polemica se întinde şi în alte articole45. „Domnul 
Tudor” este arma prin care polemica sa devine pe 
deplin eficientă, cum remarcă şi Marin Sorescu: 
„Scormonitor împătimit al istoriei noastre, 
autorul Luceafărului, necruţător cu 
contemporanii, avea de ce să fie fascinat, 
descoperindu-l pe Tudor. El a moştenit de la 
pandur neîncrederea în elementul superpus, 
neproducător, precum şi intuiţia acestuia că nu 
turcii reprezintă pericolul major al fiinţei 
româneşti”46. 

Refuzând gazetarilor de la „Românul” 
ascendenţa şi legimitatea de la Revoluţia lui 
Tudor (de subliniat faptul că numeşte mişcarea 
de la 1821 revoluţie, pe când Roller şi ai săi o 
numesc „răscoală”), cursul de „istorie naţională” 
oferit liberalilor depăşeşte caracterul de polemică 
conjuncturală, „interesând în cel mai înalt grad 
interpretarea faptului istoric. Istoria tezistă, scrisă 
după calapoade de grup, este anulată de 
Eminescu prin cuvântul adevărului”47. 

Eminescu a demonstrat, şi prin acest 
popas asupra Revoluţiei de la 1821 şi a 
conducătorului ei, că are un acut simţ istoric, o 
perspectivă obiectivă asupra evenimentelor 
istorice, bazat nu atât pe o intuiţie genială, cât 
mai cu seamă pe studierea tuturor surselor 
documentare ale vremii de primă importanţă; de 
aici perenitatea ideilor sale privind istoria 
naţională. 

43 Ibidem 
44 Ibidem 
45Vezi Timpul din 3 mart. 1879, 30 dec. 1880, 

30 iul. 1881, 5 aug. 1881, 9 aug. 1881, 17-18 aug. 
1881, 29 sept. 1881, 6 mart. 1882, mss. 2264 etc. 

46 Sorescu. Tudor Vladimirescu şi literatura 
stării de urgenţă, prefaţă la Tudor Vladimirescu, 
Scrieri, ediţie îngrijită de Tudor Nedelcea, Scrisul 
Românesc, 1993, p. 5. 

47 M. Ungheanu. Eminescu: Sens, timp şi 
devenire istorică, în Luceafărul, 32, nr. 25, 24 iun. 
1989, p. 2. 
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Victor Rusu 

LIRICA POPULARĂ DESPRE DOMNUL 
TUDOR 

Atât în plan naţional, cât şi la noi, în 
Mehedinţi, ziua de 23 ianuarie 1821, când Tudor 
Vladimirescu a rostit, în câmpia Padeşului, 
celebra sa Proclamaţie, în faţa unei mari mulţimi 
de oameni, dând semnalul înalt al declanşării 
Revoluţiei de la 1821, avea să marcheze începutul 
epocii moderne în istoria noastră şi al renaşterii 
naţionale româneşti.  

Cum meandrele destinului tragic al 
marelui erou naţional Tudor Vladimirescu s-au 
înscris adesea în spaţiul judeţului Mehedinţi şi al 
Olteniei, am resimţit acut, ca pe o elementară, 
onorantă datorie morală, nevoia săvârşirii unui 
gest omagial. Am traversat deci, încă o dată, 
folclorul poetic românesc şi am depistat toate 
piesele dedicate monumentalei personalităţi ale 
lui Tudor Vladimirescu şi faptelor sale exemplare, 
eroice. 

Lirica populară şi cea cultă, între atâtea 
alte note comune, o au şi pe aceea a 
SENTIMENTULUI NAŢIONAL, a PATRIOTISMULUI 
pilduitor, ce fecundează bogat disponibilităţile de 
creaţie ale marelui autor anonim sau pe cele ale 
poetului cult. De altfel, filonul liric de inspiraţie 
civică şi patriotică este unul dintre cele mai bogat 
reprezentate. Cercetătorul îndelung familiarizat 
cu inestimabilul, fabulosul nostru tezaur liric îşi 
metamorfozează în convingere estetică 
fundamentală constatările succesive că, la 
români, poeţii au avut la gradul cel mai înalt 
vocaţia cultivării poeziei patriotice.  

Nu este eveniment de seamă, din istoria 
neamului, nu există personalitate cu un destin 
politic mai pregnant individualizat care să nu fi 
generat ecouri lirice perene, puternic 
reverberante în poezia noastră populară şi, mai 
ales, cultă. 

Se poate afirma, fără teama de a greşi, că, 
paralel cu istoria propriu-zisă, scrisă de specialişti 
în domeniu, s-a configurat, prin vreme, un 
veritabil, vibrant hronic eroic al poporului român, 

ce încorporează mozaical, creaţii poetice 
memorabile, de reală valoare estetică. 

Structura celor mai multe dintre poeziile 
populare pendulează între lapidaritatea şi 
accentele protestatare ale doinelor de haiducie şi 
schemele compoziţionale la care apelează cel mai 
adesea cântecul epic tradiţional românesc. 

Tudor Vladimirescu este un erou naţional, 
dar, în egală măsură, şi unul popular, de aceea nu 
surprinde evocarea puternicei sale personalităţi 
în maniera în care sunt restituite estetic faptele 
exemplare, de vitejie, ale celor mai importanţi 
haiduci români. 

Piesele istorice cu o pronunţată structură 
de doină haiducească reconstituie atmosfera 
tensionată, de nemulţumire acută, generală, 
explozivă, a epocii Revoluţiei lui Tudor 
Vladimirescu de la 1821. Tabloul acesta de epocă, 
liric, configurat din tuşe viguroase, de factură 
expresionistă, parcă, este încărcat de sugestii ale 
sărăciei şi exploatării inumane, dar şi de aluziile 
subtile, de un anume ingenuu rafinament stilistic, 
ale revoltei sociale ce avea să se declanşeze: „Mi-
am vândut şi cămăşoara/Ca să-mi cumpăr 
săbioara./Pluguleţul meu nebun,/Cum te 
prefăcuşi în tun! Vezi aşa mai poţi ara/Să mă 
scapi de angara! 

Alte poezii amintesc de registrul uşor 
elegic şi de gestica lirică, circumscrisă unui 
veritabil ritual al despărţirii, din cântecele sau 
doinele de cătănie. „Nu mai plânge Măriuţă,/Vezi 
de Ion şi de căruţă/Şi de bietele copile/C-am ajuns 
în biete zile./Să nu plângeţi moartea mea/Că-i la 
ţară piază rea./Uite, mergem să arăm,/Ţelina să 
despicăm;/Noi avem să semănăm,/Voi aveţi să ne 
urmaţi/Însutit să seceraţi”… 

De remarcat, superba alegorie a luptei de 
descătuşare socială şi naţională, care, în viziunea 
creatorului anonim, este inspirat şi extrem de 
sugestiv echivalată imagistic, cu o concreteţe 
metaforică rară, cu elemente şi note cotidiene, 
din ritualul ancestral, ciclic, al cultivării 
pământului, precum şi ideea poetică a morţii şi 
jertfei ca semănat tragic, suprem, în numele 
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viitorului, al pregătirii unui seceriş „însutit”, 
pentru urmaşi. 

Pe acest fundal de epocă, încărcat de 
sugestii mesianice, prevestitoare de profunde, 
puternice seisme şi înnoiri sociale, se conturează, 
la dimensiuni epopeice, legendare, veritabila 
statuie lirică a lui Tudor Vladimirescu, care 
catalizează şi imprimă o dinamică vulcanică 
întregului complex evenimenţial. Cunoscuta, 
remarcabilă ARTĂ A PORTRETULUI, ilustrată cu 
indicibil har şi ştiinţă compoziţională de marele 
creator anonim, îşi evidenţiază cu excelente 
izbânzi estetice, elemente definitorii: 
lapidaritatea, esenţializarea şi reducerea la 
câteva note particulare, obsesiv reliefate, 
metamorfozate stilistic în aşa zise „formule 
portretistice fixe”, în „locuri comune”, în sensul 
bun al termenului. Din această perspectivă, atât 
tradiţia populară, cât şi piesele identificate de 
noi, apropiate compoziţional de factura 
cântecului epic tradiţional, a baladelor haiduceşti, 
ne transmit „portretul” esenţializat al unui Tudor 
înalt şi falnic, dar, mai ales, „întunecat”, tăcut, 
animat de un neistovit spirit justiţiar: „Tudor 
Domnul/Ne e-n toate/Stă-ncruntat/Cât e de-nalt, 
/Nu clipeşte/Nu vorbeşte/Ţine gura ca un cleşte.” 

Cântecul epic cel mai realizat artistic, dar 
şi cel mai cunoscut, cules de însuşi poetul Vasile 
Alecsandri şi inclus în celebra sa culegere „Poezii 
populare ale românilor”, este, indubitabil, „Visul 
lui Tudor”. În esenţă, inestimabila piesă folclorică 
este o superbă alegorie a morţii, tensionată şi 
teatralizată de o sensibilă artă a folosirii 
dialogului. Dialogul debutează cu replica mamei 
lui Tudor, care, într-o tonalitate intens nuanţată 
afectiv, de o infinită delicateţe şi iubire, îşi 
mărturiseşte îngrijorarea generată de 
„schimbarea la faţă” a fiului său: „Mult la faţă te-
ai schimbat/Şi mi te-ai întunecat!” 

Tudor îşi roagă mama să-i dezlege un vis 
chinuitor şi, în mod evident, învestit cu plurale 
sugestii premonitorii, rău prevestitoare: „Că ştii, 
maică, ce-am visat?/Buzduganu-mi 
sfărâmat;/Sabia cea bună, nouă,/Am visat-o 
ruptă-n două./Puşca mea cea ghintuită/Am visat-
o ruginită,/Maică, pistoalele mele/Le-am visat făr 
de oţele/Apoi încă am văzut/Şarpe galben, 
prefăcut,/Ce purta coarne de ţap,/Creastă roşie în 
cap; / El avea ochi vânzător,/Avea grai 
linguşitor/Şi mă tot ruga mereu/Să mă duc la 
cuibul meu”… Mama îi tălmăceşte visul, după 
registrul „tâlcuitor”, al unor echivalenţe onirice 
străvechi, ancestrale, circumscrise corpusului 
folcloric naţional, de datini, obiceiuri şi eresuri, 
tâlcuri ce nu sunt greu de dezlegat nici de către 

un bun cititor de poezie, familiarizat, cu 
simbolistica şi cu limbajul metaforic, aluziv, al 
adevăratei poezii dintotdeauna. De fapt, avem 
de-a face cu o splendidă alegorie de extracţie 
onirică, întemeiată pe o naiv-rafinată aglomerare 
de simboluri sugestive: sabia frântă în două, 
puşca RUGINITĂ, pistolul „făr de oţele” etc. De-a 
dreptul copleşitoare, prin ineditul, fantezia şi 
imaginaţia de geniu anonim, care au generat-o 
este, însă, reprezentarea imagistică a şarpelui 
fantastic, cu coarne de ţap şi creastă roşie. 

Sfânta „Măicuţă bătrână/ Cu brâul de 
lână/ Târât prin ţărână”, din incomparabila 
baladă „Mioriţa”, coborâtă într-o nouă ipostază 
lirică, în cântecul epic „Visul lui Tudor”, îi 
„dezlegă” visul („Acel şarpe veninos/ E vre-un 
duşman ticălos; / Vre un hoţ volintăraş / Şi la 
inimă vrăjmaş”) şi are prilejul de a reformula 
artistic crezul etic al tuturor mamelor de eroi  

(„Un român voinic ca tine/Pân’ ce cade, 
pân’ ce moare/Calcă şerpii în picioare.”) şi de a 
adopta aceeaşi impresionantă atitudine mioritică, 
de seninătate, echilibru şi împăcare în faţa morţii: 
„De-i muri, drăguţul meu,/Facă ce-o vrea 
Dumnezeu!” 

Structura şi factura prozodică a 
cântecelor epice commentate de noi, în acest 
florilegiu omagial, trimit, uneori, direct la condiţia 
estetică a unei specii folclorice de o datare mai 
recentă – JURNALUL ORAL, un sui-generis 
reportaj liric, care istoriseşte, cu parcimonie de 
mijloace de expresie şi vizibil mai puţin elaborat, 
o anumită întâmplare, una numită eveniment
istoric, cum este cazul piesei “Floricică de pe
luncă”, în care exuberanta cromatică şi dinamică
a tabloului idilic al unei sărbători rustice se
întunecă de fiorii tragici ai unui crunt masacru
turcesc, derulat panoramic, cu un remarcabil simţ
al amănuntului semnificativ şi al gestului
revelator.

O notă cu totul aparte în registrul de 
expresie al cântecelor epice dedicate de creatorul 
anonim eroicei, tragicei personalităţi a lui Tudor 
Vladimirescu o marchează “Cântecul zaverei”. 
Piesa împrumută caligrafia lirică subtilă a jocurilor 
de copii, de un naivism studiat şi o truculentă 
verbală orchestrată cu un surprinzător 
rafinament. Într-o arie prozoică relativ restrânsă, 
întâlnim în stare pură, cele mai rare “figuri 
repetitive şi iterative”, cum spun specialiştii, adică 
anafora, anadiploza, repetiţiile consecutive de 
vocabule, rima interioară: „Om, om, om,/om 
eram eu, om,/Pom, pom, pom,/pom eram eu, 
pom:/de frica lui Tudorică/nu vezi boierii din 
sticlă!/Pom, pom, pom,/pom eram eu, pom.” În 
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aparenţă, doar un graţios joc de cuvinte, în 
esenţă, echivalentul esthetic strălucit, al unui 
exersat şi fecund spirit ludic, ce îşi relevă 
disponibilităţile de creaţie în registrul unei 
fermecătoare oralităţi, de o muzicalitate şi o vrajă 
incantorie indicibilă. 

Mai menţionăm piesa folclorică “La 
Zaverea”, pentru metrica lapidară (versuri de 
patru silabe), împrumutată, parcă, de Şt. O. Iosif, 
în cunoscuta, antologica sa „Doină”: „Tudor 
Domnul/Nu e-n toane./Stă-ncruntat/Cât e de-
nalt,/Nu clipeşte, Nu vorbeşte …/E zaverea.” 

TUDOR VLADIMIRESCU ÎN 
POEZIA CULTĂ 

Comemorarea a 200 de ani de la 
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, ne-a obligat 
moral la depistarea şi selecţionarea acelor poeme 
dedicate eroului de la 1821, care ni s-au părut 
mai viabile estetic, prin vreme. Cunoscuta vocaţie 
pentru poezia de ispiraţie civică şi patriotic a 
poeţilor români din toate vârstele liricii româneşti 
s-a materializat într-o producţie lirică generoasă,
ţinuta morală exemplară a eroului în discuţie şi
semnificaţia istorică aparte, de început al epocii
modern generând multiple şi perene reverberaţii
lirice. Ne formulăm şi de data aceasta
convingerea şi satisfacţia că poeziile selectate
conturează silueta impresionantă a unei
veritabile, vibrante statui lirice, dedicate Marelui
Pandur.

Selecţia noastră debutează cu poezia 
„Tudor Vladimirescu” de Şt. O. Iosif, care este o 
odă cu timbru înalt, răscolitor, ce comunică 
sentimentul de adâncă şi veşnică recunoştinţă 
pentru destinul de martir al Domnului Tudor şi 
încearcă să sublinieze implicaţiile înnoitoare ale 
momentului istoric. Destul de modestă în planul 
expresivităţii artistice, şi cu o prozodie uşor 
retorică, declarativă, specifică stadiului de 
dezvoltare al limbajului liric al epocii, poezia lui 
Şt. O. Iosif se remarcă doar printr-o comparaţie 
dezvoltată în două strofe alăturate, în care 
destinul tragic al Domnului Tudor este asociat 
zborului din urmă al unui vultur cutezător. 

Registrul solemn al odei este schimbat în 
poezia „Oltenii lui Tudor” de George Coşbuc, de 
ritmuri mai dinamice, mai aproape de firescul şi 
muzicalitatea liricii populare, această piesă 
înscriindu-se cu justeţe printre cele mai realizate 

„balade” ale autorului. În plus, în buna tradiţie a 
poeziei ardeleneşti vaticinare, se face puternic 
simţit acel fior mesianic, viguros, optimist, care 
animă întreaga baladă. 

„La statuia lui Tudor” de Nicolae Vulovici 
este tot o odă, în care este invocată, într-o 
manieră apăsat romantică, personalitatea eroului 
naţional. Tot de factură romantică, este întreaga 
recuzită lirică uzitată, inedită fiind doar ipostaza 
lirică, de rezonanţă folclorică, pe care o 
abordează, cu trăiri autentice, eroul liric. 

Un amplu discurs evocator, versificat cu 
accente patetice, uşor grandilocvente şi o gestică 
amplă, imaginată pentru o scenă cât ţara şi 
iubirea noastră de moşie, este, în esenţă, poezia 
„Tudor Domnul chemând ţara” de Ion Neniţescu, 
autor, de altfel, şi al altor poezii de inspiraţie 
istorică şi patriotică, memorabile. 

Poemul „Tudor” de V. Voiculescu 
marchează o altă vârstă a lirismului românesc, 
mai interiorizat, mai cultivat, mai modern, în care 
discursul patriotic dezlănţuit, subliniat de gesturi 
largi şi sonorităţi puternice, de alămuri, face loc 
unor trăiri de intimă rezonanţă ale eroului liric, 
care sunt transmise după legile tainice ale 
sugestiei lirice. V. Voiculescu îl surprinde pe 
Marele Pandur în ipostază de agitator şi suprem 
factor mobilizator al maselor, care, „cu hainele 
morţii îmbrăcat”, încearcă să abată din ţară 
„zăporul zaverii.” 

Pentru exegeţii interesaţi să evidenţieze 
osmotica, mirabila comuniune între poezia 
populară şi cea cultă, din raţiunea nemărturisită, 
dar uşor sesizabilă de a sublinia cât de complex şi 
bogat a fecundat lirismul poeţilor noştri culţi 
contactul cu fabulosul filon al poeziei populare 
dedicate lui Tudor, incluse în prima noastră 
antologie, cu poemele „Tudor” de Nicolae Dan 
Fruntelată, „Tudor, os Vladimiresc” de Mircea 
Micu, „Tudor” de Viorel Mirea şi „26 spre 27 mai” 
de Ion Brad, le oferă convingătoare argumente 
estetice şi satisfacţii analitice rare. Tematica 
surprinzător de diversă a poeziilor se coagulează 
adesea, facilitând demersul nostru critic, în jurul 
câtorva motive poetice dominante, desemnate 
de anumite momente ale desfăşurării 
evenimentelor, cu o mai tragică încărcătură 
emoţională sau de anumite elemente biografice 
care îl plasează Domnul Tudor în sfera înaltă a 
exemplarităţii, a martirajului. Astfel, numeroşi 
poeţi exploatează cu rezultate estetice 
remarcabile motivul liric al fântânii în care a fost 
aruncat trupul lui Tudor „descăpăţânat”. 
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 „Panorama fântânii” de Ion Bănuţă şi, 
mai ales, „Balada fântânii” de Alexandru 
Andriţoiu, constituie, în acest sens, incontestabile 
repere valorice, în rândul poeziilor cu această 
tematică. Nobleţea şi elevaţia timbrului elegiac, 
cu rafinate inflexiuni incantatorii, al poeziei 
„Balada fântânii” de Alexandru Andriţoiu o 
detaşează în context, o face memorabilă: 
„Fântâna oarbă ca Homer/au cotropit-o 
mărăcinii/Uitând uimirile luminii/ea, tristă, nu 
mai are cer.” 

După gustul nostru, cotele estetice cele 
mai înalte le ating poeţii Adrian Păunescu, cu 
poezia „Domnul Tudor” şi Corneliu Vadim Tudor, 
cu „Baladă pentru Domnul Tudor”. Adrian 
Păunescu se impune prin amploarea şi forţa 
viziunii sale lirice, care îl proiectează pe marele 
erou al neamului pe ecrane naturiste 
panoramice, imaginate la dimensiuni cosmice, 
prin gestica sa poetică vulcanică, de o exultantă 
expresivitate, prin imagistica hiperbolică, care 
conferă întregului şi fiecărui element în parte, din 
cadrul grandioasei stampe de epocă, contur 
statuar, în rezonanţă secretă cu tectonica genezei 
munţilor ţării: 

„O, n-o să mai fie iarnă, a trecut prin ţară Tudor. 
Calul flutura copite şi judeţe-avea în mers. 
A trecut Vladimirescu viu prin aer, zeul multor 
Stele de deasupra noastră, care ard în univers. 

… Astfel vin subit bărbaţii de prin marile morminte, 
Unde creşte-n fierbânţeală tronul lor adânc de somn. 
A rămas Vladimirescu închegat pe-un cal fierbinte, 
Răsturnat ca o grădină peste ţara lui de domn.” 

La rândul său, Corneliu Vadim Tudor îşi 
confirmă, o dată în plus, nobila stirpe poetică, 
caligrafiindu-şi „Balada pentru Domnul Tudor” cu 
suferinţa pentru frumos, serafică, moştenită, 
parcă, din alte vremi, de la „zugravii de subţire.” 
O contagioasă voluptate a rostirii de vocabule cu 
patimă arhaică şi stinse, rafinate străluciri, o rar 
întâlnită preţuire pentru accentele de culoare şi 
vibraţie, menite a reconstitui sugestiv, răvăşitor, 
atmosfera epocii, culoarea locală. Întinsele, 
bunele şi organic asimilatele lecturi din marea 
poezie a lumii îi facilitează lui Corneliu Vadim 
Tudor extraordinare nuanţări ale discursului liric, 
rafinaţuri stilistice nebănuite, o imagistică de o 
părelnică factură naivă, dar, în esenţă, savant, 
îndelung stilizată, ca în acest memorabil portret 

al Domnului Tudor, care aminteşte prin indicibila 
fineţe a graficii sale, de portretul baciului din 
balada - capodoperă, „Mioriţa”: 

„Domnul Tudor la mijloc 
e stâlpişor de busuioc 

cu surguci şi diadime 
cum le place la mulţime 

în dulamă de ivoriu 
pare sfânt şi ziditoriu 

glasul lui, frumos hanger, 
sapă o fântână-n cer 

iar zugravii de biserici 
moi ca umbra de eterici 

tot privindu-l izvodesc 
meşteşug zograficesc 

el nu-şi mai trăieşte lui 
făr’ de numai neamului.” 

De foarte mulţi consideraţi o specie lirică 
căzută în desuetudine, câţiva poeţi contemporani 
cultivă oda, în continuare, cu real succes: „Lângă 
fântâna lui Tudor” de Nicolae Dragoş, „Tudor” de 
Ion Văduva Poenaru sau „Tudor” de Grigore 
Hagiu. 

O notă aparte fac poeziile “1821” de Emil 
Manu şi “Tudor la Hanul lui Manuc” de Gheorghe 
Tomozei, în care accentul cade pe reconstituirea 
atmosferei tensionate a epocii: 

„Au rămas pocalele pe masă, 
Domnii-ascund arginţii în surtuc 
Şi tăcere dintr-o dat' se lasă. 
Linişte-i la hanul lui Manuc.” 

Surprinzătoare accente de autentic lirism 
obţin poeţii Ion Brad, Victor Tulbure şi Victor 
Rusu, abordând o modalitate lirică de dată mai 
recentă, de un aparent, voit prozaism, în care 
sunt valorificate texte şi spuse memorabile ale lui 
Tudor Vladimirescu, fie prin citare, fie prin 
parafrazarea lor: 

Nici o pravilă nu te opreşte 
de-a întâmpina răul cu rău”, 
pe pământul acesta, 
scoborâtor din balade, 
unde ziditorii de ţară 
au “liniştea vântului 
şi odihna apelor”… 
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Radu Ștefan Vergatti 

TUDOR VLADIMIRESCU ȘI 

PIEIREA LUI ÎN TÂRGOVIȘTE 

Radu Ștefan Vergatti48 

Anul 182 a rămas în sufletul și mintea 
românilor prin ridicarea la luptă sub conducerea 
lui Tudor Vladimirescu. Era un om înzestrat cu o 
inteligență deosebită. S-a ridicat din rândul 
moșnenilor49. Cu ajutorul boierului Glogoveanu a 
învățat carte și câteva limbi străine: germană, 
dialectul austriac50, greaca, turca și, foarte 
probabil, sârbește și rusește. Ele l-au ajutat mult 
să progreseze pe scara socială a vârstei de mijloc. 
În acea epocă, de altfel ca în tot evul mediu, era o 
extraordinară mobilitate, permițând să se afirme 
oameni capabili. Tudor Vladimirescu nu s-a dat 
înapoi de la nici o faptă care-l putea ridica. În 
timpul războiului dintre Imperiul Rus și Sublima 
Poartă, dintre anii 1806-1812, s-a înrolat în 
armata țaristă. Spera în ajutorul țarului pentru a-i 

48 Profesor universitar, conducător 

doctorat, domeniul Istorie, Membru titular al 

Academiei Oamenilor de Știință din România; membru 

al UZPR. 

49 Era născut în satul Vladimir, din 

Gorj, în jurul anului 1780, fiind fiul lui Constantin, zis 

Ursu, posibil din satul Prejna, plaiul Cloșanilor. Mama 

lui era Ioana, soră sau fiică a preotului Grigore Bondoc 

din Vladimir. Pentru formația lui, v. Andrei Oțetea, 

Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821, Ed. 

Științifică, București, 1971, p. 114-131; Dinică 

Ciobotea, Vladimir Osiac, Tudor Vladimirescu. Studii 

și documente, Ed. Sitech, Craiova, 2011, p. 89 și urm. 

50 Cred că știa să vorbească și să 

citească în limba germană, dialectul austriac, deoarece 

în anul 1814 a fost la Viena, pentru a apăra, într-un 

proces, interesele familiei Glogoveanu (cf. Al. 

Bălintescu, Ion Călin, Ion Popescu, Documente noi în 

legătură cu răscoala poporului de sub conducerea lui 

Tudor Vladimirescu, Arhivele Statului, Craiova, 1954, 

.doc.nr. 4 din 2 iunie 1814, p. 21, doc.nr. 5 din 22 

decembrie 184, p. 22); pentru educația lui Tudor 

Vladimirescu, v. Andrei Oțetea, op. cit., p. 118-119, iar 

pentru relațiile sale cu familia Glogoveanu, idem, p. 

118-131.

elibera pe români de sub suzeranitatea 
otomanilor și a slujbașilor, domnii fanarioți. 

Pentru faptele lui pe câmpul de luptă s-a 
evidențiat, iar comandantul rus, generalul M. I. 
Kutuzov, l-a propus pentru decorare cu ordinul 
Sfântul Vladimir cu spade51. Fiindu-i recunoscute 
meritele a fost ridicat și în ranguri boierești, 
ajungând la cel de vtori comis și de vel sluger52.  

A reușit să cumpere câteva moșii care l-
au impus între contemporani53. În târgul Cerneți, 
lângă ruinele orașului Turnu Severin, și-a 
construit o culă54 și niște case. În satul Prejna a 
ridicat și înzestrat o biserică în care este pictat 
portretul lui de ctitor55.  

Remarcându-l pentru calitățile de 
conducător, fruntașii societății secrete grecești 
Eteria i s-au adresat pentru a colabora cu ei. În 
casa marelui boier Constantin Samurcaș din 
București se țineau întrunirile secrete ale Eteriei. 
Acolo Tudor i-a cunoscut pe căpitanii eteriști, 
arnăuții Iordache Olimpiotul, D. Macedonski, Ioan 
Farmache, Hagi Prodan, polcovnicul Iova, 
bulucbașa Ghencea, precum și membri 
consulatului rus care sprijineau Eteria. Boierul 
Constantin Samurcaș l-a propus pe Tudor drept 

51 A. Oțetea op. cit., p 142; brevetul i-a 

fost înmânat de consulul rus în București, la 26 mai 

1812, A. Pini; în afară de ordinul Sf. Vladimir, a mai 

primit un inel cu însemnele lui Alexandru I, gradul de 

parucic (locotenent) în armata rusă, precum și calitatea 

de sudit al Rusiei (cf. Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, 

op. cit., p. 97) 

52 Cf. A. Oțetea, op. cit., p. 132.; la 20 

decembrie 1808 Constantin Ipsilanti vodă numește 

vătaf la plaiul mehedințean Muntele-de-sus pe 

Theodorace Vladimirescu biv vtori Comis (Cf. N. 

Iorga, Studii și documente, VII, nr. 286, nr. 511-512); 

la 12 martie 1808 figurează ca biv Vel Sluger (idem, 

nr. 287, p. 512). 

53 Cf. A. Oțetea, op. cit., p. 130; D. 

Ciobotea, Vl. Osiac, op. cit., p. 93 și urm. 

54 Cf. D. Ciobotea, Vl. Osiac, op. cit., p. 

98, și imagine la p. 124. 

55 Idem, p. 90. 
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cel mai indicat să provoace o răscoală în Oltenia. 
Aceeași opinie o avea și consulul Franței, Grigore 
Salicoglu, tot sprijinitor al Eteriei.  

Au fost trimiși la Tudor doi căpitani 
eteriști, Iordache Olimpiotul și Ioan Farmache. Ei 
trebuiau să-i ceară lui lui Tudor să semneze un 
„Legământ”. A fost iscălit. Prin acest act, toți trei 
se angajau să fie credincioși luptei de eliberare de 
sub suzeranitatea Sublimei Porți a tuturor 
popoarelor balcanice. Niciun popor nu era 
considerat ca având preeminență asupra altuia56. 
Conținutul lui arată că nu era un jurământ al lui 
Tudor față de Eterie, nu era o subordonare față 
de greci sau arnăuți, ci scopul lui era exprimarea 
unei dorințe de a lupta în comun, corect, 
împotriva otomanilor pentru eliberarea 
românilor57. Practic, Eteria, grecii, arnăuții erau 
pentru Tudor doar un vehicul de ridicare și 
eliberare a Valahiei. 

Profitând de pe urma tumultului 
european, în noiembrie 1820 fruntașii eteriști 
greci din apropierea 
țarului Alexandru I, fostul 
consilier imperial 
IoannesKapodistria și mai 
tânărul secretar imperial 
Alexandru Sturdza, au 
sprijinit declanșarea 
răscoalei eteriste. Vroiau 
să folosească drept bază 
de operațiuni Principatul 
Valahiei. Era în apropiere 
de Imperiul Țarist de unde 
se spera să se primească ajutor, mai ales că în 
fruntea răscoalei eteriste se afla generalul țarist 
Constantin Ipsilanti, grec de origine. În Principatul 
Valahia erau mulți greci, dar și mulți alți balcanici, 
adunați pentru lupta de eliberare de sub turcii 
otomani și refacerea statelor etnice. Așadar, 
lupta lor se baza pe succesele grecilor și 
românilor. 

Tudor Vladimirescu a răspuns chemării la 
luptă. Țelul lui era clar. Voia să-i elibereze pe 
românii de sub suzeranitatea sultanilor. Aici țelul 

56 Actul a fost tradus în limba germană. 
Cf. Andrei Oțetea, Legământul lui Tudor Vladimirescu 
față de Eterie, în „Studii”, IX, 1956, nr. 2-3, p. 125-133. 

57 Gh. Iscru și Mircea T. Radu au 
susținut, cu argumente nu foarte clare, că actul ar fi un 
fals. Pe de altă parte, profesorii Vladimir Osiac și 
Dinică Ciobotea au arătat corect că prin act s-a 
susținut fidelitatea lui Tudor față de cauza 
românească, nu față de eteriști sau arnăuți. 

său coincidea cu al Eteriei. Mai dorea să-i 
îndepărteze pe domnitorii fanarioți. Aici se lovea 
de Eterie, deoarece domnii fanarioți din 
Principate erau greci. Tudor nu-i putea ataca în 
mod deschis nici pe ei, nici pe clericii greci care-i 
spoliau pe români. 

Ca urmare, a fost o acțiune paralelă a 
celor două mișcări – cea română și cea eteristă – 
care se întâlneau în punctul în care urmăreau 
destabilizarea Imperiului Otoman și eliberarea de 
sub suzeranitatea sultanilor. 

Nu urmăresc să tratez ambele mișcări, 
aceea condusă de Tudor Vladimirescu și aceea 
condusă de Eterie, deoarece sunt suficiente 
lucrări care tratează aceste subiecte.  

Mă aplec aici exclusiv asupra sfârșitului 
lui Tudor Vladimirescu. 

În luna mai 1821 situația pentru armatele 
din Principatele Dunărene ale Valahiei s-a 
înrăutățit. Țarul Alexandru I (1801-1825), în 

calitate de conducător al 
Sfintei Alianțe, nu putea 
aproba și susține o 
mișcare revoluționară 
împotriva propriei politici. 
A declarat-o public, deși în 
fruntea ei era fostul 
general țarist Constantin 
Ipsilanti. Și-a dat acordul 
ca armatele turcești 
comandate de Chihaia bei 
să înăbușe cele două 
răscoale din sudul Dunării. 

Pericolul era mare pentru Istanbul, deoarece se 
ridicaseră la luptă și o parte dintre bulgari sub 
conducerea lui Alexandr Nicolaevici, în oastea lui 
Tudor Vladimirescu. 

În acele condiții, deși nu era în țara lui, nu 
vorbea bine românește, generalul Ipsilanti a vrut 
să rămână singur la comandă. 

Împreună cu Tudor Vladimirescu, care 
încă din februarie 1821 avea o armată de peste 
8000 panduri58, înzestrată cu artilerie, a decis să 
părăsească Bucureștiul. Se dorea să se evite 
distrugerea orașului în timpul lupelor cu turcii. 

Tudor ar fi vrut să se retragă spre 
Târgoviște. Era o zonă unde ar fi putut lupta mai 
bine. În același timp, a poruncit unui căpitan al 
său, Ion Simion, să întărească mănăstirile 
fortificate din nordul Olteniei. Era un loc de 

58 Cf. Dinică Ciobotea, Vl. Osiac, op. cit., 
p. 17.
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rezistență, de unde se putea trece ușor peste 
munți, în „țările” românești din sudul 
Transilvaniei. 

Direcția finală n a fost către Târgoviște. 
Tudor a urmat grupările eteriste care s-au 
îndreptat către Pitești. Tudor a cerut pandurilor 
ca, în timpul marșului, să nu jefuiască populația 
întâlnită în drum. După cum s-a exprimat el, 
românii nu trebuiau să-i jefuiască pe români. 

Nu a fost ascultat. La Bolintin, spre 
exemplu, pandurii au tâlhărit niște case de unde 
au luat  câteva valuri de pânză. Imediat, jefuitorii 
au fost pedepsiți. Tudor a 
poruncit să fie spânzurați, 
ca pedeapsa să fie 
exemplară. Până la Golești 
a executat nu mai puțin 
de 25 panduri vinovați de 
tâlhărie59. Era o totală 
deosebire față de eteriști, 
care se comportau diferit. 
Nu-i pedepseau pe cei 
care jefuiau populația. La 
îndemnul lui Ipsilanti, 
căpitanii eteriștilor 
Dimitrie Macedonski, Hagi 
Prodan, Iordache, 
Farmache, Alexandru 
Nicolaevici au început să-l 
denigreze pe Tudor. La 
data de 18/30 mai, când 
pandurii au sosit la 
Golești, eteriștii au 
declanșat conspirația 
pentru înlăturarea lui 
Tudor. Acesta a căutat să 
aibă o explicație cu 
fruntașii eteriștilor 

Atunci, în seara zilei de 20 mai pe când 
controla pichetele de pază din tabăra pandurilor, 
Tudor a avut o confruntare cu căpitanii săi care 
refuzaseră să semneze un act de credință față de 
el. Acești căpitani erau Ioniță Urdăreanu, Ghiță 
Cuțuiu, Ghiță Oarcă și IeneIenescu. Ca urmare a 
unei discuții violente, Tudor cu duritate, fără 
suficientă chibzuință, în acel moment a poruncit 
să fie spânzurat căpitanul Ioniță Urdăreanu. 
Acesta era foarte iubit de panduri. El adunase 
mulți oameni din satul său Urda înrolați în armata 

59 Cf. Mihai Cioranu, Revoluția lui Tudor 
Vladimirescu, ediția I, Tipografia C. A. Rosetti, 
București, 1859, p. 290-291. 

lui Tudor. Erau rude cu el. Firește că s-au arătat 
nemulțumiți pentru că erau pedepsiți când 
jefuiau. Pe căpitanul IeneIenescu l-au salvat de la 
spânzurare rugămințile lui St. Cacalețeanu, 
comandirul artileriei și Mihai Cioranu, aghiotantul 
lui Tudor60.  

Ceilalți doi căpitani, Ghiță Oarcă și Ghiță 
Cuțuiu au fugit și au scăpat cu viață. 

Tudor s-a dus în foișorul conacului, 
crezând că a înăbușit revolta căpitanilor. În timpul 
nopții, comandantul artileriei și ajutorul său 
Cioranu și-au dat seama de malversațiunile care i 

se pregătesc lui Tudor de către 
eteriști. Starea de spirit între 
panduri era încinsă din cauza 
spânzurării căpitanului 
Urdăreanu. În tabără a sosit 
căpitanul eterist Dimitrie 
Macedonski. A profitat de pe 
urma nemulțumirii  pandurilor. 
I-a întrebat dacă îl mai vor
conducător pe slugerul Tudor.
Câțiva panduri au răspuns iritați
că nu-l mai doresc. Au cerut ca
în fruntea lor să vină căpitanii
Dimitrie Macendonski și Hagi
Prodan. Ambii erau arnăuți,
greci, legați de Eteria, toleranți
la tâlhăriile făcute în timpul
drumului de la București către
Golești. Auzind acest răspuns,
Dimitrie Macedonski a plecat în
grabă către Iordache Olimpiotul,
pe care l-a adus, împreună cu
Ion Farmache, delibașa Mihail și
Ghencea în fruntea a 25 de
arnăuți. Cu toții au năvălit în
foișorul unde dormise Tudor.

Acolo, în urma unei scurte discuții, dimineața în 
21 mai, l-au acuzat pe Tudor de trădare a Eteriei 
și de înțelegere cu turcii. Iordache Olimpiotul a 
scos niște foi de hârtie, le-a fluturat fără a le citi, 
a declarat că sunt scrisorile lui Tudor către turci, l-
a arestat și a plecat cu el, fără opoziția vreunui 
pandur, către Pitești. Tudor își înțelesese soarta. 
Era părăsit de toți căpitanii lui. Era conștient că 
fusese condamnat la moarte. 

Era amărât. În sufletul lui, suferea 
deoarece căpitanii în care crezuse, pe care-i 
formase, refuzaseră să îl secondeze în acțiunea lui 

60 Idem, p. 293. 
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de oprire a jafurilor. Ca urmare, părăsit, a putut fi 
arestat de eteriști.  

Nimeni nu l-au apărat pe Tudor când a 
fost luat de Iordache Olimpiotul și dus la Pitești. 
Acolo a fost închis în casa Mavrodolu, unde locuia 
Iordache Olimpiotul. Tudor și-a dat seama de 
condamnarea lui la moarte. Mihail Cioranu a 
declarat că l-a auzit pe Tudor spunând că a 
îmbrăcat cămașa morții61. 

În ziua de 23 mai Tudor a fost pus să 
încalece pe un cal. În partea de jos a pântecului 
animalului i s-au legat picioarele și sus i s-au 
încătușat mâinile. Era o formă umilitoare de a fi 
dus prin Câmpulung la Târgoviște. A ajuns în 
aceeași zi în orașul 
Târgoviște unde era 
Ipsilanti. Acesta i-a 
ordonat 
„căpitanului” eterist 
Vasile Caravia să-l ia 
pe Tudor.  

Porunca era 
ca Tudor să fie foarte 
repede interogat 
pentru a afla unde 
avea banii armatei de 
panduri62. În final s-a 
aflat că Tudor 
trimisese o sumă de 
cca. 800.000-1.000.000 lei în păstrare căpitanului 
său, Ghiță Opran, aflat în Rușava (Orșova) pe 
malul Dunării. Situarea localității în Imperiul 
Habsburgic a provocat o criză colerică lui Ipsilanti 
și eteriștilor din jurul său. L-au acuzat pe Tudor că 
voia să fugă cu toți banii în Imperiul Habsburgic, 
la Viena. Imediat, i-au înscenat un proces în casa 
de lângă biserica Geartoglu63. În acea locuință 
erau întruniți câțiva boieri greci, în frunte cu 
Geartoglu. Nu se știe ce au discutat. Foarte 
probabil, la cererea lui Ipsilanti, l-au condamnat 
pe Tudor la moarte. Nu era o soluție legală, 
deoarece acei câțiva boieri greci nu reprezentau 
divanul țării, despre care se promisese că-l va 
judeca pe Tudor. În grabă, Tudor a fost coborât 

61 Idem, p. 294 și urm. 

62 Cf. Ioan Dârzeanu, biv vel serdar, 
Cronica revoluției din 1821, în N.Iorga, Izvoarele 
contemporane asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu, 
Librăriile Cartea Românească și Pavel Suru, București, 
1921, p. 3-186, aici p. 87. 

63 În momentul de față se mai găsesc 
pe terenul de lângă biserica Geartoglu ruinele acestei 
case. Ele sunt cercetate de arheologi. 

pe scara de onoare a casei și dus, din nou, în 
chiliile de la Mitropolie. Foarte repede, noaptea, 
la cererea lui Ipsilanti, Caravia l-a omorât pe 
Tudor. Pârvu Meșunescu, un martor ocular al 
unei părți a evenimentelor din acea noapte a 
declarat că a auzit două focuri de armă din chiliile 
aflate în fundul curții, unde locuia și egumenul 
Chiril64. Eteriștii s-au grăbit să-l ucidă pe Tudor 
deoarece s-au temut ca nu cumva populația 
orașului Târgoviște să se ridice și să-l elibereze. 
Imediat după ucidere, trupul lui Tudor a aruncat 
fie într-un puț de lângă grădina casei aflată lângă 
biserica Geartoglu65, fie într-una din umblătorile 
de la Mitropolie66.   

A fost o moarte cumplită, îngrozitoare, 
dar trecută sub 
tăcere67, a celui care 
în anul 1821 a ridicat 
la luptă întreg 
poporul Valahiei 
pentru a se elibera 
de sub turci și a-i 
îndepărta pe slujbașii 
lor, domnii fanarioți. 
Tudor Vladimirescu a 
reușit numai să-i 
îndepărteze pe 
slujbașii sultanului, 
pe domnii fanarioți și 
să obțină pentru 

moment o posibilitate de a respira mai ușor 
poporul său. A rămas ca o figură luminoasă în 
istoria românilor, omul care a reușit singur, fără 
nici un ajutor, să facă să respire mai ușor neamul 
românesc. 

64 Cf. Gheorghe Posa, Omorârea lui 
Tudor Vladimirescu după mărturia unui contemporan, 
în „Curentul”, 21 februarie 1944. Gh. Posa s-a bazat pe 
mărturia lui Pârvu Meșunescu, păstrată între 
înscrisurile maiorului Dimitrie Papazoglu. 

65 Cf. M. Cioranu, op. cit., p. 297-298. 

66 Relatarea lui Pârvu Meșunescu, 
martor ocular, care a auzit că a fost aruncat în 
umblătoare la Mitropolie (cf. G. Posa, op. cit., loc.cit.) 

67 Temându-se de o răscoală a 
populației, Ipsilanti a ascuns uciderea lui Tudor, 
poruncită de el. Chiar a lansat zvonul că l-ar fi ajutat pe 
Tudor să fugă în Rusia, unde s-ar fi ascuns (cf.  
Hurmuzaki, II, s.n., p. 743). Multă vreme s-a considerat 
în popor că nu e mort, că se va întoarce și va face 
ordine în țară. 
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Tudor Rățoi 

TUDOR VLADIMIRESCU ÎN DOUĂ MONUMENTE 

DIN MEHEDINȚI MAI PUȚIN CUNOSCUTE 

În istoria românească Tudor Vladimirescu 
este una dintre personalitățile de primă mărime, 
a cărui faptă a tras linie de hotar între epoci, 
deschizând calea scoaterii țării din evul de mijloc 
și pe cea a intrării în modernitate. Personaj de un 
tragism fără seamăn, Tudor a descins repede în 
legendă, din care și istoricilor le-a fost apoi greu 
să-l desprindă, cum cu dreptate se exprimă unul 
dintre cei care au făcut din studiul revoluției 
slugerului din plaiul Cloșani o muncă de o viață. 

Rămas în conștiința generațiilor ce i-au 
urmat într-un fel care în istoria noastră are puține 
exemple similare sau asemănătoare – poate 
numai Avram Iancu sau Pintea Viteazul îi pot sta 
alături – de la Theodor Aman încoace Tudor a 
reprezentat și reprezintă un subiect căutat intens 
de artiști.  

Unii dintre ei l-au avut în atențiecu 
febrilitate, reprezentându-l nu o dată, ci de mai 
multe ori, în lucrări de pictură sau monumente de 
for public implantate în numeroase locuri din 
țară.  

Printre cei aflați în această ipostază s-a 
aflat și sculptorul olteanConstantin Bălăcescu, 
născut la 18 aprilie 1865 în satul Bolboşi, pe 
atunci în județul Mehedinți iar din 1968 în județul 
Gorj și mort în anul 1938 în București. Absolvent 
al Școlii de Arte și Meserii din Craiova (1885), cu 
studii de specialitate la Veneţia şi Milano,profesor 
la Şcolile de Arte Frumoase din Iaşi şi din 
Bucureşti,premiat la expoziții naționale și în 1900 
la Paris cu medalia de bronz a unei expoziții 
internaționale, C. Bălăcescu a lăsat numeroase 
lucrări monumentale în marmură şi în bronz, 
dintre care chiar la Turnu Severin un bust al 
împăratului Traian, patronul liceului pe care îl 
urmase și căruia i l-a donat în 1897,iar în anul 
1900 un monument modest, dar durabil şi 
aducător aminte de anul 1866 și de Regele Carol 
I. Acest bust, în bronz, turnat de Bălăcescu,pe
fundamente lucrate în granit de Ravenna, a fost
terminat și aşezat pe locul din mijlocul grădinii

Liceului Traian în ianuarie 1902, într-o ambianță 
pe care chiar Suveranul o inspirase cu cinci ani 
mai înainte. 

Istoria sculpturii românești l-a receptat pe 
Constantin Bălăcescu ca pe un artist a cărui operă 
se situează la limita dintre realism și simbolism și 
la confluența clasicismului tardiv cu naturalismul, 
altfel spus, suspus influenței eclectismului de 
sfârșit de secol XIX. 

Bălăcescu a rămas însă, cum spuneam, 
printre artiștii pe care Tudor i-a interesat aproape 
obsesiv. În cazul lui a existat și un motiv subiectiv, 
fiindcă, așa cum avea să mărturisească la un 
moment dat sculptorul, comandirul îi fusese 
călăuză în viață și în clădirea conștiinței sale de 
român. Desigur, în relația cu Tudor, Bălăcescu a 
rămas cunoscut îndeosebi prin statuia realizată și 
expusă la Tg. Jiu, începută, ca proiect, în anul 
1896, realizată apoi la Milano în 1897 și dezvelită 
mai întâi în reședința Gorjului în iulie 1900 și 
oficial abia în 1921, la centenarul revoluției. Este 
cea mai înaltă statuie care îl reprezintă pe Tudor 
Vladimirescu, care a fost amplasată în zona 
centrală a orașului, în vecinătatea unor clădiri din 
patrimoniul edilitar al acestuia, precum Colegiul 
Național “Tudor Vladimirescu”, casa Vasile 
Moangă și casa Grigore Iunian. 

Între timp însă, Bălăcescu a realizat o altă 
lucrare înfățișându-l pe Tudor, puțin cunoscută 
astăzi, și anume un bust al acestuia, pe care 
sculptorul l-a donat în anul 1898 orașului Baia de 
Aramă, desigur în amintirea rolului pe care acesta 
îl avusese în desfășurarea evenimentelor din 
1821, în regiunea ce-i fusese atât de familiară lui 
Tudor și unde el îndeplinise dregătoria de vătaf al 
plaiului Cloșani. 

Bustul este o lucrare originală, executată 
cu profesionalism și sensibilitate, care ilustrează 
peremptoriu tematica istorică pe care artistul a 
privilegiat-o și calitățile lui de iscusit portretist. 
Lăsând să se întrevadă în chip incontestabil 
modelul originar descinzând din portretul lui 
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Tehodor Aman, bustul a fost turnat în bronz și, cu 
toate că nu se cunosc împrejurările în care a fost 
lucrat, e de presupus că a putut fi realizat, ca și 
alte lucrări similare, în etapa lui italiană, după 
care lucrarea a fost adusă în țară și donată 
orașului din nordul Mehedinților.  

Locul ce i-a fost rezervat aici de edili a 
fost în centrul târgului, în fața clădirii în care de 
mulți ani funcționează poșta localității, acolo 
unde se află și astăzi, însă într-o ambianță 
sărăcăcioasă,ce nu emană prea mult bun gust, 
care s-ar cuveni imperios împrospătată și 
îmbogățită, în acord cu numele artistului, cu 
anvergura personajului și chiar cu nevoia de 
sporire a solemnității locului. 

foto1-Bustul lui Tudor Vladimirescu de la 
Baia de Aramă (opera lui Constantin Bălăcescu) 

Bustul de la Baia de Aramă al eroului de 
la 1821 nu este însă unicul ce i-a fost închinat de-
a lungul timpului în Mehedinți.  

Un altul se află la Cerneți, în vechea 
reședință a Mehedinților, acolo unde 
„rămasurileˮ Vladimirescului au suscitat o vie 
dezbatere în societatea locală, la zece ani de la 
moartea sa, iar apoi pe un lung parcurs de timp. 

Fără a intra în detalii privind modul cum a 
decurs succesiunea și deznodământul ei, se 
impune menționat că monumentul în discuție a 
fost amplasat chiar pe locul unuia dintre 
„rămasurile“ lui Tudor, respectiv o casă pe care el 
a deținut-o în lunca Cerneților și care, după 
adjudecarea ei la mezat în 1838, cel care a 
cumpărat-o a cedat-o primăriei. În 1860 aceasta a 
vândut-o pentru 41 de galbeni, iar suma a fost 
depusă la casieria oraşului pentru a fi folosită la 

ridicarea, pe acel loc, a monumentului 
înfăţişându-l pe Tudor. 

Este momentul din care a început 
povestea artefactului. 

Timp de doi ani, în pofida strădaniilor 
prefectului judeţului, Grigore Miculescu, iniţiativa 
n-a putut prinde viaţă, fiind amânată pentru
deceniul opt al secolului al XIX-lea, când s-au pus
bazele unei societăţi efemere cu numele „Tudor
Vladimirescu” şi ale unui ziar omonim, ambele
având ca scop ridicarea monumentului.

Cum nici aceste iniţiative n-au înregistrat 
rezultate mai bune,planul a început să prindă 
contur abia la sfârșitul primului deceniu al 
secolului al XX-lea. Din 3 noiembrie 1908 datează 
o încheiere a Consiliului comunal al oraşului
Turnu Severin care preciza că, până ce avea să se
ridice statuia lui Tudor, terenul pe care urma să
se amplaseze monumentul să fie rezervat pentru
practica agricolă a elevilor din această suburbie.
De reamintit că, din 15 aprilie 1880, se hotărâse
ca oraşul Cerneţi „să fie pe viitor întrunit cu
comuna Severin”, ceea ce însemna fuziunea
acestora, adică perspectiva de nu avea în viitor,
„amândouă, decât o administraţiunie comunală,
un singur buget şi neformând împreună decât
una şi aceeaşi persoană juridică”, bucurându-se şi
locuitorii „comunei Cerneţi de aceleaşi drepturi
ca şi cetăţenii oraşului Severin”.

Încheierea din 3 noiembrie 1908 a avut 
meritul de a evidenţia că se decisese, deja, în 
privinţa alocării unui spaţiu destinat amplasării 
monumentului şi, în aşteptarea clipei în care s-ar 
fi putut trece la ridicarea acestuia, terenul 
respectiv putea fi exploatat cu foloase certe de 
către şcoala din suburbia cernăţeană. Alocarea 
terenului în beneficiul şcolii decurgea din faptul 
că proiectul monumentului fusese asumat de 
către Revizoratul şcolar judeţean şi, în 
perspectiva amintitului moment, forul şcolar al 
Mehedinţiului solicitase administraţiei liberale a 
Severinului să pună terenul în discuţie „la 
dispoziţia şcoalei din Cerneţi pentru trebuinţa 
practicii agricole”. Ţinând seama de raportul 
inginerului comunei şi de faptul că cedarea 
terenului da satisfacţie „unei cerinţe de o utilitate 
incontestabilă pentru elevii şcolii din Cerneţi”, 
Consiliul comunal al urbei Turnu Severin a hotărât 
să cedeze „terenul numit Tudor Vladimirescu din 
suburbia Cerneţi spre a servi la practica agricolă a 
elevilor şcoalei din această suburbie, cu 
condiţiunea, însă, de a nu i se da altă destinaţie şi 
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atâta timp cât acest teren se va întrebuinţa 
numai pentru scopul aci arătat” (subl. ns. – T.R.). 

Cu toate că nu ştim cum şi de către cine, 
la patru ani de la acest moment, în 1912, 
monumentul era ridicat şi pregătit să fie dezvelit. 
Cel puţin aceasta rezultă dintr-un demers al 
Revizoratului Şcolar al judeţului Mehedinţi către 
Primăria oraşului Turnu Severin, datat la 31 
august 1912, în care se arăta că „în vederea 
inaugurării monumentului lui Tudor Vladimirescu 
la Cerneţi, ce se va face în ziua de 17 septembrie 
a.c. (1912, subl. ns. – T.R. ), în prezenţa
institutorilor congresişti ce au proiectat o
excursie la Turnu Severin”, Comitetul central al
Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din
România îl ruga pe revizorul şcolar judeţean de
Mehedinţi, C. Stăncescu, a intermedia solicitarea
ca oficialitatea administrativă să instaleze „tuburi
de ciment în şanţul de lângă şoseaua Cerneţi, în
dreptul monumentului”. „Peste aceste tuburi –
continua solicitarea – veţi binevoi a dispune a se
aşeza un pod; se va împrejmui monumentul,
semănând, pe aleea indicată în plan, iarbă-gazon
şi se va face cărare dimprejur cu pietriş”. Prima
rezoluţie de pe document, datată la 5 septembrie
1912, evidenţiază că s-au dispus măsuri grabnice;
inginerul comunal urma să meargă la faţa locului
şi să indice măsurile de luat. Ceea ce inginerul
Zaharia a şi făcut, însă, din cauza condiţiilor
atmosferice nefavorabile, dezvelirea a trebuit
amânată, „timpul împiedicând orice lucru”.

Inaugurarea monumentului a fost, 
aşadar, amânată şi, din motive rămase obscure, s-
a dovedit că aceasta avea să se producă abia în 
vara anului 1914, deci la peste un an şi jumătate 
de la prima dată prezumată. Cert este că, la 7 
iunie 1914, Societatea Institutorilor şi 
Institutoarelor din România se adresa din nou 
Primăriei Turnu Severin cu privire la inaugurarea 
monumentului, informând că evenimentul, 
închinat, ca şi monumentul, „eroului redeşteptării 
noastre naţionale – Tudor Vladimirescu” urma să 
se desfăşoare în ziua de 29 iunie 1914, adică după 
terminarea congresului didactic ce urma să aibă 
loc la Bucureşti în perioada 26-28 iunie 1914. Cu 
prilejul dezvelirii, la care Primăria severineană era 
invitată să participe dată fiind contribuţia ei „prin 
subscripţie bănească şi prin alte înlesniri 
procurate cu multă generozitate”, congresiştii 
aveau prevăzută „o excursie la Cerneţi, la care s-a 
înscris un mare număr de membri”. Cu acelaşi 
prilej, Primăria avea să primească oficial 
monumentul în păstrare şi urma să dea concursul 
la primirea congresiştilor, „luând măsurile 

necesare pentru facerea lucrărilor de decor în 
jurul monumentului, spre a sărbători cu tot fastul 
cuvenit în amintirea eroului martir, care a vieţuit 
şi a acţionat în oraşul” Turnu Severin. Ca delegat 
din partea Societăţii cu asistenţa la măsurile 
pregătitoare ale primăriei era desemnat 
institutorul Dimitrie Bungeţianu, fost revizor 
şcolar judeţean şi fruntaş al corpului didactic 
mehedinţean. 

Într-o primă instanţă, demersul Societăţii 
Institutorilor a pus Primăria severineană în 
încurcătură. La 10 iunie 1914, primarul Sabin 
Popescu opina prin rezoluţie că ar fi fost nimerit 
să se schimbe data planificată pentru vernisaj, la 
29 iunie fiind preconizată o mare excursie la 
Belgrad şi existând riscul ca cetăţenii să nu 
participe la inaugurare.  

S-a dovedit însă că împrejurările interne
şi internaţionale au fost mai puternice, 
schimbând intenţiile Primăriei severinene şi, în 
lumina împuternicirii primite, la 9 iunie 1914, D. 
Bungeţianu i s-a adresat, punându-i la dispoziţie 
schiţa planului decorativ întocmită de arhitectul 
Mironescu, referitoare la lucrările de pregătire a 
inaugurării din 29 iunie. În esenţă, schiţa 
prevedea împrejmuirea monumentului cu un 
grilaj făcut, în cel mai nefericit caz, din sârmă 
groasă, înalt de 2 m şi situat la o depărtare de 2 
m de postamentul pe care urma să se amplaseze 
statuia. Celelalte ornamente şi nivelarea solului 
aveau să fie rezolvate în ziua sfinţirii 
monumentului. Bungeţianu informa, totodată, că, 
urmare a comunicării Comitetului central al 
Societăţii Institutorilor, la inaugurare puteau fi 
invitaţi şi participa atât părintele Episcop al 
Eparhiei Râmnicului Noului Severin, cât şi 
ministrul Instrucţiunii, „fiind vorba a se inaugura 
un monument naţional, menit a redeştepta în 
mintea tinerei generaţii memoria eroului Tudor 
Vladimirescu”. 

Până spre sfârşitul lunii iunie s-au mai 
făcut şi alţi paşi în organizarea evenimentului. 
Exempli gratia, la 26 iunie 1914, Primăria Turnu 
Severin lansa către cetăţeni o chemare de a lua 
parte la primirea ministrului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, I. G. Duca, şi a celorlalţi 
invitaţi care urmau să participe la dezvelirea 
statuii lui Tudor. Printre invitaţi figurau profesori 
şi elevi din ţară şi din Bucovina. Primarul solicita 
ca, în ziua de 29 iunie, ora 21 şi jumătate seara, 
severinenii să meargă „cu toţii la gară, în 
întâmpinarea distinşilor oaspeţi, iar în urmă a 
asista la înălţătoarea solemnitate a inaugurării 
statuiei marelui patriot şi domn  Tudor 
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Vladimirescu”. Se sublinia, în mod expres, că 
chemarea primăriei ţinea loc oricărei alte invitaţii, 
o chemare similară fiind adresată, separat,
comandantului Regimentului 17 Infanterie şi
consilierilor comunali.

Între timp, s-a constatat, însă, că 
ministrul Instrucţiunii n-a mai putut ajunge la 
Turnu Severin, ci numai profesorii congresişti şi 
elevii. Cum se va fi desfăşurat în amănunt 
evenimentul e greu de ştiut, în lipsa 
documentelor. Se poate bănui, totuşi, că el n-a 
fost lipsit de solemnitate şi de o reală dimensiune 
patriotică, ţinând seama că avea loc într-un 
context grav tulburat de izbucnirea războiului în 
vecinătatea imediată a României şi a Cerneţilor, 
iar în organizarea lui s-au implicat forurile şcolare, 
adică acele structuri instituţionale caracterizate 
de stabilitate şi de un prestigiu printre cele mai 
solide în conştiinţa publică, un prestigiu 
comparabil doar cu 
cel al instituţiilor 
religioase. Ceea ce 
se ştie cu 
certitudine este că, 
la iniţiativa 
primarului Sabin 
Popescu şi în 
ordinea unui obicei 
care va face carieră 
multă vreme după 
aceea, aici şi 
pretutindeni în 
spaţiul românesc, 
participanţii la 
eveniment au trimis 
o telegramă reverenţioasă Regelui Carol I, aflat cu
foarte puţin înaintea morţii. Deşi se afla într-o
situaţie dificilă, ca om şi ca şef al unui stat aflat la
răspântie – şi acest adevăr era binecunoscut la
ora izbucnirii războiului -, Regele a găsit tăria să-l
însărcineze pe unul dintre apropiaţi, colonelul
adjutant Mihai Baranga, pentru a răspunde
telegramei venite dinspre Severin. Drept urmare,
la 14 iulie 1914, ora 10, de la Castelul Peleş,
primarul Sabin Popescu era informat că

„Majestatea Sa Regele a primit bucuros urările” 
ce i se făcuseră „în numele membrilor corpului 
didactic şi al cetăţenilor severineni, cu ocazia 
dezvelirii monumentului lui Tudor Vladimirescu” 
şi-l însărcina pe ofiţerul Casei Regale să comunice 
„înaltele sale mulţumiri”. 

Iată, aşadar, împrejurările în care, în 
perioada imediat premergătoare Războiului 
Reîntregirii, severinenii şi cernăţenii au găsit de 
cuviinţă să eternizeze memoria lui Tudor 
Vladimirescu în aceste ţinuturi, adăugând fapta 
lor altora similare, de aici (vezi Parcul Tudor 
Vladimrescu din centrul oraşului) sau din alte 
părţi ale ţării şi anticipând, astfel, o altă iniţiativă, 
de şi mai mare anvergură, consacrată aceluiaşi 
martir al istoriei româneşti, cea care a avut ca 
rezultat Monumentul de la Padeş, datorat, şi el, 
unui destoinic mehedinţean, profesorul Mihail 
Guşiţă. 

În loc de 
concluzii, la cele de 
mai sus, ar fi de 
adăugat o 
întrebare, retorică, 
desigur: 
monumentul din 
lunca Cerneţilor, şi 
acum stătător pe 
locul ce i-a fost 
hărăzit în 1912-
1914 și restaurat la 
o sută de ani de la
inaugurarea lui, mai
trezeşte el oare
generaţiilor de

astăzi vreun sentiment de veneraţie pentru eroul
de la 1821, de aducere aminte sau de fior
patriotic, dacă expresiile nu sunt prea
supărătoare?

Sau poate se crede că placa memorială e
prea modestă, fiind de prisos să i se mai acorde
vreo atenţie?

(foto2 -- Monumentul de la Cerneți închinat
lui Tudor Vladimirescu)
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Gabriela Mimi Boroianu 

HAI, TUDORE, HAI! 

Hai, Tudore, vină, 

Nu-i timp de hodină, 

Ieși din moarte-afară 

Că te strig-o ţară! 

Saltă din fântână, 

Cu ochi de lumină, 

Și pandurii-ţi cheamă, 

Cu umbra de-o seamă... 

Cu pașii-apăsaţi, 

Cât stejarii-nalţi, 

Din neguri venind 

Noaptea mărunţind. 

Și cu glas domnesc, 

Os Vladimiresc, 

Cu ei te prăvale 

Că Ţara-i în jale! 

Hai, Tudore, hai, 

Coboară pe plai 

C-or fi vremuri noi,

Da-i plin de ciocoi!

În sfat s-au urcat 

Boieri din furat, 

Biata Românie-i 

Ca o păpădie... 

Tineri și bătrâni 

Azi se simt străini 

Dezlipiţi de glie  

Pleacă-n pribegie 

Hai, Tudore, hai, 

În tropot de cai 

Ia ţara la pas 

Și ridică glas, 

La viaţă trezește, 

Doruri dezmorțește, 

Conștiinţe-adormite, 

Inimi împietrite... 

Și adună, iară, 

Românii în ţară 

Saltă iar poporul 

Că greu ţi-a dus dorul! 
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Dan Lupescu 

PILONII SPIRITULUI PANDURESC, UNIC, 

DIN POEZIA LUI ILARIE 
HINOVEANU 

Țintind haiducește spre Steaua Sirius și 
Centura lui Orion, ca primă treaptă a nemuririi, 
apoi către Luceafărul de Dimineață și Steaua 
Polară a Spiritului Românesc, Ilarie Hinoveanu - 
copilul-caloian, adolescentul-poet, bărbatul-
călăreț stingher, dar Călăreț Danubian, cu braț de 
oțel, aici la străvechea axă culturală și militară a 
Europei, adică la Dunărea cea Mare, de la 
Cazane/ Porțile de Fier până la Gurile tri-gemene, 
cu Delta lor mirifică –,rămâne oltean până-n 
plăsele, pe cât de get-beget, în chintesența sa 
europeană, pe atât de shakespearean-
eminescian, adică universal… 

Prof. univ. dr. Marin Beșteliu – decan al 
Literelor din Bănie, în trei mandate și prorector 
cu probleme de cercetare științifică în altele 
două, autor al unor cărți de referință  despre 
simbolismul românesc și Al. Macedonski, despre 
Arghezi poet religios – realizează un decupaj 
revelatoriu și relevant:„Ilarie Hinoveanu își 
sporește expresivitatea tonurilor fundamentale 
ale liricii sale izvorâte din nostalgia baladei 
bătrânești și a doinei, din frumusețea datinilor 
păstrate în suflet și definitiva seducție a 
modelului clasic de poet al cetății. În tradiția 
liricii interbelice și a celei lui Virgil Carianopol, 
Ilarie Hinoveanu trăiește, cu o notă de 
exuberanță proprie, miracolul statorniciei 
civilizației românești (…). Oltenia se preface în 
tărâm de vis, de la Dunărea mărginită de câmpuri 
de aur la Munții Parâng înveșmântați în păduri și 
încremeniți <ca umeri smulși din piatra cetăților 
străbune>.”. 

Titular al cursului universitar de literatură 
română modernă și contemporană, Marin 
Beșteliu nuanțează, în continuare: „Ca poet cu 
mijloace rafinate de expresie, Ilarie Hinoveanu 

este remarcabil în ciclul ultim, care a dat titlul 
volumului Vânt de vis. În tradiția poeziei 
macedonskiene, <clocotul culorii>, <harfe 
pulberate>, <câmpiile albe>, oglinzile, 
diafanitățile își descoperă un poet al acuității 
vizuale. Strofele din Vânătoare, cea mai bună 
poezie a volumului, pot sta alături de cele din Pe 
balta clară:<Cerbului îi sorb sitarii/ Sufletul. Trec 
cerbii cârd în jos./ Spre ei despică liniștea ogarii/ 
Și pare pușca umbra unui os./ (…)/ Sitarii trec… 
Alicea nu-i coboară./ Din flama puștii cerul se 
adună/ În golul unde pana lor ușoară?/ Alb 
lunecă pe abur de lagună>. Frenezia sau exaltarea 
halucinatorie i se refuză acestui spațiu de vis 
pentru că vânătoarea nu-i altceva decât <un lung 
popas la margine de moarte>, iar răchitele-
martore, îmbrăcate în doliu, <apun la zarea 
norilor departe>. Fiorul elegiac discret face visul 
efemer, de vânt. Valurile murmură <dinspre 
floare înspre moarte>sau bat în țărmuri cântece 
de dor (Spre ce?). 

Profesorul universitar Marin Beșteliu 
semnalează, apoi că, pe fondul tulburării de 
întrebări grave, poetul Ilarie Hinoveanu își caută 
teme noi (Elan, Dor, Gândurile), descoperindu-și 
ipostaze dramatice, cu ecouri din Lucian 
Blaga:<Fântâna vieții mele arde:/ În dreapta – 
fulgere de moarte/ În stânga – flacăra de coarde/ 
Departe sunete împarte> (Foc intim). Găsim de 
cuviință să adăugăm rima interioară din ultimul 
vers citat. 

În cadrul aceluiași proces al mutațiilor, 
comentatorul menționează că s-ar cuveni să fie 
reliefate apropierile de forma savantă a versului 
popular din Sete, afirmație pe care o susține prin 
citarea următoarelor șase versuri: <Ruga să-mi 
rămână/ Trup în fântână./ Oameni de sete/ Să se 
îmbete/ În somnul lor/ Până la dor.>. Apreciem că 
acest sextet liric are, totodată, ton și cadență 
specifice descântecelor ancestrale. 
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Sentința finală a acestei 
exegeze(publicată în nr. 2/ 15 februarie 1978 al 
revistei Ramuri) sună astfel: „Prin acest recent 
volum, Ilarie Hinoveanu nu mai este un poet 
doar al plaiului oltenesc și al pitorescului 
etnografic. Cu ciclul Vânt de vis, el a intrat într-o 
nouă vârstă lirică.”. 

Abordând, în revista clujeană Tribuna (nr. 
11/ 16 martie 1978), același volum Vânt de vis, 
Serafim Duicu face, mai întâi, un recurs la 
creațiile din anii de început, reunite în placheta 
Cocorul din unghi, din care reține notele senine, 
cu preferințe speciale pentru peisaj și istorie, 
relevând teritorii lirice și un anume „energetism 
panduric”, după care se exprimă cât se poate de 
tranșant: „Tonalitatea unui poem de atunci 
(Danubiu) e regăsită la Păunescu astăzi (<Cu 
scuturi sfinte, Dacii v-au apărat, Carpați!/ În pace 
de granituri dorm oștile romane/ Și dincoace de 
zale și lănci de cruciați/ Mihai Viteazul stinse 
hangere otomane.>, iar un  Cântec pe Mureș îl 
prefigurează pe Ioan Alexandru (…).”. 

Trecând la cea mai proaspătă apariție 
editorială, de atunci, prof. univ. dr. Serafim Duicu 
punctează decisiv: „Și în volumul recent Ilarie 
Hinoveanu deschide cartea de istorie și-i 
liricizează câteva pagini, uneori la modul direct 
retoric al lui Bolintineanu (<Străbunicul meu, 
Vasile, dorobanț la 77/ Dorul țării purta-n suflet, 
reîntors din luptă-n sat./ Pe redute împlântase ca 
un fulger, sus, în noapte/ Steagul patriei prin 
vreme neînvins, desfășurat>, alteori la modul voit 
popular cu întorsătură argheziană (<Râule, pe 
zare ai/ Doine, hore, tril de nai,/ Duh de pravilă 
latină,/ Cronicari în nehodină/ Care scot 
îndepărtate/ Strălucite nestemate/ Și ne-arată 
cărțile/ Spre în toate părțile,/ Cărți de ieri și cărți 
de mâine/ Unde scrie că rămâne/ Ce a fost al verii 
– verii,/ Ce a fost al țării - țării>)”.

După ce evidențiază că, în ciclul Încredere 
poetul își reconstituie liric momente de biografie 
(copilăria, plecarea, prietenii), iar în ultimul, Vânt 
de vis, cântă liber pe mai multe motive -, Serafim 
Duicu nu omite să precizeze că, în poemul Kalinda 
„se parnasianizează discret, cu accente din 
Alecsandri, Macedonski sau chiar Duiliu 
Zamfirescu. 

Trecerea iremediabilă a timpului, 
regresiunea în elementele primordiale și iubirea – 
„cântată în materialitatea ei, dar și ca motiv liric 

suficient sieși” - constituie alte teme predilecte 
ale lui Ilarie Hinoveanu. Pentru a proba „o anume 
melancolie a declinului”, depistabilă în ambele 
ipostaze din care este privită/ însușită iubirea, în 
creația protagonistului nostru, Serafim Duicu 
decupează următoarele versuri, ale căror virtuți 
antologice pentru orice mare poet sunt, după 
opinia noastră, evidente: „Ce-mi ceri e numai 
visul de-a mai privi în doi/ Aburul umbrei ninse în 
dans peste plafoane,/ Spiralele planării 
genunchilor tăi goi/ La pistele-nclinate 
peregrinării vane.// Dar umerii mei suie spre 
ultimul decor,/ Cortina vârstei cade ca peste vechi 
palate/ Și-un somn de ape-mi trece prin cearcăne 
de dor/ Redându-te aleii de iedere uscate.”. 
Dincolo de muzicalitate și cadență energică, 
doldora de vitalitate meridională, atragem 
atenția asupra realității că, într-un asemenea 
poem, Ilarie Hinoveanu atinge treptele cele mai 
înalte ale virtuozității prozodice, subtilității 
expresive și rafinamentului seniorial, de 
substanță. Da, și aici, și în aceste versuri suntem 
îmbrățișați, suntem copleșiți de spiritul 
panduresc, atât de specific trăirilor lirice ale lui 
Ilarie Hinoveanu și, în ansamblu, universului 
creației sale cu peceți/ sigilii voievodale. 

Serafim Duicu conchide numindu-l „poet 
de varii registre, mai substanțial pe cel intim”, 
după care pune punct demonstrației sale prin 
fraza: „Energetismul panduric îl prinde și el este, 
poate, dominanta liricii de inspirație patriotică a 
acestui poet.”. 

Din studiul lui Pompiliu Marcea, intitulat 
Festina lente, scris în 1978 și reluat în volumul său 
Varietăți critice (1982) -, spicuim o nouă 
fereastră de lumină: „Într-o mare parte a poeziei 
sale, Ilarie Hinoveanu, continuând direcția 
poeților chtonici olteni, mai toți eseniniști 
precum D. Ciurezu sau Virgil Carianopol, cântă în 
versurile sale peisajul și istoria locurilor 
originare, frumusețea lor natură și, mai 
totdeauna, marile schimbări. (…) Locurile 
oltenești care poartă urmele lui Mihai Viteazul, 
ale lui Mircea cel Bătrân sau Tudor Vladimirescu, 
hieratizate prin contemplația istorică, sunt 
totdeauna aduse „la zi”, căci poetul nu este atât 
un <laudator temporis aeti>, cât un cântăreț 
angajat al vremii sale, care o lasă, mărturie, 
urmașilor.”. 
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CRONICA LITERARĂ 

Paul Aretzu 

UN POET CU SATUL ÎN SUFLET 

Românii au, prin tradiție, un cult al locuirii 

căreia îi dau identitate,revărsând asupra acesteia 

toată afectivitatea memoriei: casă,naștere, 

străbuni, părinți, copilărie, prieteni, natură… 

Purtăm toată viața în noi, ca pecete indelebilă, 

nostalgia locului natal, habitatul.  

Alexandru Drăghici dedică spațiului 

originar (obârșiei) cartea sa de poeme Acasă 

(Editura Tipo Radical, Drobeta-Turnu Severin, 

2015, cu 15 ilustrații de Doru Vîlceanu), lăsând 

deschisă (cu devoțiune măsurată) și o perspectivă 

metafizică. Pentru poet, locul matriceal este 

reprezentat de sat, idealizat, ca orice paradis 

pierdut. El știe însă frumusețea ascunsă în etern a 

vieții de la țară: „Secerători de rouă grădini 

împing spre zori/și vegetalii fluturi înoată-n 

calendar/înmuguresc biserici de-atâtea verzi 

ninsori/pe cergă de lumină stă primăvara-n car.” 

(Pe cergă de lumină). Modelul, reperul civilizației 

tradiționale și, totodată, oglinda acesteia este, 

fără îndoială, natura, simbol al statorniciei și 

perenității. Uneori, Alexandru Drăghici o 

înfățișează pillatian, realizând pasteluri de o mare 

sugestivitate plastică: „Biserica satului ținută în 

mâini,/miriștea petrece tot grâul în pâini./ 

Clepsidra își pierde nisipul în iarbă/știubee cu vin 

prin vii se închiarbă/Când sărindare de lumină-și 

țin/țărani spre cer mai hodinesc puțin.” 

(Sărindare). 

Satul real, actual, însă, unul crepuscular, 

și-a pierdut din fascinație: „Azi parcă plouă cu 

noiembrii stinse/ori ninge peste-un sat de 

iconari/cuvintele își cresc tăcerea-n gură/iar vrejii 

orelor sunt mai amari” (Sat de iconari). Nici 

scriitorul nu mai este același, a ajuns și el în 

toamnă, este răzbit de frig, de ninsoare, își simte 

tinerețe avizată într-un exercițiu de trageri: „Și 

cade-n poligon iarna rănită/ vânată îndelung de 

veterani/ stă iepure ochit acum pe țintă/ inima 

mea la douăzeci de ani.” (Iarnă rănită). Într-un 

contrast demoralizator, orașul este locul pierderii 

autenticității umane, cu priveliști deprimante 

(„tomberoane devastate”, „cartier cu farduri 

zugrăvit”), cu dezrădăcinări („îmbătrânesc țăranii 

deghizați”). Revenirea la matcă urmează un ritual 

de restaurare: „la scară mă așteaptă-n 

răsărit/carul și boii tatii înjugați//Să mă întorc 

unde grădini curgeau/ pe-acolo îngerul 

copilărea/în felinare stelele dormeau/iar 

Dumnezeu prin curte ne trecea” (Promoții cu 

melancolie). 

Satul natal, părăsit de multă vreme, 

suscită elegia timpului. Nostalgic, poetul evocă 

momente ale vârstei candorii când „Desculț 

alergam/prin cioburi de rouă/până la școală.” 

(Tatuaje de rouă).Corelativ al satului este viața 

cazonă, frustrantă, colecționând melancolii. Un 

text de mare sensibilitate și expresivitate plastică, 

având zveltețea unui haiku, este desprins din 

atmosfera monahală: „Smerenia/arde în 

candelă/întunericul blând./Din putregaiul 

nopții/curând/lăstărește lumina.” (Răsărit la 

schit). 

Stilistic, autorul folosește frecvent 

metafora, mai ales dintr-o perspectivă creatoare, 

poetică (a ieșirii din limbaj), redimensionând 

lingvistic realitatea, dând o nouă expresie 

semnificatului, printr-un efort de redescoperire a 

comunicării, de înființare a unui nou orizont de 

reprezentare, imaginativ (combină, însă, cele 
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două aspecte metaforice, inițiate de Blaga, 

dezvoltate, aprofundate apoi de Eugeniu Coșeriu, 

Mircea Borcilă și alții, „metafora plasticizantă” – 

cea care rămâne în limbaj, și „metafora 

revelatoare” – cea care transcende limbajul). 

Întâlnim, în această privință, imagini insolite, 

pitorești: „Când prin sălcii luna intră-n vrie/clipa-

și trece vrejul prin sicrie”, „În ochiul 

toamnei/pune Dumnezeu lumină”, „tata-și face 

furcă pentru-o claie/fânul veșniciei să-l coboare”, 

„Colete cu grădini desface/doar mâine marketul 

pe datorie”, „Clopotnița serii/ ațipită în flori,/cete 

de sfinți/luminând peste grâu”, „se plimbă 

despletită ora/prin noaptea care nu mai vine”, 

„îngeri în trăsuri de clorofilă/prin luncile copilăriei 

trec” etc. 

Poet cu vocație tradiționalistă, cu 

personalitate stilistică distinctă, Alexandru 

Drăghici este un cunoscător în esență al 

universului rural, pe care îl valorifică liric discret, 

ponderat, expresiv, cu dragoste. 

Paul Aretzu 

Alexandru Drăghici 

Tata în vis 

Prea singur tata venise la mine 

mirosea a grâu și a pământ 

tot satul îi curgea prin vine 

și nu putem să scoatem un cuvânt 

Pășea stingher în micul meu castel 

tristețea-l adormise într-un fotoliu blând 

la târg vânduse un vițel 

și nu putea să zică un cuvânt 

În vis părea că și-a uitat necazul 

vițelul iarăși îi lingea obrazul 

Sat de iconari 

La mine-n sat curg stelele-n grădini 

iar caii mai visează să-i călărească prinții 

spre Sfânta Liturghie, lângă poteci de îngeri 

în rumene duminici mă primeneau părinții 

Azi parcă plouă cu noiembrii stinse 

ori ninge peste-un sat de iconari 

cuvintele își cresc tăcerea-n gură 

iar vrejii orelor sunt mai amari 

Spre bătătura serii vin părinții 

și-n prispa amintirii de atâtea ori 

dar ninge-ntr0una cu zăpadă moartă 

prin satul cel pierdut în zori. 

Acasă 

Trece pe uliță amintirea 

unei liniști mioape 

din lagărul ierbii 

încercând să mă scape. 

Iarna îmi fură din poartă 

scrisoarea primăverii trecute, 

din tindă copilăria 

nu mai vrea să se mute. 



CALIGRAF, Anul XXI, Nr.16-17(112),2021 

41 

CRONICĂ LITERARĂ 

Eugen Dorcescu 

UN ROMAN EXISTENȚIAL: „Amiază 
nevindecată”  

DE VERONICA BALAJ 

I. 
Cel mai recent roman al Doamnei 

Veronica Balaj, Amiază nevindecată, prefațat de 
Adrian Dinu Rachieru și apărut, în 2018, la Editura 
Victor Babeș din Timișoara, face posibile mai 
multe tipuri de lectură, fapt ce-i probează, prin el 
însuși, complexitatea structurală și, mai cu 
seamă, profunzimea analitică a contingenței și a 
psihologiilor.  

La un prim nivel (la o primă lectură), 
desigur, este vorba de o abordare strict 
anecdotică, pasionantă și ea, firește, de vreme ce 
istorisește întâmplări dintr-o croazieră pe Marea 
Mediterană, întâmplări având-o ca protagonistă 
pe actrița Teodosia Andreescu, care, împreună cu 
Mario, ajutorul („asistentul”) ei, urmează să 
organizeze, pe navă, un spectacol-concurs, 
intitulat Nunta de argint (ideea de vârstă, de 
timp, este, discret, implicată).   

Așadar, un roman de călătorie, pe un vas 
elegant, plin de oameni civilizați, doritori să se 
bucure de mare, de soare, de companii plăcute, 
doritori să uite rutina nimicitoare a vieții de 
acasă, fascinați, robiți de mirajul depărtării: 
„Depărtarea? O promisiune. Nedeslușită încă” (p. 
26). Și, într-adevăr, călătorii au parte, pe timpul 
voiajului, de o dulce amnezie, fie că sunt pe navă, 
în somptuoase saloane, în elegante cabine, în 
localuri selecte, fie că se lasă fascinați de „zeița 
mare” (p. 298), de cerul nocturn, înstelat (p. 80 ), 
de explozia matinală a soarelui (p. 85), fie că, pe 
uscat, în escale, vizitează cetăți celebre, precum 
Civitavecchia, Palermo sau La Valetta, capabile să 
declanșeze, la vizitatori, acel „sindrom al lui 
Stendhal” (sindromul Firenze) (id est emoții 
estetice paroxistice, în fața sublimului artistic):  „- 
Am sindromul Firenze, descris de Stendhal, crede-
mă, șoptește Bianca, de parcă mi-ar fi ghicit 
gândurile. Mulți dintre noi simțim această stare 
specială, fără să o decodificăm. Tu cum 
reacționezi când vezi atâta frumusețe, care-a 

trecut prin ani, ajungând sub privirile noastre?” 
(p. 92). Este aceasta, într-adevăr, reacția acelor 
„suflete sensibile” (les âmes sensibles), cum îi 
desemna Stendhal însuşi (adăugăm noi) pe acei 
„the happy few” ai lui Shakespeare: „... noi, firile 
sensibile”, i se adresează eroina, într-o scrisoare, 
expediată de pe vas, prietenei sale Anca (p. 66). 
Atâtea desfătări, atâta frumusețe, atâta 
depărtare luminoasă, atâtea evenimente pline de 
farmec! Acești căutători (inocenți sau nu) ai 
Paradisului pierdut par a-și fi atins ținta: „... 
convenim fără cuvinte să trecem prin parcul de la 
Vila Giulia. O minunăție florală, încât ne credem 
chiar în grădina Raiului. Fotografiile ne arată ca 
pe niște pământeni veseli și fără grija păcatelor 
săvârșite. Plecăm de acolo încredințați că lumea –
i făcută să ne bucure și pe noi, azi, mai ales pe 
noi” (p. 100). Lectura anecdotică recuperează, 
așadar, pentru Teodosia și pentru amicii săi 
himerici, închipuirea Edenului, un locus amoenus 
reminiscent, la limita dintre peisajul real și 
plăsmuirile eului. 

II. 
Și totuși, narcoza, deliciul acestei meta-

existențe nu-s fără cusur, cum nu-s nici pentru 
totdeauna. Conștiința caducității lor minează, 
subtil, clipele de fericire („clipa” este, de altfel, 
termen dominant). La răstimpuri, mai timid, sau 
mai agresiv, fie ambianța (marea, cerul, noaptea), 
fie abisul sinelui, fie mesajele dinspre țărm 
(prietena Anca suferă în urma pierderii iubitului 
său Alex) tulbură seninătatea (și uitarea) dorite și 
cultivate de Teodosia, dorite și cultivate de toți 
cei din preajma ei. Mario își întâlnește tatăl 
biologic, care îl părăsise cândva și pe care îl 
detestă, un vechi militar („comandorul”) are un 
atac de cord, Teodosia descoperă că Vio, iubitul 
ei de demult, care îi stârnește rememorări 
disforice, pare a fi prezent și el pe vas, într-un fel 
de existență fantasmatică, generată de mare și de 
amintire: „O fi cumva Vio?!! Adică omul pe care l-
am iubit? Sau... pe care nu știu să-l uit?! Doamne, 
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delirez!... Fantoma apărută în plină zi îmi 
cuprinde umerii, mă îmbrățișează. Și dacă-i real 
ceea ce se întâmplă și dacă-i o pierdere a 
memoriei și am aiurat, în ambele cazuri voi 
ajunge cu siguranță pacienta celor de la Urgențe. 
Desigur, îl voi întâlni acolo pe amicul nostru, 
comandorul  pacient și-i voi ține de urât. 
Imposibil să scap teafără din acest năucitor 
moment” (p. 304 – 305).  

Treptat și inexorabil, de sub aparențele 
clare, monosemantice, se insinuează negura 
polisemantică a abisului lăuntric, îngemănat cu 
abisul mării: „Marea mi l-a adus în memorie pe 
Vio. Marea, în loc să dizolve trecutele momente 
care m-au marcat, văd că le scoate la suprafață. O 
fi ceva în adâncurile noastre” (p. 289). Exact 
marea, „ironica mare” (p. 13), care, la îmbarcare 
o întâmpinase cu totul altfel pe protagonistă:
„Marea seamănă cu o floare imensă, răsărită la
fereastra mea” (p. 26). Ca urmare a șocului
reîntâlnirii cu Vio,
Teodosia decide să pună
capăt voiajului și să se
întoarcă în păienjenișul de
bucurii și îndurerări al
propriei biografii lipsite de
frenezia amnezică a mării:
„Mâine va trebui să găsesc
un motiv plauzibil și să
renunț la croazieră” (p.
309).

Acest eșec final ne 
determină să revedem 
povestea. Chiar a avut loc, 
la propriu, voiajul acesta 
de plăcere (în însăși 
economia și ontologia estetică a relatării)? Poate 
da, poate nu. Există anume semne (și semnale) că 
voiajul ar putea fi doar o evadare în reverie, în 
vis. Or, pentru reușita romanului, importantă este 
tocmai o asemenea ambiguitate, importante sunt 
fertilitatea și generozitatea semantică. Iată: 
numele eroinei este Teodosia Andreescu 
(gr.Teodosios – „oferit lui Dumnezeu”; Anér – 
Andrós – Andréas – „bărbat, puternic, curajos, 
cutezător, războinic”); vaporul se cheamă 
Fantasia. Și, poate mai presus de orice, cartea se 
deschide cu strigătul Nu plecaaa!, strigăt ce se 
repetă nu peste multe pagini: „Strigătul acela, nu 
plecaaa, o luase razna prin calendare și se tot 
învârtea și se oprea doar unde-i noapte pe-o stea 
în cruce și iarăși străfulgera în mine ca la facerea 
lumii” (p. 7, p. 18). Este vorba, în acest enunț, de 
„misterele plecării în veșnicii” (p. 21, passim). 

Gândul unei asemenea plecări, rânduită tuturor, 
gând exprimat, mai direct sau mai voalat, pe 
toată întinderea textului, este un puternic 
element de autopropulsare al relatării. Numele 
„cutezătoarei” Teodosia, cea care călătorește, 
dorind parcă să uite acest strigăt, numele vasului 
care mijlocește călătoria și cicatricea acelui 
strigăt, nevindecată, nici acum, în amiaza vieții 
(căci Anca, prietena cu un destin cvasi-identic, 
rămasă la țărm, o reactivează, continuu, prin 
epistole), întemeiază (și justifică) lectura alegorică 
a romanului: evadare mentală, imaginară, 
fantasmatică, din suferință. Ca într-un vis.  

Un vis, vai! mult prea trecător, din care te 
vei trezi și vei reintegra Samsara. De ce? Fiindcă 
ai supraestimat realitatea suferinței. Fiindcă – 
eroare fatală – așezi materia înaintea spiritului. 
Fiindcă alegi sclavia timpului și nu libertatea 
eternității: „Era ușor de priceput și greu de 
suportat că eu nu semănam cu ființa visată de 

Vio, deși-mi 
spunea uneori: 
fată din vis, ce mai 
crezi despre noi, 
cei din viitor? Cum 
vom fi? – La fel de 
iubit vei fi... chiar 
dacă timpul ne va 
juca pe degetele 
sale din vânt, îl 
asiguram eu” (p. 
281).  

Lectura 
alegorică ne 
revelează una 
dintre temele 

majore ale cărții – impasibilitatea și necruțarea 
trecerii: „Toate s-ar fi putut petrece dacă timpul 
nu ar fi așa de parșiv, plin de măiestrie în 
ștergerea urmelor foste realitate” (p. 31); „Lângă 
mine, un domn și soața lui... par să uite de anii 
care au zburat, preferând să fie deasupra 
angoaselor trecerii... Pasagerii, se vede clar, n-au 
chef să ia clipa în serios. Acum poate să vină, 
poate să treacă neobservată de mintea unde stă 
cuibărită frica determinată de apăsătoarea sa 
efemeritate” (p. 39). 

La acest nivel de profunzime, domină, 
așadar, cronofobia: „Timpul devine un semn de 
întrebare” (p. 304).   

III. 
Or, această alarmă lăuntrică reanimă 

lectura. În plus, eul însuși, spre a-și prelungi 
drumul în propria viață (dacă se decide a o 
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continua), va trebui să caute și să găsească 
resurse, fie în afara sa, fie în sine. Conștiința, 
rațiunea, umanismul său antropocentric îi 
furnizează, s-ar părea, două căi de salvare (mai 
mult sau mai puțin inutile).  

Una dintre ele este călătoria, așa cum s-a 
văzut. Ea ajută la o evadare din timp, generează 
în psihicul călătorului o înșelătoare abolire a 
timpului prin exacerbarea despendenței de 
spațiu: „Marea ne dă prilejul să ne minunăm cum 
de trăim simultan în două moduri. Ne deplasăm 
în spațiu fără să pășim. Sau mergem, dar nu 
atingând viteza motoarelor la impactul cu apa. O 
dublă înaintare. Odată cu vasul Fantasia și, în 
același moment, ne mișcăm pașii peste podeaua 
plușată. Poate că și cei care trec pe lângă mine 
sunt fascinați...” (p. 63). În cele din urmă, însă, 
acest miraj, ce părea salvator, acest univers 
trunchiat (spațiu fără timp) se 
dizolvă (ca orice miraj) în lichidul 
rece al intuiției, al lucidității. Și 
eul se regăsește în impasibila 
mlaștină a Samsarei, mai fără 
nădejde decât înaintea acestei 
experiențe. 

A doua cale spre uitarea 
de sine și de legitățile lumii ar fi 
dragostea: „Neasemuit lucru-i și 
iubirea pe lumea asta!, se 
minunează Liana. Te crezi ajunsă 
în Eden...” (p. 249). Dar și 
iubirea-i efemeră. Mai mult, 
precum în cazul Ancăi, sau chiar 
al Teodosiei, dragostea devine, 
adesea, o pricină în plus de 
disperare, de sporire și de 
nevindecare a suferinței (cum 
probează amintitul strigăt inaugural al poveștii). 
Și atunci? Omul este menit exclusiv suferinței? 
Da: „Ci omul îşi naşte singur suferinţa, precum 
vulturii se ridică în aer, prin puterile lor” (Iov 5, 7). 

Totuși, spre a-și îndulci, pe cât e cu 
putință, soarta, eul trebuie să caute mai adânc, în 
sine însuși, pe drumul spre taina propriei ființe, 
spre acea binecuvântată depărtare, unde 
conștiința sa definită s-ar putea apropia de 
Conștiința nedefinită. Unde ființa sa ar putea 
simți beatitudinea întâlnirii cu Ființa. E un drum 
anevoios, pe care autoarea ezită a se angaja, 
preferând să graviteze, incert, sub veghea 
aceluiași lozincard (neconvins) pseudo-optimism 

antropocentric („viața merită trăită”, p. 26;  „... va 
fi vorba despre viață. Ce formidabilă și cât de 
reală și totodată de neimaginat poate fi ea, 
viața!”, p. 45 etc. etc.). Un optimism contrazis de 
tot ce se întâmplă în acest roman problematic. 
Firește că viața merită trăită. Cum însă? Soluția 
pare a fi sugerată de tenebrosul străjer (și 
generator) al zbuciumului lăuntric – 
Subconștientul, care oferă sufletului devorat de 
angoase existențiale liniștea atemporală a Valorii 
(artistice): „Poate subconștientul reacționează în 
felul meu secret la spaima de trecere și de finish 
ivită ori de câte ori suntem în fața unui lucru de 
artă rezistent prin vreme” (p. 92).  Singurul 
reazem al ființei în confruntarea angoasei 
existențiale pare a fi, în optica autoarei, arta 
doar, marea artă, cea care generează Sindromul 
Firenze. Este un reazem, într-adevăr. Dar nu 

singurul. Și nu infailibil. 
Cea de a treia treaptă 

a lecturii, cea existențială, se 
oprește aici. Străjerul 
neostoitei alarme lăuntrice 
este, în viziunea autoarei, 
doar Subconștientul. 
Romanul ne poartă, așadar, 
de la narcoza călătoriei, la 
revenirea spre imboldul de a 
călători (cronofobia) și, în 
fine, la întrezărirea motivului 
adânc, nevindecat, și nenumit 
ca atare, al întregului demers: 
thanatofobia. Aceasta, marea 
obsesie, marea nenorocire a 
omului („ființa care și-a ratat 
șansa”, credem noi), 
thanatofobia, deci, este tema 

tutelară, stratul geminativ al epicului, al 
tipologiilor, al destinelor individuale și de grup.  

Amiază nevindecată creionează, așadar, 
cu talent și cu meticulozitate stilistică și 
compozițională, încă un episod, consistent, 
convingător artistic, din dureroasa poveste a 
heideggerienelor „ființe-întru-moarte”, cărora 
autoarea le refuză șansa de a fi, sau de a deveni, 
cât de cât, de pe iluminarea unui salvator 
umanism teocentric, „ființe-întru-mântuire” (cum 
îndrăznim noi a-i numi pe cei sortiți morții).  

Amiază nevindecată? Roman rezistent la 
eroziunea timpului (roman cronofil, spre 
deosebire de eroii săi cronofobi), roman realist și 
himeric, în egală măsură. 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Mircea Popa 

VASILE TĂRÂȚEANU – un arcaș al 
bătăliei pentru Bucovina 

înstrăinată 

În primul deceniu de după evenimentele 
din 1989, în iureșul schimbărilor de atunci, s-a 
realizat la Oradea și un eveniment publicistic de 
importanță deosebită: apariția unei noi reviste 
intitulată „Familia română”. Titlul a fost așa ales, 
ca să exprime ideea că în ea va fi vorba de marea 
familie a românilor de pretutindeni, adresându-se 
cu precădere românilor din afara granițelor, adică 
a celor care ne înconjoară țara. Mai vechea 
„Familie” a lu Iosif Vulcan (în varianta actualizată) 
continua să apară, cu colaborări din ce în ce mai 
importante, dar ea nu avea drept țintă publicul 
românesc înstrăinat, ci pe acela din interiorul 
țării. De aceea, atunci când C-tin Mălinaș, 
directorul Bibliotecii Județene „Gh. Șincai” din 
Oradea, mi-a dat vestea îmbucurătoare a 
aprobării oficiale a apariției revistei, ne-am gândit 
amândoi s-o orientăm mai cu seamă spre 
evenimente și oameni din afara perimetrului 
național. Sosise vremea să-i cunoaștem mai de 
aproape pe acești frați ai noștri, și să încercăm, 
ceea ce n-a făcut până atunci Ministerul Culturii și 
nici alte organisme cu acest rol, o aducere la 
sânul Țării-Mamă a românilor din jurul granițelor 
țării, care au fost de cele mai multe ori lăsați în 
uitare de politica noastră externă.  

Cu puține excepții, aceștia au suferit de-a 
lungul celor 50 de ani de „lagăr comunist”, mai 
degrabă un statut de azilant decât unul de 
minoritate națională cu drepturi recunoscute. Era 
cazul românilor din Ungaria, al căror număr s-a 
redus cu 120%, a românilor din Timoc, lipsiți de 
biserici și de învățământ în limba lor, a celor din 
Bucovina și Basarabia, desprinși din trupul țării în 
urma pactului Ribbentrop-Molotov, niciodată 
denunțat în mod categoric. În timp ce românii 
basarabeni aveau oarecum un statut de 
independență aparentă, cei din Bucovina au ajuns 
să facă parte din Ucraina, supuși unui regim la fel 
de intolerant ca acela al vechilor Habsburgi. Tot 
acolo se aflau și românii din Maramureșul istoric 

din regiunea de dincolo de Tisa, numită 
Transcarpatica, uitați de marii făuritori ai 
României mari, ca oameni ai nimănui, dar 
beneficiind parcă de un tratament mai blând 
decât bucovinenii. Colegiul redacțional a fost 
astfel alcătuit ca toate aceste țări, provincii, 
ținuturi să fie reprezentate, în așa fel încât să 
poată comunica liber cu noi și să aibă la 
îndemână un spațiu publicistic adecvat și șansa 
de a ne cunoaște mai bine.  

Așa a luat naștere la Oradea, în 1999, sub 
egida Bibliotecii Județene „Gh. Șincai”, revista 
„Familia română”, avându-l ca redactor șef pe C-
tin Mălinaș, director în funcțiune al numitei 
biblioteci, și pe subsemnatul ca președinte al 
Consiliului redacțional, aflat pe atunci ca profesor 
titular ca profesor asociat al Universității din 
Oradea, la secția de Biblioteconomie, creată tot 
prin insistența și aportul direct al lui C-tin 
Mălinaș. la mai multe discipline bibliotecărești 
predate la secția de Biblioteconomie a 
Universității din Oradea. Era o secție nou 
înființată, care răspundea unor deziderate 
imediate, și care oferea un spațiu de manevră 
adecvat.  

Predam acolo mai multe materii, făcând 
naveta săptămânal la Oradea, ceea ce avea 
meritul de a mă întâlni săptămânal cu C-tin 
Mălinaș pentru a stabili sumarul numerelor, 
prioritățile redacționale și alte chestiuni legate de 
bunul mers al revistei, (precum și de alte proiecte 
editoriale pe care le aveam în vedere, cum ar fi 
serialul „Biblioteca scriitorilor bihoreni”, din care 
au ieșit două numere, Poema Munților Beiușului 
de Dimitrie Meciu și o ediție de Poezii Miron 
Pompiliu). În acele condiții postdecembriste, când 
elanul cultural era încă ridicat și speranța de mai 
bine era pe buzele tuturor, o asemenea revistă se 
impunea ca o primă necesitate, chiar dacă poetul 
Ioan Țepelea revigorase și el spațiul cultural 
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bihorean, prin înființarea unei asociații literare și 
redactarea mai multor reviste de profil, precum 
„Aurora”, „Aletheia”, „Unu”, pe care le 
consideram reviste surori și la care colaboram.  

Cu entuziasmul caracteristic oricărui 
început am redactat și articolul-program al noii 
noastre reviste, intitulat Dorința noastră și tot 
acolo adresam o Chemare românilor de peste 
granițe, începând și seria de profile de scriitori de 
peste hotare, cu articolul despre Maria Berenyi-
poeta și despre istoricul literar Gabriel Pleșa de la 
New-York. Am continuat cu prezentarea unui 
raport diplomatic al lui Vasile Stoica despre 
românii din Maramureșul istoric, cu Eminescu la 
Oradea, poeta bihoreană Lucreția Suciu, Ambruș 
Miskolczy, poetul Vasile 
Barbu și cu articolul 
închinat lui Vasile 
Tărâțeanu, pe care îl 
numeam „poetul 
Bucovinei impilate”. 
Fiecare din aceste texte 
erau discutate în prealabil 
cu redactorul șef, 
implicându-ne amândoi în 
tot ceea ce însemna 
organizare, dirijare și 
selectare a materialelor... 
Pentru atragerea 
colaboratorilor din 
regiunile aflate în afara 
granițelor am pus la cale 
simpozionul „De la 
Eminovici la Eminescu”, 
care se organiza anual, cu 
invitați din Transcarpatia, 
din Bucovina și Basarabia, din Voivodina și Timoc 
și din regiunea de graniță cu Ungaria, mai ales din 
orășelul  Giula, unde luase ființă un Centru de 
cultură românesc. Consiliul redacțional era astfel 
alcătuit ca să cuprindem câțiva scriitori și oameni 
de condei din respectivele regiuni din afara 
granițelor țării, ca să inițiem și să consolidăm 
acele  legături  pe care le doream cât mai strânse, 
după un hiatus îndelungat cu urmări dintre cele 
mai triste, pe care le impusese regimurile  
comuniste din aceste țări, tot mai închistate și 
mai puțin dispuse la colaborări,  spre a face pe 
plac marii țări a socialismului victorios, URSS-ul, 
care nivelase orice urmă de inițiativă culturală a 
numeroaselor popoare pe care le domina. Din 
Bucovina înstrăinată am ales numele lui Vasile 
Tărâțeanu, din Transcarpatia pe al lui Ioan M. 
Botoș, din Voivodina pe al poetului Vasile Barbu, 

din Ungaria, Maria Berenyi, din Basarabia, Nina 
Negru, Traian Trifu-Câta din Petrovasela, cel care 
scotea și el acolo o revistă numită „Familia”. Toți 
aceștia au fost invitați la simpozionul închinat lui 
Eminescu de la Oradea, la care au participat și 
specialiști din țară precum D. Vatamaniuc sau 
Valentin Chifor din Oradea. 

Atunci l-am cunoscut și pe Vasile 
Tărâțeanu, care a venit la simpozion însoțit de T. 
Zegrea și de V. Broască, toți jurnaliști din 
Cernăuți.  Atunci am scris despre el articolul 
pomenit mai sus, deoarece doream să-i dăm o 
mână de ajutor în problema luptei pe care el o 
deschisese acolo cu privire la drepturile 
românilor. Era la acea oră un poet cunoscut, unul 

dintre cei care introduseseră 
grafia latină în scrisul editorial și 
publicistic, unul dintre cei care 
contribuiseră în chip substanțial 
la renașterea și coagularea 
grupului de acțiune al scriitorilor 
români din Bucovina, apărători 
ai tradițiilor valoroase ale 
locului, prin asociațiile literare 
închinate fraților Hurmuzaki, a 
militării pentru transformarea 
casei lui Aron Pumnul în muzeu, 
pentru conservarea imaginii 
tânărului Eminescu.  

Publicase deja mai 
multe volume de poezii, între 
care se numărau cele intitulate 
Harpele ploii (1981), Dreptul la 
neliniște (1984), Linia vieții 
(1988), Teama de înstrăinare 
(1990),  Litanii din Țara de Sus 

(1995), Pământ în retragere (1999),  Și ne 
izbăvește pre noi (1999) și redactor și editor al 
publicațiilor „Plai românesc”, „Arcașul”, „Curierul 
de Cernăuți”, „Junimea”, „Glasul Bucovinei”, 
scriitor care deținea mai multe premii, cum ar fi 
premiul „Bacovia”, premiul ziarului „Moldova 
suverană”, premiul revistei „Poesis” sau Marele 
premiu „Nichita Stănescu” al Academiei Române 
și Inspectoratului pentru cultură al județului 
Prahova. Mic, energic, combativ, Vasile Tărâțeanu 
era un spirit dinamic și bine orientat în toate 
problemele care țineau de situația românilor din 
Bucovina de Nord, și de cele care implicau 
drepturile firești ale acestei comunități. Am stat 
mai mult de vorbă, ne-am împrietenit și l-am 
regăsit ulterior la Cernăuți, într-o călătorie făcută 
de la Cluj-Napoca la Chișinău și Cernăuți de către 
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Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, care era 
prezentă în fiecare an la evenimentul numit 
„Limba noastră cea română”, la sărbătorirea 
bibliotecilor din Chișinău și la aprovizionarea lor 
cu carte curentă din țară. De fiecare dată Vasile 
Tărâțeanu a fost prezent aducând cu sine aerul 
tonifiant al „dulcei Bucovine” și un discurs 
polemic sau sarcastic la adresa celor obtuzi și 
incapabili de a înțelege rostul și menirea etniei 
sale în Bucovina. 

Ca poet, Vasile Tărâțeanu s-a situat în 
tradiția cunoscutei Școli bucovinene reprezentată 
de Teofil Lianu, George Voevidca, Streinu și alții, 
luând atitudine împotriva falsurilor proferate de 
publicația ucraineană „Ceas” și de alte afirmații 
publice, lipsite de orice temei documentar. O 
primă luptă a dus-o împotriva acestor falsificatori 
de istorie, care au afirmat „în presa din Ucraina, 
Eminescu a fost numit ca ucrainean renegat, 
născut din părinți ucraineni, 
care au fost românizați. 
Pentru că a vrut să facă 
România Mare, el nu mai 
merită să fie celebrat la 
Cernăuți și în Ucraina.” 
Revendicându-se din 
moștenirea tânărului 
Eminescu, Vasile Tărâțeanu a 
încercat să surprindă în 
poezia lui frumusețea acestei 
„dulci Bucovine” numită de el 
Țara Fagilor, care răzbește 
prin timp ca „loc de cântec și 
ascunziș de haiduci”, teritoriu 
pe unde a trecut și ciobanul 
Mioriței și lacrima de taină a celui robit. Speranța 
nu-l părăsește niciodată și crede în mântuirea 
care va veni: „ Hărțuit din toate părțile deodată,/ 
te zbați/ ca într-un labirint/ în căutarea drumului 
spre reîntregirea/ mereu amânată” (Cu andreaua 
nopții). Lirismul său se organizează în funcție de 
cele două metafore: cea a speranței și a luminii 
întrevăzute undeva și cea a cerului cenușiu, 
încorsetat de întuneric, ca de o temniță din care 
nu se poate ieși. În primul caz ies la iveală doruri, 
imagini străluminate de o dragoste veche venită 
de la strămoși, de la satul care îl poartă în suflet, 
de la umanitatea culturală a provinciei. Atunci 
cântă lumina, ascultă glasul de privighetoare și 
adastă la marginea câmpului înfiorat de taină și a 
pădurii eterne. „Lumină tu ce-mi înfiori/ clipa 
tainică din zori/ lasă-mi umbra din unghere/ ca un 

semn de priveghere/ ca o taină-spre cuvânt/ 
pentru când voi  fi pământ/ sau un arbore de dor/ 
frunza-mi tremurând ușor/ căci cum sunt numai 
din freamăt/ început nu am nici  capăt.” (Moment 
de creație). Frunza, codrul, iarba sunt invocate 
mereu de poet ca forme ale continuității, ale 
perenității, ca forme ale trecerii (Viața noastră, 
fiule, aidoma frunzei/ ramul o știe, mai bine ca 
vântul/ și aerul prin care zburăm Poezia/ pe care 
n-o mai încape Cuvântul.// Viața noastră, fiule,
aidoma ierbii/ crește dinspre unul spre altul”).
Sau „După o frunză îți dai seama/ că tot ce este a
mai fost”; „Cu frunza în dungă/ străjuind
depărtări/ aud plopii în toamnă/ parcă-ar fi
lumânări.”). Și acum imaginea ierbii: „Să ai
puterea ierbii/ răbdarea să o ai/ când piatra și-o
supune/ cu verdele ei grai”. Poetul e un fiu al
naturii, el nu se poate desprinde de verdele
câmpului și al pădurii, el este și se consideră un

produs al solului strămoșesc. 
De aceea se adresează 
codrului, neamului spre a-i 
ura putere și forță: „Bucură-
te/ că ești încă verde/ și că 
printre frunzele tale/ se mai 
poate ascunde o pasăre” 
(Ramule, neamule).  

Starea naturistică a 
existenței e asociată de 
foarte multe ori cu zborul, cu 
pasărea, cu aceste elemente 
care transgresează timpul 
comun spre o natură ideală, 
eternă, liberă, fără 
claustrare. Poetul are 

sentimentul că renaște cu fiecare clipă din 
pământul etern care îl ocrotește: „Noi suntem 
glia,/ țărâna comoară/ cu care asfinte/ și-ncepe o 
țară.// iar ei – păpădia/ sămânța ușoară/ gata 
orișiunde și/ oricum să răsară”. Încălcând legile 
naturii, acest lucru nu se va petrece, deoarece 
oamenii locului, cei înfrățiți cu țărâna, vor ști să  
alunge pe cei venetici, fără rădăcini istorice, 
deoarece solul le va deveni potrivnic. „Cu aer și 
cu apă/ cu dulce lumină/ pe noi ne unește/ pe ei 
îi dezbină” (Diptii). În ciuda durerilor și a 
răscolirilor, legea pământului va învinge și ruga lui 
merge în acest sens: „În plânsă cunună./ 
Crâmpeie de țară/ Zvârcolire amară// De toate 
acestea/ or fi cu putință/ întărește Doamne/ 
dreapta credință/ în Munte nemunte/ și-n Mare 
nemare//răzbat din adânc dorinți seculare.”  
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Partea întunecată a poeziei lui Tărâțeanu 
izvorăște din durere, claustrare, însingurare, 
rupere de către frați. E o stare care copleșește 
difuză întreaga lui poezie, străbătând-o de la un 
capăt la altul cu o stare de nemulțumire greu de 
acceptat. „Între noi și dragă țară/ crește/ un gol 
ce ne doboară.” (Distanțe). Situația care întreține 
starea de criză, de durere permanentă și obscură 
ține de starea de astăzi a Bucovinei înstrăinate, ca 
o țară răstignită, în care umbra nefericirii iese
zilnic la iveală: „Răstignită/ între Carpați și
Marea/Neagră. Ești de-ndurerare/maică/
preafrumoasă glie/ tot mai crezi/ în omenie/ și-n
dreptatea/ din vecie/ care-ntârzie să vie/ maică
sfântă-a/ Românie.” Poetul se simte în
permanență asediat, lovit, ca un om fără patrie,
pe care vremelniciile istoriei l-au aruncat în
disperare: „Cine oare e de vină/  că frunza pe ram
suspină/ soarele că e cu dinți/ și noi fără de
părinți/ și noi fără de părinți.// Cine oare e de
vină/ că din raza de lumină/ se desprinde pe-
nserat/ ca un strop
câte-un oftat/ ca un
strop câte-un oftat”
(Plecare). Simțim aici
că la baza sinergetică
a poeziei stă versul
popular de
înstrăinare, cel  care
și-a pus puternic
amprenta pe viața
individului, făcându-l
să sufere: „Să nu poți
dormi, nici scrie/ tu nopți la rând neîncetat/ ca un
sihastru în pustie/ de remușcări mereu cercat!”
(Blestem). Starea îndurerată a insului e greu de
înțeles,  deoarece ea e ascunsă adânc în suflet și
doar umbra acestei nemulțumiri răzbate la
suprafață acoperind totul cu o stare de neliniște:
„E lumină-n lume/ aurie-albastră/ ne-
nspăimântă-o umbră/ și nu-i umbra noastră.
(Triptic). Lacrimi, suferință, zbucium îi e sortit
poetului și semenilor săi care trăiesc o stare de
înstrăinare continuă. Această nefericire răzbate
din cele mai mici gesturi, din fapte și evenimente
obișnuite, dar tocmai de aceea sunt percepute ca
strivitoare. Acum se instaurează senzația
pustiului, al deșertului sufletesc deoarece
constată că totul se macină-n van, fără finalitate:
„Pustiu înăuntru/ pustiu afară/ capăt culoarea/
lumânării de ceară.// Pustiu înlăuntru/ pustiu în
afară/ un vânt singuratec/ mă suflă cu pară.//
Pustiu înlăuntru/ pustiu în afară/ ultima
speranță/ trage să moară/ Pustiu înăuntru/ pustiu

în afară.” A se observa că poetul recurge foarte 
adesea fie la versul popular, fie la formula 
versului scurt de câteva silabe, pe care-l încarcă 
cu o muzicalitate aparte și-l face să vibreze ca un 
instrument cu coarde după ce i s-a oprit 
tremurarea. Eminescian în concepție și în rostire, 
poetul caută eufonia poetică, își proiectează 
interogația pe largi spațialități cosmice, adăugând  
disperărilor sale existențiale, taina lumilor 
celeste: „La capăt de vis/ efemer paradis/ 
plăpândă lumină/ de farmece plină/ tainic mă-
nvălui/ și lumii mă dărui”.  

Această gestică de amploare reclamă de 
foarte multe ori prezența poetului, care 
meditează asupra destinului său de slujitor al 
umanității și al adevărului. În cele din urmă se 
întreabă insidios: „Suflete/ tu care în viața 
aceasta. N-ai voit decât binele/ de ce suferi?” 
Desigur că suferința poetului are motive multiple. 
Între care se află aceea legată de soarta țării sale, 
a pământului strămoșesc. E durerea insului fără 

țară, a insului devenit 
rob prin jocul istoriei, 
ins întrebându-se 
fără oprire: 
„Doamne, nu pot să 
împart/ trupu-acesta 
în trei țări/ Că e mult 
prea mic și slab/ 
pentru asemenea 
încercări” 
(Spovedanie). Poetul 
se trezește nu de 

puține ori că este oprit la graniță, că între el și 
frații lui se ridică un zid nemilos, că linia de 
demarcație trece prin mijlocul satului sau prin 
sufletul oamenilor, răpindu-le intimitatea familiei, 
unitatea cu neamul, cu țara care le-a fost 
hărăzită. Poetul devine în acest caz un simplu 
pașaport, o hieroglifă fără identitate, alungat din 
teritoriu în teritoriu de tenebrele unui timp 
aservit tiranilor și despoților. De unde depunerea 
mărturiei, ca martor al unei istorii nedrepte 
chemat la judecată pentru a oferi Lecția de 
adevăr. Poet al suferinței identitare, Vasile 
Tărâțeanu își trăiește existența „bolnav de 
România” într-o lume care vrea să-i neantizeze 
rădăcinile, să-i scoată morții din mormânt, să-i 
anuleze identitatea. Tărâțeanu e vocea celor care 
au trecut și trec prin asemenea momente și vocea 
lui nu poate fi înăbușită cu toate încercările 
disperate ale groparilor de vieți și a hoților de 
trecut. Concluzia la care ajunge e una 
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decepționară. „Dragostea noastră de neam și 
țară/ E ca și dulceața de cireașă amară”.  

Conștient că acțiunea sa de re-românire a 
culturii cernăuțene necesită a acțiune concertată, 
Vasile Tărâțeanu a conceput un vast plan de luptă 
pentru afirmarea și drepturile etniei române. 
Treptat-treptat, el a creat instituții și modalități 
de acțiune în rândul cărora se situează Societatea 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” 
din Cernăuți (1989), membru fondator al editurii 
„Alexandru cel Bun” (1996), președinte al 
Fundației „Casa Limbii Române”, directorul 
Centrului Cultural „Eudoxiu Hurmuzaki” (2015), 
fiind în același timp membru al Uniunii Scriitorilor 
din România și din Moldova, membru al Centrului 
Academic Internațional 
„M.Eminescu” din Chișinău, 
membru corespondent al 
Academiri Române și 
vicepreședinte al Ligii 
Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni, 
care s-a reunit anual într-un 
congres internațional la Alba 
Iulia, unde i-a secondat pe 
Victor Crăciun și pe Adrian 
Păunescu. El se prezintă în 
fața publicului din cele trei 
țări Ucraina, Moldova și 
România, precum  mesagerul 
unității și demnității 
românești bucovinene 
pentru care a avut de suferit 
de mai multe ori. S-a 
considerat întotdeauna ca un 
întemnițat și un crucificat, 
întrucât s-a născut într-un sat 
(Sinăuții de Jos), sat tăiat în două de granița 
stabilită prin pactul Ribbentrop-Molotov, 
rămânându-i o parte din rude în România, între 
care și unchiul său Visarion Puiu, absolvent al 
facultății de Teologie din Cernăuți din 1938 cu o 
teză intitulată Comunismul marxist față de 
învățătura creștină pentru care a primit ulterior 
12 ani de închisoare. Vasile Tărâțeanu și familia 
sa au fost martorii deportărilor populației române 
din Bucovina în ghețurile Siberiei și la ocuparea 
caselor și pământurilor lor de venetici ucraineni și 
ruși, mulți dintre aceștia nemaiîntorcându-se 
niciodată acasă. A fost apoi martorul colectivizării 
agriculturii și a represiunilor staliniste, dar și 
martorul cumplitului măcel din satul Fântâna Albă 
(devenită subit Fântâna Roșie) de pe frontieră, 
unde trupele sovietice au deschis focul împotriva 

tuturor familiilor de bucovineni care au dorit să 
treacă granița în România, așa cum fusese stabilit 
prin înțelegerea bilaterală.   

A asistat apoi cu revoltă și ură la 
desființarea celor 114 școli românești, la 
rusificarea predării în școală, la scoaterea limbii 
române din multe școli românești. A asistat apoi 
la procesul de ucrainizare forțată a școlilor, 
ciuturii și administrației din ținutul Herța și 
Cernăuți, eliminându-se toate numele de străzi 
românești, cu excepția uneia, a aceleia a lui Mihai 
Eminescu. A asistat apoi la ofensiva autorităților 
de a transforma cimitirul românesc-muzeu dintr-
unul cu spirit preponderent românesc, într-unul 
de unde crucile și inscripțiile românești erau 

izgonite și distruse, la fel cum s-a 
întâmplat cu toată moștenirea 
românească din oraș. 
Universitatea a devenit peste 
noapte o universitate slavă, 
teatrul, catedrala și biblioteca la 
fel. Elementul românesc a fost 
de peste tot redus până la 
desființare, discriminat și 
batjocorit.  

Noii stăpâni n-au mai 
dorit să păstreze nimic din ceea 
ce a reprezentat tradiția 
românească, instituind o politică 
de deznaționalizare fățișă, care a 
afectat și distrus masiv 
elementul românesc, cei care au 
mai dorit să-și păstreze limba și 
nația emigrând masiv în 
Basarabia, unde existau măcar 
posibilități de învățământ 
superior. Pentru a reveni cât de 

cât la normalitate, Vasile Tărâțeanu s-a pus în 
fruntea unei prese românești, de unde a 
combătut sistematic toate excesele naționaliste 
ucrainene, luptând pe toate fronturile pentru 
drepturile națiunii sale.  

Articolele scrise și publicate în „Plai 
românesc”, apoi în „Arcașul” și „Concordia” stau 
mărturie acestei vaste campanii. Ales deputat în 
Consiliul regional din Cernăuți, el continuă bătălia 
în organismele administrative locale, organizând 
întâlniri, simpozioane, congrese de apărare a 
culturii, a tradițiilor locale, a omagierii unor 
înaintași democrați. În jurul său s-au adunat și alți 
oameni cu conștiința luminată precum Grigore 
Bostan, Ilie T. Zegrea, Vasile Levițchi etc. a fost 
nelipsit de la Festivalul Internațional Marin 
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Sorescu și Adrian Păunescu din Craiova, precum și 
la zilele Basarabiei și Bucovinei sau la congresele 
Ligii românilor de pretutindeni de la Alba Iulia. 
Deoarece a dus cu el cărți și broșuri a fost 
adeseori oprit la graniță, bruscat, maltratat, 
insultat. Pentru că unul din ziarele sale a părut cu 
imaginea ochiului secerat de sârma ghimpată de 
la frontieră, a fost maltratat, iar în 2018 chiar 
bătut la frontieră pentru materialul românesc ce-l 
avea asupră-și, considerat subversiv. Ucraina e 
singura țară din Europa care a pus bir mare pe 
importul de carte și publicații din străinătate, cu 
scopul de a controla cât mai atent orice mișcare 
de idei. În ciuda acestor opreliști, Tărâțeanu n-a 
cedat niciodată, dimpotrivă, regimul despotic și-a 
găsit în el un critic fulminant. Ca să ne dăm seama 
de o parte din această 
activitate e necesar să 
urmărim declarațiile și 
articolele sale din volumul 
Iluzii și lanțuri, carte apărută la 
Fundația Scrisul Românesc în 
2001, cu o prefață de Tudor 
Nedelcea. Sumarul lucrării e 
alcătuit din trei secțiuni:  

I. Articole, discursuri,
interpelări și replici, 

II. Interviuri, ecouri și

III. Aprecieri critice.

E cartea care, la orice
secțiune a ei o vom deschide, 
ni se va revela drama trăită de 
oamenii simpli din Bucovina, 
intenția regimului de a-i 
anihila, de a-i reduce drastic 
tăindu-le orice posibilitate de 
legătură cu țara și cu 
reprezentanții lor de acolo. 
Lupta politică dusă de Văile 
Tărâțeanu e cu adevărat impresionantă, făcând 
din viața și activitatea lui un puternic centru de 
rezistență a limbii române și a trecutului 
românilor din această veche provincie 
românească. Sunt crâmpeie de viață .și de istorie 
pe care parlamentarii noștri de la București ar 
trebui să le aibă în atenție și să intervină ori de 
câte ori se produc derapaje. Unul dintre acestea e 
consemnat de autor în interviul luat de Mihai 
Vicol, și în care ni se relatează despre incendierea 
drapelului românesc în piața centrală din 
Cernăuți, duminecă 21 ianuarie 1966 în urma 
unui marș demonstrație cu torțe a Organizației 
Naționaliștilor Ucraineni și a formației 

paramilitare „Trizub”, ocazie cu care s-a difuzat și 
o Declarație a acestora în legătură cu presupuse
pretenții teritoriale ale României legate de
Ucraina. S-au făcut publice și alte dezvăluiri
legate de circulația unor texte precum „Cnezatul
românesc al vampirilor a început să crească.
Expansiunea lui Dracula și a partenerilor săi s-a
răspândit și asupra altor teritorii” etc. Desigur că
unele excese de acest fel au primit replici de la
București, dar regretul exprimat deschis de
Tărâțeanu este acela că „societățile românești din
nordul Bucovinei nu sunt întrebate de către
guvernul României când se discută practic
destinul românilor de-acolo”.

Cartea Iluzii și lanțuri a fost dublată de o 
alta cu specific asemănător. 
Aceasta poartă titlul de 
Stâlpul de foc (Fundația 
Scrisul Românesc, 2007) și 
conține interviuri cu câțiva 
dintre scriitorii români 
născuți în Bucovina, cum ar 
fi Vasile Andru, Adrian Dinu 
Rachieru și Vasile Levițchi, 
dar și cu Mihai Cimpoi, Ion 
Beldeanu, Arcadie 
Suceveanu și Mircea Lutic. 
E un volum completar la cel 
anterior, deoarece cauza 
bucovinenilor e apărată și 
de data aceasta cu multă 
putere de convingere, 
câțiva dintre aceștia, care 
și-au revăzut rudele și satul 
după atâta amar de vreme  
au mărturisit lucruri extrem 
de interesante, care dau 
seama despre ce însemnă 
înlocuirea unui regim 
despotic (rusesc) cu altul 

(ucrainean). Popoarele mici, limba și cultura lor 
sunt, pesemne condamnate, pentru totdeauna la 
dispariție, la câte un nou calvar lingvistic, biologic, 
politic. Este de fiecare dată nevoie de un nou 
Vasile Tărâțeanu pentru ca lucrurile să intre cât 
de cât în normalitate.  
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CRONICĂ LITERARĂ 

Zenovie Cârlugea 

VASILE MORAR: „O sută și una de 
poezii” 

Antologie, prefață, repere biobibliografice și 

selecția referințelor critice de DELIA MUNTEAN 

(Ed. Academiei Române, 2020, 182 p.) 

Poet și publicist mai puțin citat în 

ierarhii și clasamente de gen, refuzând 

categoric înregimentarea în vreo generație 

literară („Eu nu am generație”, declara în 

interviul acordat lui Aurel Pop în 2018), VASILE 

MORAR (n. 2 noiembrie 1949, Chelința-

Ulmeni, Maramureș) va fi propus de Geo 

Dumitrescu drept „un nou poet” („Luceafărul” 

din 9 februarie 1980), după ce, sub 

pseudonim, reușise să publice în câteva 

reviste, reproșându-i-se, uneori, că se ține 

prea strâns „de pulpana” lui Ioan Alexandru, 

ceea ce constituia mai mult o mustrare decât 

o măgulire. În 1982 îl găsim în culegerea

„Caietul debutanților” de la Editura Albatros,

apoi în antologia „13 poeți” a celei de-a patra

ediții a concursului de debut al Editurii

Eminescu, prefațatorul Alex. Ștefănescu

reținând poezia tânărului maramureșean „de

cu totul altă factură”. ”

Dincolo de o pregătire specializată în 

domeniul Literelor” (absolvent al Școlii 

Postliceale de Poștă și Telecomunicații din 

Bacău, în 1972, poetul s-a așezat la oficiul 

poștal din localitatea natală), Vasile Morar 

„scrie – afirmă prefațatoarea - așa cum 

răsuflă, convertind în rostire de sine, în 

spovedanie fiecare zi și fiecare clipă. Nu-i pasă 

de șabloane, de rânduiala constrângătoare a 

sistemului liric, legitimată de teoreticieni, ca și 

de creatori.” Fiind, așadar, un solitar, 

practicând mai întâi pictura și sculptura, 

„autorul a ales preaplinul emoției și delirul 

imaginației”, asumându-și convingeri literar-

estetice în funcție de care și-a clădit propria-i 

operă, de la debutul editorial din 1995 până în 

2018 publicând nu mai puțin de șaisprezece 

volume de poezii, dintre care reținem: Naturi 

moarte (Sonete), 1997; Duminici samaritene, 

2004; Va veni îngerul,2005; Evanghelia după 

Ioan, 2007; Orașul cenușiu, 2009; Vremea 

fariseului, 2010; Nu vă temeți, I-2011, II-2012, 

III-2013; Bucurați-vă, 2016; Fiți buni, 2017;

Povara poeziei mele, 2018; Cartea dragostei,

2018; Poezele de amor, 2019).

Să menționăm și cele cinci volume de 

publicistică pe teme preponderent culturale: 

Balconul care latră, 2000; Armata de teracotă, 

2008; Cu cramponul pe pieptul firului de iarbă 

(cronici sportive), 2009; Bufnița roșie, 2011; 

Cronici inutile, 2018. 

Antologia de față este realizată, „cu 

dezlegare de la autor”, într-un mod atipic, 

adică nu după principiul selecției cronologice a 

textelor editate, ci în patru cicluri tematice 

mai generale, în care se varsă poeme din 

diferite volume, fiecare parte purtând câte un 

motto. Astfel, partea întâi, sub motto-ul 

„Datorită ochilor voștri exist”, cuprinde 21 de 

poezii evocând „creația și condiția 

creatorului”. Partea a doua, inserând 27 de 

poezii, este dedicată iubirii, având ca motto 

versul „Ce cauți în sângele meu, femeie?” 

Partea a treia (reproducând 25 de poezii), 

având drept motto versul „Între macii din 

amurg...”, este dedicată naturii, în vreme ce 

ultima parte, „Cine nu știe cum se poartă o 

cruce?”, evocă, în cele 28 de prelucrări lirice, 

„tema morții”. 

După cum limpede se vede și ușor se 

poate deduce, criteriul acesta de selecție 

simplificator are în vedere o anumită unitate 

artistică a operei, deși de-a lungul aparițiilor 

editoriale Vasile Morar a avut tot timpul nu 
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numai să mediteze dar și să inoveze/ 

experimenteze, poetul cultivând, cum se știe, 

la nivelul prozodiei, al tehnicii versificației, 

atât versul cantabil, de virtuozități clasice, dar 

mai ales versul liber, în cadrul căruia sunt de 

găsit tot felul de procedee rezonând cu o 

muzicalitate interioară, inclusiv rime 

distanțate într-o anumită dispunere de 

versuri... Așa că verslibrismul lui Vasile Morar 

ține nu atât de spontaneitate cât de o 

pricepere de a turna gândul poetic în imagini 

cât mai originale și în ritmuri de acolade 

strofice, oricât de inegale în trunchierea 

versurilor, 

mărturisind vocația 

unui lirism robust și 

nativ. 

Poezia cu 

care se deschide 

volumul, La început 

a fost cuvântul, 

dezvoltă o retorică 

care amintește, în 

vizionarismul ei de 

Nichita Stănescu, 

poetul tutelar al 

epocii (venit în 

Maramureș), și în 

spiritul morigerator 

al unui creștinism 

popular și cosmic 

de Ioan Alexandru:  

„Poemul 

meu/ încearcă doar 

să vă stârnească/ 

să priviți în jur și să 

iubiți/ năprasnic să 

iubiți/ cu toate 

fibrele inimii voastre/ cu toate celulele 

trupului// Pășiți în spatele ochiului și ascultați-

l/ pășiți în spatele urechii și ascultați-o/ pășiți 

în spatele nasului și ascultați-l/ lăsați-vă 

degetele să pipăie și ascultați-le mesajul// Dați 

cerșetorului bănuțul și bucurați-vă că l-ați dat 

(...)/ puneți haina pe umerii celui gol/ dați 

brațul de paie celui care nu are unde dormi...// 

Poemul meu/ la toate acestea vă-ndeamnă.”  

Această bucurie de-a dreptul mistică, 

manifesta, care iarăși ne amintește de spiritul 

pacificării liturgice din poezia lui Ioan 

Alexandru, devine la Vasile Morar izvorâtoare 

de lirism, poezia constituind o „prelungire” în 

cântec a lumii: 

„Un cântec se naște, iată, un cântec se naște 

Eu prelungesc lumea c-un cântec 

Cerul stă întins ca un cort peste mine 

Cu soarele, cu stelele, cu luna în pântec” 

Gesticulația profetică, inaugurală, 

este, desigur, împrumutată și livrescă, cum 

uneori poezia se resimte, precum în sintagme 

de felul „vine iarba”, de influența unui Ion 

Gheorghe bunăoară din volumul „Vine iarba” 

(1968): „Vine iarba, ascultați cum un cântec se 

naște/ toate ale 

mele în cântec se 

mută/ ascultați ce 

frumos cântă 

mierla/ priviți ce 

frumoasă e pasărea 

mută / (...)/ 

Bucurați-vă, un 

cântec se naște și 

voi/ sunteți acest 

cântec fără 

sfârșit/când eu nu 

voi mai fi, ascultați 

cântecul/ și veți 

vedea cât de mult 

v-am iubit” (Cât de

mult v-am iubit).

Sufletul poetului,

împovărat de atâta

iubire, simte nevoia

comunicării cu 

semenii și 

împărtășirii unui 

esențial mesaj 

unanimist. 

Clamându-și cu 

atâta generozitate umanismul de substrucție 

evanghelică, în adresabilități colocviale ce 

amintesc iarăși de Ioan Alexandru, nu și de 

tonul imnic din cărțile acestuia, poetul face 

frecvent apel la mituri biblice, exprimându-și 

empatic mesajul, precum în Arca lui Noe, cu 

bucuria de a fi participat la miracolul 

existenței, „de a fi fost aici împreună cândva”: 

„Să strig celor ce mă-nconjoară/ Arca lui Noe e 

inima mea/ în care-ncap toate/ și vă iubesc// 

Apele cresc eu vă voi salva”. Nu puteau lipsi 

din această poezie aluziile la mitul christic, 



CALIGRAF, Anul XXI, Nr.16-17(112), 2021 

52 

convertit în destinul creatorului: „Deasupra 

fiecărui cuvânt așez o cruce/ ele, pe rând, iau 

crucea în spinare/ (...)/ Când mă ridic și eu din 

rugăciuni/ așteaptă crucea mea din două 

bârne/ stau și mă-ntreb: să plec sau să rămân/ 

pe crucea din cuvânt să mă atârne” (Crucea 

din cuvânt). Obsesia cuvântului și, mai 

general, a poemului, este în prim-planul vieții, 

totul este aranjat în acest sens. Poetul 

așteaptă, gospodărește, Sosirea poemului în 

propria-i casă „după cum se cuvine/ în 

ferestre/ am întins perdele moi/ lucrurile le-

am așezat/ cum am crezut că-i mai bine”. 

Sosind în această atmosferă creată, de reală 

emoție, „Ca șarpele/ peste prag se deșiră/ 

este mofturos/ nimic nu-i convine.// Într-un 

colț, poetul abia mai respiră.” Într-o altă 

fantasmatică viziune la fel de încordată și 

torturantă, intitulată Ultimul poem, vedem 

această „luptă”: „...l-am scris pe sticla de 

lampă/ umbra literelor îmi plesnea peste 

frunte/ peste gură/ peste ochi/ peste barbă/ 

peste tâmplele largi și cărunte// Eu le 

întindeam pe sticla lucioasă/ pe față/ mi le 

rânduia Dumnezeu”. Ca șarpele e versul, sună 

un titlu, sugerând același joc insidios cu 

cuvintele, față de care „îmblânzitorul” își 

manifestă harul: „El/ zvârcolindu-se/ dă să mă 

muște// Înseamnă, îmi zic, că a stat ca-n 

sicriu// Îmi desfac pumnul și-l las să curgă/ și 

el se așează-n poemul pe care-o să-l scriu”. (Ca 

șarpele, versul) 

Creația insuflă poetului un sentiment 

de eliberare, de retragere din lumea caducă, 

de absolvire, totul fiind posibil printr-un efort 

memorabil, printr-o luptă decisivă, printr-un 

crez de neclintit, în ciuda „rănilor” și „cuielor”, 

crucificarea fiind calea vindecării, restaurării și 

consacrării: Glonțul din rană, Cu sfori de 

sânge, Pasărea în cuie, Crucea pe care o port, 

Lumânarea, Leacul... Un puternic sentiment 

liturgic străbate această poezie într-o manieră 

activă, de comunicare și implicare urgentă, de 

manifest pastoral: „Cine dintre voi/ nu ascultă 

cântecul meu?// Frângeți pâinea/ împărțiți-o 

flămânzilor/ ziua trece cu pas încet spre apus/ 

carnea mea împărțiți-o fiarelor// Cântecu-mi 

se va auzi mai sus/ tot mai sus” (Cântecul pe 

care-l rostesc). 

O poezie ca Bacoviană a putut induce 

criticii ideea că Vasile Morar ar fi un 

„bacovian”, impresie, desigur, înșelătoare, de 

vreme ce eul poetic trăiește aproape 

exasperant condiția existențială (un fel de mal 

du siècle, de sfârșit de secol XX, deci departe 

de semnificația ce i-a dat-o Alfred de Musset 

în „Confession d'un enfant du siècle”), în 

degradanta umilință a torturii asumate: „Mi-e 

greață/ ca de-un hoit de câine lup/ zdrobit pe 

sub mașini/ cu zgură// Simt poezia cum îmi 

intră-n trup/ prin ochi/ prin nas/ cu aerul, prin 

gură // Îmi vine să m-arunc în râu / să-mi frec 

trupul / cu gresii și cu șmirghel iute / căci 

carnea / de atâta poezie / intră în putrefacție 

și pute”… 

Discursul poetului este unul coerent, 

însă ferit de verbozitate, păstrându-se în 

gesticulații trudnice si chiar eliptice, mai mult 

comunicând o greutate a sufletului prin 

imaginarea unor „scenarii”. Pretextul poeziei îl 

constituie mai totdeauna o observație reală, 

un fapt concret, un enunț logic, de la care, 

însă, încep despicarea „firului”, asocierile și 

disocierile, multiplicarea semnificațiilor, 

îndemnurile, mobilizările pacificator-creștine... 

„Clasic în versificație, dar modern în stil și 

atitudine” (Tudor Cristea), Vasile Morar se 

dovedește „un poet veritabil”, oficiind cu har 

la altarul poeziei, oracular și de un profetism 

nu al vreunui Supraom, ci al unei condiții 

singulare și de urgentă mărturisire sufletească. 

Tema iubirii – sub motto-ul „Ce cauți 

în sângele meu, femeie?” - este și ea în 

aceeași notă de tumul și trăire a preaplinului 

sufletesc, atingător de divinitate: „azi-noapte 

l-am atins pe Dumnezeu/ și mâna am simțit-o

cum/ se-aprinde/ și ard ținând în pumni/

sufletul meu”. Citindu-i poemele, mi-am

amintit imediat de bogata gestică imaginară

din poezia erotică a lui Nichita Stănescu,

precum în această Să nu te supui: „Să ne

privim lung unul pe altul/ ca și cum am fi două

statui/ eu – intrând în ochiul tău cu sfială/ tu –

ochiului meu să nu te supui”...  Sau aceste

versuri din Iată femeia, în care, ca și la Nichita,

ambiguitatea femeie-poezie îndreaptă

sugestia către o artă poetică : „Of, ce gust de

cafea/ are ceafa ei/ ce foșnet de ierburi pe

spate/ ce volbură înaltă de hamei// Eu

credeam că poezia e numai cuvânt/ sau e jocul

solemn de paiațe/ azi descopăr/ cutremurat

de plăcere// Că acum e femeia care-mi se
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leagănă-n brațe”. Frumoase sunt în percepția 

naturalității lor poemele-fabulații privind 

„picioarele lungi”, „gleznele”, „călcâiul”, „sânii 

pietroși”, „brațele reci, îngerești”, „ochii” și 

obrajii lăptoși, „gâtul de pescăruș”, „crinii 

sânului”, „șoldul fraged, prelung”, în general 

tot ceea ce compune „icoana cu picioare 

lungi”: La picioarele ei, Caii de rasă, Poema 

gleznei, Iarba de leac, Recviem, Durerile din 

pântec, Sufletul dumitale, Lângă Cerna, 

aproape, Ca roibul, versul, după tine, Pe șoldul 

nesfârșit al tău, Balada scoicii de săpun, Pe 

mărul sânului tău... 

Regăsim, de 

asemenea, 

celebrarea bonomă 

a femeii într-un 

cavaleresc respect 

popular, ca la 

Nichita, precum în 

Sufletul dumitale, 

dar și acea ironie 

frizând parodierea 

imaginii și 

exprimarea de 

argou bulevardier, 

față de ipostaza 

modernă a 

feminității: „Privesc 

picioru-ți lungu/ de 

crin cioplit cu artă/ 

și mă topesc/ of, 

muze/ cât de mișto 

te poartă/ se uită 

mușteriii frumsețea 

să ți-o-nvețe/ și 

ochiu-/ n adormire 

la coadă face 

crețe// Sub curelușa strâmtă ce-ți poartă 

celularul/ o rochie subțire/ mai dulce ca 

nectarul/ sub care ghicesc totul...” (În culpă). 

Câteva poezii sunt în genul muzicalizărilor 

imagistice suculente din cântecul de lume, un 

fel de romanțe sau balade populare: „Prin 

gările cu țigla rară/ lunecă trenul înspre 

vară//Vagoanele cu patru scări/ coboară 

călătorii-n gări/și printre ei și tu cobori/cu 

bluza largă numai flori// Ești așteptată cu 

căruța/ ca să te dea prin gropi de-a huța// 

Bagaje mari, pachete, rochii.../ Ce benga îți 

sunt spoiți ochii...” (Baladă rurală). Sau: „Pe 

trupul tău de iepșoară/ pus-am șa de 

trestioară/ când stăteau zorii să moară// Și c-o 

dulce de nuia/ am izbit în coapsa ta/ și ți-am 

smuls, trecea un tren/ frâul de la sutien /(...)/ 

Să ating cu gura moale/ candela pulpelor tale/ 

și să-ți fac ce-i de făcut/ floarea mea din 

așternut” (Candela pulpelor tale). În astfel de 

of-uri neoanacreontice, văcăresciene, de 

poezele amoroase, ba chiar în formulări mai 

licențioase („O să-ți tai cu trei drujbe chiloții/ 

și-o să-i urc cu scripeții la cer// La sutien voi 

agăța cu ștreanguri/ ultimul asin împărătesc” – 

Cântec de drujbă), poetul își joacă imaginația 

erotică și spiritul 

său parodic, cu 

aparențele unui 

Don Juan de Obor, 

în spatele căruia 

ghicim mereu o 

conștiință lucidă, 

trează, de om cu 

capul pe umeri, 

dedat la libații 

hedoniste și la 

licențiozități 

petrecărețe... 

Partea a 

treia cuprinde 

poezii despre 

natură, mai bine zis 

poeme în care 

apare o natură 

înfiorată/ 

transfigurată de 

atotprezența 

Creatorului: „Iar 

trece Dumnezeu 

prin iarba deasă/ și 

scuipă pe pământ din loc în loc/ și ies așa, un 

fel de mogâldețe/ acoperindu-și creștetul cu 

foc” (Păpădia). Transfigurarea peisajului 

merge către un neoexpresionism, precum în 

acest tablou al unui lan cu maci surprins în 

amurgul însângerat: „Ce-or fi greșit ei oare, 

ființe efemere/ de-a trebuit călăul să secere în 

ei/ și sângele să curgă ca pletele zăpezii// 

Lângă butuc se roagă strânsura de femei// 

Câmpia-i numai sânge și cineva o prinde/ de-o 

dungă și o trage... și orele tot curg/ și urcă-

ncet pe dealul cu marginea sub soare// Și 

soarele se stinge-ntre macii din amurg.” (Macii 
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din amurg). Dedicat lui Walt Withman, poemul 

Despre iarbă traduce o revoltă a condiției 

existențiale într-o combinarea de ritmuri 

legănătoare : „Iarba mă latră, iarba mă mușcă/ 

iarba mă ține în cușcă/ (...)// Dați-mi o coasă, 

ca să o tai/ și s-o dau noaptea la cai/ (...)// Căci 

despre iarbă, orice s-ar spune/ ea e perpetua 

noastră minune” 

Sub motto-ul „Cine nu știe cum se 

poartă o cruce?”, partea a patra cuprinde 

poezii pe tema morții, precum în inițiala 

Ultima simfonie, în care liricul nostru, într-un 

haz parodic, dă cu tifla imaginându-și, după 

obiceiul locului, ziua marii călătorii, departe 

fiind de macabrul macedonskianism din 

„Noapte de noiemvrie”: „Fetele/ îmi șterg 

poezia de praf/ prietenii/ îmi angajează taraf// 

Faceți loc/ să vină țambalagiul/ să-mi acorde 

sicriul/ (...)// Se va grăbi acolo/ și Dumnezeu/ 

să asculte ultima simfonie a trupului meu.” 

(Ultima simfonie) 

Mai mereu, oricât de anostă sau plină 

de gravitate ar fi tema, poetul aduce în 

ecuație și mai vechea obsesie a  cuvântului, în 

general poezia, singura mângâiere a vieții sale 

în relație cu existența trecătoare. Totul e 

comunicat sub forma unei bagatelizări 

muzicale, de ceremonial jucăuș și ingenuu, 

atenuând astfel durerea, înnegurarea, 

întristarea, precum Arghezi în meditația 

elegiacă „De-a v-ați ascunselea”: „Din pântec 

moale de sicriu/ aș vrea, iubito, să-ți mai scriu/ 

să-ți mai trimit un ultim semn/ din cartea cu 

pereți de lemn// Pânza din creștet până-n 

gleznă/ mă ține răsturnat în beznă/ aș vrea cu 

un chibrit amar/ să-mproșc lumină-n felinar” 

(Un ultim semn). Dar, până la urmă, nici 

moartea nu putea rămâne neînfruntată, căci 

„blajinul” de altădată este hotărât să-i reteze 

ghearele cu săbiile: „S-a terminat, Babă 

Cloanță/ s-a terminat// Du-te pe pustii, 

spurcată ce ești/ de vrei bătaie/ o să-ți dau 

bătaie// De astăzi nu mai cred în povești” (Tu, 

nerușinato) 

De multe ori am avut impresia că 

plasticitatea vizuală „de subțire” a acestei 

poezii vine dintr-o percepție de pictor naiv, de 

icoane, Maramureșul istoric deținând astfel de 

obiecte de patrimoniu. Vasile Morar are în 

comun cu tradiționala pictură naivă o viziune 

tradițională ca mod de viață, în retortele 

căreia însă toarnă o sensibilitate modernă, 

care transfigurează desenul etnografic în 

poeme ale interogației și neliniștii, ale 

evocărilor cu mult suflet, re-contextualizând 

marile teme ale poeziei dintotdeauna, inclusiv 

aplecare sa vivace către artele poetice. 

Jucându-și rolurile asumate, de la apelantul 

creștin, din atâtea volume cu îndemnuri si 

chemări, la jovialul bonom din balade, Vasile 

Morar se dovedește un poet apt de varii 

registre și de o tematică variată, temele, 

motivele și laitmotivele reușind a contura un 

univers poetic și artistic de o specificitate ușor 

recognoscibilă. 

Refuzând apropierea de vreo 

generație, grupare sau direcție literară, poetul 

Vasile Morar și-a clădit, în singurătatea 

asumată dar foarte atent la ceea ce se 

întâmplă în viața literară, un destin literar 

armonios, cu dibuiri, ezitări și izbânzi ce i-au 

înnobilat poezia. Plină de spiritualizatul 

freamăt al vieții cu iz de patriarhalitate și de 

miresmele peisajului, de fantasmaticele viziuni 

ale relației sale cu lumea venită în atingere și 

cu ideea de  Dumnezeu, ba nu rareori 

dedulcindu-se și la „poezele de amor”, jucăușe 

decantări baladești în genul „cânticelor de 

lume”, poezia lui Vasile Morar este, în 

substrucția ei de meditație gravă, congruentă 

cu o sensibilitate neoromantică și, mai ales, cu 

o postmodernitate sui generis aptă a-i defini

locul cam singulare tantum în contextul

poeziei române de azi.



CALIGRAF, Anul XXI, Nr.16-17(112), 2021 

55 

CRONICĂ LITERARĂ 

Liliana Păunescu 

ADA-KALEH, cântecul de 
sirenă al inimii verzi 

Când ,,lumina altora sugrumă vraja 
nepătrunsului ascuns”, feeria ireală se 
repercutează în suflete și amintiri scânteietoare 
precum cometele țâșnesc din carnea literelor și 
încep a (po)vesti. Cărămizi de gând peste cărămizi 
de gând, toate laolaltă iradiază spre baza trainică꞉ 
ADA-KALEH.  

Fuiorul dorului deapănă amintiri꞉ „cetate 
veche,/Ce veșnic lui Allah se-nchină…” (Leontin 
Iliescu), „Ada-Kaleh, visam odată” (George 
Topârceanu), „ostrovu acesta mare (Nicolae 
Labiș), „insula cu dulciuri și -asini” (Alexandru 
Andrițoiu), „imperiu năprasnic și culcat, 
/Călătorie caldă și insulă-pirat” (Adrian 
Păunescu), „Strop alb de pulbere,/Cuib de sidef, 
/Nufăr pe Dunăre” (Marin Sorescu), „Insula ca o 
inimă-a Dunării,/Sau ca un ghioc fantastic/ 
Captând ecouri/Din vremuri apuse” (Victor Rusu), 
„o grădină a răbdării/A sălbăticiei și înmulțirii/ 
Grădina era de fapt o cetate” (Vasile Barbu-
Serbia), „orfanul paradis” (Vasile Barbu-Serbia), 
„Era o insulă cu lucruri vechi, uitate” (Emanuela 
Bușoi), „Treceau caicuri spre Ada-
Kaleh,/Dunărind triluri de smochini” (Titu Dinuț). 

Ada-Kaleh devine un peisaj interior, este 
un topos solar multiplicat în foneme ce cuprind 
nemărginirea, o litanie a lumii apuse, un jalon 
temporal, un moment apogeic, o rană fără crustă 
a sufletului. Îi vedem urmele cu ochii minții, 
inima-i verde pulsează în cuvinte irizate. 

Antologia lui Victor Rusu este o stază 
temporală, un refugiu apofatic, un flash luminos, 
o percepție ineluctibilă a efemerului. Insula, după
cum precizează cronologia e amintită cu numele
antic de Cyraunis din ’484-495 de Herodot. Prima
atestare documentară datează din 22 februarie

1430, într-un raport al Cavalerilor Teutoni. Deși 
atunci era numită insula Șaan, tot din 1430 va 
purta numele Ada-Kaleh. Din 1440  cetatea 
întărită de Iancu de Hunedoara a fost disputată 
patru secole de imperiile Otoman și Habsburgic. 
Există două inscripții de pe zidurile cetății. Prima 
este dedicată sultanului Mahmud Khan, 
cuceritorul insulei de la austrieci în 15 august 
1739, iar cea de a doua îi este destinată tot lui 
Mahmud Khan.  

Versurile poeților români și străini și 
reportajele oglindesc holografic, spațial, și 
hipnotic și temporal o insulă-ființă.  

Ada-Kaleh este un mit împărtășit 
străinilor, celor ce se vor iniția în lumina spirituală 
a toposului magic. 

„Asta e fascinant la cărți; îți permit să 
călătorești fără să faci un pas”, afirma Jhumpa 
Lahiri. Antologia lui Victor Rusu și-a îndeplinit 
menirea, insula devine atemporală.  

Surse꞉ 

ADA-KALEH, ADA-KALEH, Antologie și 

prefață de Victor Rusu, Editura Damira, Drobeta-
Turnu-Severin, 2020 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Paul Aretzu 

NEMĂRGINITĂ IUBIRE 

Titlul volumului de poeme scris de 

Gabriela Mimi Boroianu, Nostalgiile cuvintelor 

(Editura StudIS, Iași, 2018, prefață de Victor 

Rusu), sugerează starea 

de melancolie 

determinată de ceea ce 

nu poate fi numit 

(inexprimabilul), sau de 

amintiri trecute și 

nerepetabile, ori de ceea 

ce ar fi putut fi spus și nu 

s-a întâmplat: „nostalgiile

cuvintelor/ sunt ca

fructele uitate/ neculese/

sub greutatea iernii/ ce-și

scutură regretele/ n-au

culoare/ nici gust/ n-au

nici măcar un timp al lor/

în care să-și frângă

zborul// au doar nebunia

fantasmelor/ ce ne 

bântuie/ când ne-

așteptăm mai puțin...” 

(51). 

Textele sunt 

notații directe, sensibile, radiografii nemijlocite 

ale sentimentelor, ideilor, succesiuni 

caleidoscopice de senzații, impresii, reflecții. 

Peste toate, având ca background cernerea 

imperceptibilă a timpului, persistentă este 

evocarea unei iubiri trecute, așteptate – virtuală 

și reală, totodată: „și zilele trec/sau poate eu trec 

prin ele/sau poate doar aștept/ ă-mi vină 

rândul/să-mi crească aripi în piept/desferecând o 

poartă/dincolo de care tu mă vei aștepta/ca un 

anotimp al împlinirilor” (1). Este, de fapt, elegia 

unei despărțiri, a unei iubiri duse dincolo de 

moarte. Ne amintim de Gérard de Nerval și de 

iubita lui, Aurélie, pe care, după dispariție, poetul 

romantic o caută în lumea umbrelor. Modelul 

este, fără îndoială, Orfeu. La fel, Gabriela Mimi 

Boroianu își dorește să 

facă schimb cu cel drag, 

pentru a se contopi în 

final cu acesta: „și mor, și 

învii/și mor, și învii/și mor, 

și învii/de-atâtea ori/cât 

va fi nevoie/până timpul 

tău/se va așeza în mine/și 

clipele mele vor trăi în 

tine/ca o bătaie de inimă/ 

[…]/și nici măcar 

moartea/nu va putea să 

ne despartă” (3). Poeta 

este profund tulburată de 

absența reperului afectiv, 

simțindu-se ca „un fum 

ce-a părăsit focul” (6). 

Este descumpănită, 

copleșită de stări de 

neînțeles: „și nu-i nicio 

stea/care să-ți poarte 

numele/doar 

întunericul/frate cu nimicul/ce înghite în el tot ce 

am fost vreodată/și nu-mi dau seama/unde 

începe ieri/ și unde se sfârșește mâine/ și nici ce 

să fac cu ziua de azi/din care destinul te-a scos” 

(9). Speriată, deznădăjduită, se simte frustrată: 

„la masa asta/locul tău e gol/ […]/la masa 

asta/nici visele nu mai vor să șadă/iar cafeaua e 

mai neagră ca noaptea” (10). Prezența celui 

plecat este activă pretutindeni, casa, lucrurile îi 

păstrează memoria. Pierderea celui drag a 

devenit o permanentă așteptare: „și se lăsase 

așa/ o liniște peste sufletul meu/de-au tăcut 

toate gândurile/și de atâta tăcere/și durerile s-au 
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săturat/ și-au luat în brațe toate lacrimile/și s-au 

strecurat în umbra nopții/pe urmele iernii/până 

n-a mai rămas nimic în urmă/decât 

liniștea/amintirile au început să încolțească/una 

câte una/vestind o primăvară a sufletului/am 

început să-ți aud glasul/ în fiecare mugur 

înflorit/ca o mărturie spre neuitare” (15). 

Atunci când iubirea este credință, 

singurătatea este și o luptă cu ispitele. Amintirile 

devin însă o a doua natură, treptat se substituie 

realității, creând senzații de o mare intensitate. 

Poeta confundă, combină stările contradictorii, 

trecând de la atitudini 

sufletești deprimante la 

trăiri virtuale intense: 

„niciodată nu știu unde 

ești//nici când vii/ întâi te 

aud/treci prin mine/ca o 

muzică ce coboară din 

cer/și zâmbesc/nu doar cu 

sufletul/ci cu tot ce mă 

înconjoară” (27). 

Iubirea se preface 

într-o continuă înviere, 

desființează barierele 

dintre viață și moarte, 

este eternă. Scriitoarea 

constată însă, cu vremea, 

instalarea unei inerții, a 

unei desprinderi de sine, 

sentimentul unei pierderi 

iremediabile, când nici 

cuvintele nu mai 

comunică, afectate de o stingere semantică, 

intensificând zgomotele, profanând reculegerea 

interioară: „de la doi se aud manele/date la 

maxim/la parter plânsul unui copil/trece dincolo 

de ferestre/cineva aruncă chiștoace/pe 

fereastră/înjurând aici niciodată nu e liniște cu 

adevărat/ne mai mirăm de ce/rugăciunile nu ne 

sunt auzite” (29). 

O temă adiacentă este cea a timpului 

care șterge diferențele, netezind calea: 

„rândunicile se întorc mereu/ca amintirile/numai 

tinerețea nu se întoarce niciodată” (32). Iubirea 

este reconstituită din imagini păstrate în 

memorie, din gesturi, simboluri, reconfigurându-

se în cele din urmă chiar în „nostalgii ale 

cuvintelor”, fiindcă, parafrazându-l pe 

Wittgenstein, despre ceea ce nu se poate tăcea, 

trebuie să se vorbească. Moartea, în schimb, este 

un prezent inflexibil: „mașina salvării/trecea cu 

sirena pornită/moartea se ascunsese/în ochiul de 

apă rămas după ploaie/cineva întreba/la cine-a 

venit/la cine-a venit/răspunsul nu venea de 

nicăieri/tu tăceai/și așteptai răbdător/în alb și 

negru/ca o zi ce nu se va mai întoarce/niciodată” 

(46). Dacă, din punct de vedere afectiv, iubirea 

este o comuniune 

(remanentă), înstrăinarea 

prin moarte creează totuși, 

vrând-nevrând, o genune: 

„te îmbraci în umbre/și-mi 

arăți din tine/doar atât cât 

să îmi adormi întrebările/și 

nu știu cine ești/deși mă 

amăgești că te cunosc/ mi-

e frică de ziua de mâine” 

(47), „mă-ntreb dacă mă 

mai știi/dacă mă 

aștepți/dacă ți-e dor să-mi 

vorbești//mi-e teamă/că 

nu-ți voi mai recunoaște 

glasul/și chipul blând/ce se 

apleca asupra mea/deși din 

ce în ce mai mult/îl 

regăsesc în imaginea/ce mă 

privește din oglindă” (49). 

Gabriela Mimi 

Boroianu scrie, cu o aparentă spontaneitate, o 

carte dramatică, sensibilă, dezvoltând o temă 

dominantă, consecventă, iubirea dusă dincolo de 

moarte, ca sentiment absolut. Poezia este 

rafinată, exprimând o mare diversitate de stări, 

contradictorii, complementare, cumulative, 

explorând trăiri sufletești dintre cele mai 

autentice. 

Paul Aretzu 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Constantin Voinescu 

ZIDIRE POETICĂ, LOGOSUL 

De formație intelectuală filolog, Corina 

Dașoveanu se află într-un raport profesionist cu 

cuvântul, în subsolul căruia coboară după noime 

încă nedibuite.  

Ca și în cazul volumelor anterioare îmi iau 

pantofii, sufletul, rujul, dispar, Editura Rafet, 

2017,și antifericire cu aripi, Editura Eurostampa, 

2018, este vădită intenția autoarei de a șoca 

cititorul încă din titlu. Ca și cum s-ar fi terminat 

cuvintele limbii în care simte poetic, ea creează 

ad-hoc unul, cu încărcătură lirică inedită, prin 

verbalizarea unui substantiv, adoptarea unui ton 

imperativ și atașarea mărcii particulare a 

subiectivității (-mă): sânge-mă! Fă-mă să sufăr, 

provoacă-mi acea suferință eminesciană „dureros 

de dulce.” 

Atât de sugestiv devine acest titlu pentru 

întregul volum de aproape 150 de poeme, încât 

niciunul dintre ele nu mai poartă, întru sugerarea 

temei, titlupropriu. Nici nu prea ar mai fi nevoie, 

din moment ce noul tom de poezii,de o evidentă 

particularitate creatoare, este conceput și 

organizat estetic ca un întreg, străbătut de fiorul 

metafizic al cunoașterii prin iubire și supus unui 

crez poetic ce intelectualizează emoția. 

Formula lirică novatoare din precedentele 

cărți este nu doar menținută în sânge-

mă!(Editura Hoffman, 2020), ci și îmbogățită 

estetic. Versuleste eliberat, în favoarea mesajului, 

de chingile prozodice clasice, limbajul poetic 

insolit mediază expresiv transferul permanent 

dintre concret și abstract, dintre real și ireal, iar 

asocierea surprinzătoare a unor termeni 

colocviali, abstracți, sau chiar argotici, 

particularizează convingător comunicarea 

poetică. 

Sânge-mă! este, în același timp, și dovada 

lesne de observat, a maturizării lirice a poetei, 

argumentată prin puternica reliefare a eului 

auctorial prins în aventura cunoașterii, mistuirea 

acestuia în jocul vieții cu mulțimea ei de fațete, 

pre-facerea lui în ipostaze existențiale 

neașteptate, întru reflectarea raportului cu 

lumea, cu universul: eu din tu în eu/ desprind 

secunda stângă/ de pe glezna stângă,/ secunda 

dreaptă/ de pe glezna dreaptă,/ în iubire intru 

desculță,/ deschid timp de femeie/ în timpul tău 

de bărbat. 

Cuvântul, nu de puține ori resemantizat, 

este zidit în jurul unor imagini plasticizate, 

purtându-și mesajul spre cititor în versuri de 

metrică variabilă, cu un ritm interior supus 

fluxului ideilor, dar și freneticei simțiri poetice: 

mă întind pe întunericul ăsta făcut,/ pisică mai 

neagră decât însuși/ Marele Noiembrie,/ acolo,/ 

între amurgitul oaselor de mașini/ și/ spartul 

îngerilor de est. 

Uneori, cuvintele, plantate într-un 

perimetru al transcendenței,intelectualizează 

imaginarul poetic și deschid drum de inițiere 

paradisiacă, după cum o numea Blaga: asfințitul/ 

se încurcă în coarnele cerbilor,/ o jumătate de 

întuneric apasă pe aer/ o culoare respirată cu 

greu,/ e devreme pentru ieșirea vieții/ la păscut 

stele. 

Predilect erotice, poemele se diversifică 

totuși tematic, de la concepte grave, precum 

viața, moartea, timpul, până la banalul fapt divers 

cotidian, raportat însă etic la propria conștiință 

poetică: în orașul ăsta/galben hepatic/ ca un ficat 

care refuză medicamentele,/ se instalează 

spânzurători luminoase/ pentru sărbătorile de 

iarnă. 
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Expresia poetică este mai concentrată în 

acest nou volum, sugestia – mai subtil-aluzivă, 

polisemantismul – mai amplu și mai profund 

fructificat, ambiguitatea – parcimonios așezată în 

vers, discursivitatea lirică – bine controlată,  

cuprinzând și metaforism – atât cât îi trebuie unei 

construcții lirice bine proiectate: îmi dezlipesc 

pașii din tălpi,/ îi arunc sub tocul superstiției,/ nu 

cred în fatidic/ dacă îmi taie negru strada/ cu 

umăr, număr, măr/ și alte treisprezeciuri... sunt o 

femeie/ care nu lasă semne de bună purtare/ în 

zațul cafelei,/ acum plec fredonând dintr-o 

gleznă/ prin mersul trenurilor cu sosiri/ într-un 

apoi nedescântat. 

Corina Dașoveanu 

exersează o poetică a 

neliniștii existențiale, a 

frângerii tragice a sinelui, a 

cunoașterii prin iubire, 

așezând în prim-planul 

ideatic contradicția dintre 

sine și sine, dintre ego și 

alter ego, dintre eu și tu, 

dintre conștiință și 

existență, registrul oscilând 

și el, în funcție de partitură, 

între grav, ludic și ironic. 

Dragostea ca stare de 

incertitudine, 

reprezentarea concretului 

în formă abstractă, precum 

și abstractizarea 

concretului, răsturnarea 

expresivă a firescului și 

împingerea ambiguității 

limbajului poetic până la 

marginea nonsensului sunt 

constituenții estetici 

esențiali ai unei stări lirice 

polifonice, ai unui imaginar 

poetic modern, propriu și particular prin sugestii: 

Jupiter trece pe comandă automată,/ verifică 

tandru valoarea codului de bare/ al jointului 

înfășurat/ într-o rochie cu decolteul adânc până 

joi./ ok,/ la hashtagul meu/ poți scrie orice –/ 

toxic, mad, obsessive, whore, addiction,/ free, 

tea/ coffe, me,/ profilul genetic nu-și schimbă 

fotografia,/ my love./ my name is nicotine. 

Textele lirice ale acestui volum dezvoltă și 

îmbină motive poetice terestre și cosmice de un 

puternic efect emoțional, creând astfel o strânsă 

relație semantică între cuvinte, de la denotativ la 

conotativ și invers, întru susținerea estetică a 

zidirii prin logos: norii, cerul, luna, toamna, 

somnul, visele, copacii, umbra etc.: dorm/ și îți 

aud somnul./ azi noapte m-am trezit de câteva 

ori,/ să scriu,/ de patru speriate ori,/ credeam că 

frigul, gara,/ întârzierea de 21 de minute,/ apoi 

mâinile tale prin 

mâinile mele/ sunt 

doar metafore din 

somnul meu. 

Cu un 

limbaj poetic ludic 

și ironic, așezat în 

registre lexicale 

diferite – oral, 

colocvial, retoric –

, cu un discurs 

liric, uneori subtil 

narativ, construit, 

în general, la 

persoana I, cu 

mijloace ale 

expresivității 

poetice selectate 

pe potriva 

întruchipării ideii 

și cu o prozodie 

modernă, 

poemele Corinei 

Dașovenu, din 

sânge-mă! au 

toate atributele 

unei creații de 

referință în literatura română contemporană. 

Constantin Voinescu 
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POEZIE 

Corina Dașoveanu 

**** 
muzica se târa printre mese. 
femeia  
cânta în negru șoptit,  
cu capul pe inimi străine.  

în bodega intoxicată de 
obsesii,  
începeau 
să urle pe rând  
ficatul,  
pământul,  
vioara 
și alte povești de durut. 
mirosea a igrasie și a tristețe.  

în punga comună a mahalalei, 
cădea  
zgomot beat 
din domicilii de lacrimi.  
femeia ploua de toamne în șir 
în pahare 
același refren murdar. 
bărbații cereau băutură și 
milă.  

nerași,  
cuțitari și poeți  
erau la fel de amari și de slabi. 
femeia cânta 
lăsând moartea pe mese,  
sfârșitul nu venea niciodată 
în același loc.  

când își terminau banii 

și sufletul, 
femeia pleca. 

**** 
zilele stau la rând, 

fiecare își ia bucata de pâine, 

cana de apă, 

tunse la zero, nu se 

deosebesc, 

trăiesc din mers. 

cele care nu-și mai pot mișca 

picioarele, 

sunt marcate și ucise pe loc. 

unele strigă spre cer, 

dar e-nchis. 

de bătrânețe n-a murit nicio 

zi, 

ele mor tinere, 

poate doar de tristețe... 

**** 
șapte raiuri am văruit cu 

mâna înmuiată 

în mila lui dumnezeu, 

până când 

mâna mi-a fost tot o rană. 

și-atunci, el mi-a zis - 

vezi că ultimul rai a ieșit 

altfel. 

are culoarea asta dureroasă 

care miroase a om. 

să mă opresc, doamne? 

nu. 

rănile nu trebuie odihnite. 

scrie! 

stai să-ți iau sufletul, să-l urc 

în cer 

și scrie cu degetul pe el 

până ți se termină roșul ăla. 

așa o să fac, doamne. 

și așa... 

îngerii sângerii, în ascuns, 

citeau poeme 

și 

cădeau în dragoste, doi câte 

doi. 

**** 
și o să fim, dacă am ști 

când polii se unesc fără 

magnet, 

peste-un cândva, 

luni pline-n plin "a fi", 

un nume 

și-o anume-n neconcret, 

prea făr' de legi 

și neconformi. 

și-o să iubim, 

cu zei veniți din nuștiuundele 

unor copaci enormi 

de nori, 

cu fulgere. 

și o să-mi dori 

de dragoste simplă secundele 

gurii, 

în care 

cuibul cu șoapte în vrere 

de aer, 

nu întreabă sărutul - 

cine e ecoul acesta ce are 

știutul 

buzelor mele și-mi lovește în 

ele 

cu-o inimă? 

și-o să spălăm de plusul și de 

minusul lor 

polii-ntr-o lacrimă. 

de dragoste, 

zeii ne dor. 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Ionel Bota 

AUTENTICISM SAU „ÎNDREPTAREA 
LUMII” PRIN POEZIE. 

Despre debutul CorInei Dașoveanu Monea 

Un debut trebuie perceput nu doar în 

condiția lui de a fi o reușită reverență limbii în 

care te mărturisești pe tine lumii, editând o carte. 

Sugestiile acestea pot să cadă când termini de 

citit și apoi te pregătești să spui în scris, livrându-

ți firescul exces de luciditate, despre o carte 

autentică. De pildă, acum, volumul Corinei 

Monea, îmi iau pantofii, sufletul, rujul, dispar 

(Râmnicu Sărat, Editura Rafet, 2017, 120 p.). 

Autoarea ne propune poeme într-un fel de 

exuberanță a „sonorității” imaginilor. E un 

imagism temperat, „degustând” nesățios din 

voluptatea experimentului nouăzecist și din acel 

sacrilegiu ignifug al formulei post-moderniste, 

într-o coerență am zice epistemologică. O lirică, 

așadar, o spunem de la bun început, plasând-o, 

deja, pe Corina Monea printre poeții promoției 

edificans, autorii aceștia care construiesc bine și 

foarte bine (i-aș cita, acum, pe Dan Iancu ori Vali 

Orțan dar ei sunt foarte mulți și valoroși) fără a-și 

propune un proiect de texte acroșante în căutare 

de aplauze imediate, fără a-și impune lustrul 

oglinzii fidele în idealizări fade. Nu uităm să 

spunem, că prefața lui Daniel Dăian și 

prezentarea făcută de Florin Dochia pe coperta a 

patra însoțesc cu mult și justificat entuziasm 

această provocare. 

Pentru Corina Monea poezia reprezintă o 

scriere și o re-scriere a vieții, un soi de necesitate 

genetică, o extracție din fiecare părticică a ființei 

(„sunt ascunsă după virgulă,/între minusul și 

plusul sfârșitului,/înmulțind infinitul cu nimic”), 

chiar dacă o de-fazare a criteriului estetic 

mimează să evite o realitate implacabilă. Sunt 

destul de vizibile antenele poeziei înalte, 

„fractura” înscenată în ludicele răvășiri fals-

concettiste e marcată în primul rând de abolirea 

reperelor, „îndreptarea lumii” vine și ea tot 

din/prin poezie. Totul pare a veni, însă, în 

descendența unei călătorii inițiatice. Dar cabala 

sinelui e o metaforă, ipoteca dizolvării clipei 

prezente în „nouă geneză”. Pasajul erotic (mito-

poezie), de pildă, se iscă și el din fascinația 

inserturilor, în vastul planetarium anti-limita 

intermediază acest colagen în tăcerea statuară 

dislocând realul în obsedantele-i copii: „așa se 

cuvine -/bărbatul să fie/cu o clipă/înaintea 

femeii./să îi despice mările,/să îi pună concretul 

pe masă,/să îi aprindă foc dorit în pântec,/să-i 

înalțe pruncii,/să îi dreagă/marama mângâindă a 

părului/și mai ales,/dar mai ales,/să o treacă de 

mână/pragul...” (clipa cuvenită. P. 88) 

Eul liric respiră în acronie iar 

solemnizările gesturilor alunecă în reverii doar cât 

să configureze devastarea patetismelor cu o voită 

simplitate. Alt ludism, în „laguna” ființei 

suverane, instinctul resurecțional, aduce în prim-

plan inocența (și ea jucată) dar am putea vorbi 

mai degrabă de o „martirizare” a melancoliei. 

Caligrafia inadaptărilor, rictus optzecist, 

perfectează în secvențe auratic-onirice („ce înger 

vine/să ia tristețea unui cal/care știe că 

moare?/cine îi deschide grajdul/pe lumea 

cealaltă?/îngerul-cal?”) închideri și deschideri.  
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„Rectificările” de legitimare a liricii sale la 

cursul valoric de-acum devin și ele o constantă 

genezică. Numai că memoria nu e mistuită defel 

în voluptăți, fariseismul, desuetudinea înscenată 

ca ironie, demontează frontierele grației, 

editează și re-editează, sub specia humoralului,  

proiecte de deparazitare a realității hâde: 

„de fapt/acum suntem/un enorm blocaj/în vena 

hohotului de râs.//hai să împărțim/panem et 

circenses pentru vulg,/amare nopți în stânga și-n 

dreapta,/să punem cruci pe nimi,/apoi să ne 

cărăm destinele în saci de plastic/la 

morgă.//atârnă în ștreang minciuna/mai 

greu/decât vina,/nebunul și bufonul/dau drumul 

la hohote.” (panem et circenses, p. 40) 

Cartea aceasta este în măsură să 

încurajeze ascensiunea Corinei Monea dacă, 

desigur, autoarea va învăța că validarea valorilor 

trebuie să depășească turbulențele și disconfortul 

de pe traseul pe care îl asumă, deja, incitantele 

provocări ale prezentului op. Autoarea mai știe că 

un destin literar nu-l poți așeza la păstrare în 

croșetele orgoliului fiindcă nu poți hrăni iluzii.  

Astfel că semnele unei determinări există 

din belșug și pot deconspira un metabolism al 

rezistenței în fața experimentului fad. Fiindcă 

poezia Corinei Monea vădește ea însăși strategia 

unei axiologii ca un proiect de relevant 

autenticism la purtător. 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Alexandru Cistelecan 

UN BOCET REGAL 
(Lucia Calomeri-Armăşescu) 

L
ucia 

Calomeri-Armășescu (n. 1883, Bucoveni – d. 
1955, București) e actrița care a realizat, după 
cîte ne asigură Enciclopedia Cugetarea, „primele 
şedinţe de citire artistică” din ţara noastră, 
organizînd, în 1908, recitaluri de versuri și „citire” 
în public.  

Ar fi studiat muzica la Florența, dar a fost 
nevoită să părăsească scena „din cauza intrigilor”. 
Ceva mai multe despre ea se găsesc pe site-ul 
Teatrului „Țăndărică”, la secțiunea 
„personalități”. Aflăm de acolo că în 1939 a 
înființat Teatrul de marionete din București (al 
cărui nucleu va deveni baza Teatrului 
„Țăndărică”) și că a fost profesoară de dicție la 
Conservatorul de muzică. În 1935 a colaborat la 
radio, cu emisiunea ”Ora copiilor”, iar între 1945-
1949 a fost director tehnic la „Țăndărică”. A făcut 
parte și din Liga culturală a lui Iorga, în cadrul 
căreia ar fi trebuit, alături de soț, să înființeze un 
teatru popular care să prezinte spectacole prin 
Ardeal și Moldova (inițiativa n-a prea reușit). 
Greutăți avea și cu spectacolele de marionete, 
fiind adesea „nevoită să-și vîndă și să-și 
amaneteze lucrurile pentru a face față 
cheltuielilor,” după cum zice C.C. Ghenea.68 A fost 
și profesoară la Azilul „Elena Doamna” și elevelor 
ei de aici le dedică orația funebră „In memoriam 
M.S. Regele Carol I.”69 Tot pentru ele va fi compus
și „episodul” Cercetașul, din 1922, dedicat,
firește, primului cercetaș al țării, precum și,
probabil, Îndrumările pentru șezătoarea de clasă
din 1933 (și alte cîteva piese de teatru).

Poemul e o alegorie funebră ce-și ia de 
personaje toate provinciile românești, dar și 
Munții, Dunărea, Prahova, Peleșul, Marea, plus o 

68 Teatrul, nr. 5/1948. 
69 In memoriam. Poem într-un act de Lucia-

Calomeri Armășescu, Atelierele Socec, București, 1914. Cu 
mulțumiri Florinei Ilis pentru ajutorul bibliografic. 

Zînă și un Înger. Cît în versuri, cît în proză, toată 
lumea omagiază viața, virtuțile și faptele regelui 
abia decedat. Jalea e absolută, după cum îi 
prevestește Peleșul Prahovei: „Ș-o să plîngem 
amîndoi/ Ș-o să plîngă pietrele/ Pietrele din 
matca ta,/ Munții, care ne-or vedea/ Ș-o să plîngă 
țara toată/ De durere sfîșiată”. Așa se și întîmplă, 
căci toate stihiile naționale sînt zguduite de 
vestea morții regelui: „Munții: Vodă Carol nu mai 
este! Dunărea: Vodă Carol nu mai este” etc. Și, 
desigur, doliul devine general: „Munții plîngînd,/ 
Văile a jale sunînd,/ Apele cu glasul lor,/ Care 
spun tînguitor” etc. Beatificarea regelui care ne-a 
lăsat „Un regat neatîrnat,/ Cu hotarele lărgite,/ 

Cu armată mult temută,/ Cu școli multe luminat,/ 
De străini mult respectat” se face cam ca-n 
bocetele de la țară: „Doamne, că mult era bun, că 
mult era mare, că mult era luminat!”, „de ce ni l-
ai luat”. Lucia e printre primii intertextualiști 
români, înglobînd printre ale ei și versuri din 
Alecsandri și Carmen Sylva.  

Un poem dramatic pentru școlarii acelor 
vremuri, așadar, – de vor fi fost atît de naivi încît 
să poată suporta emfazele dezlănțuite aproape 
cu furie, nu doar cu entuziasm. 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Valeriu Filimon 

UN DEBUT NEOBIȘNUIT 

Dacă ar exista un „Oracol” al 
debutanților, pe frontispiciul lui ar trebui 
încrustat numele lui Terențianus Maurus, autorul 
unei scrieri despre literatură, pe care o identifica 
cu vocabula carte, iar cuprinsul ei cu 
componentele scrierii unei poezii. Titlul cărții era: 
De litteris, syllabis, pedibusetmetris.  

De primă importanță sunt deci 
componentele consubstanțiale înseși scrierii unei 
cărți în versuri, în vechea versificație cantitativă. 
Aceasta era prima condiție a poeziei: respectarea 
prozodiei. Cât despre ce versifica autorul, nu intra 
în vederile „Poeticii” sale, deoarece „Pro 
captulectoris, habentsua fata libelli (258), adică 
„Încăpute pe mâna cititorului, cărțile își au 
soartalor”. Evaluarea cărții revenea deci 
cititorului și nu poeticianului, strămoșul criticului 
literar de astăzi. 

„Scandarea” textului punea în valoare 
calitățile talentului poetului. (Cei care am făcut în 
liceu și facultate astfel de lecturi prețuiam textul 
– din Vergiliu, Ovidiu, Cicero... prin perfecțiunea
și ineditul scandărilor).

Astfel de versuri găsim și în tipăriturile 
religioase cu care debutează istoria noastră 
literară. Ele au un caracter enconomiastic, fiind 
adresate voievodului care a oblăduit scrierea sau 
tipografierea. Astfel de stihuri nu au însă nicio 
importanță literară datorită caracterului lor 
convențional și tipizat. 

Însă interesul pe care îl trezește cartea lui 
Cezar Mihail Bucur constă în ineditul ei, toate 
textele (în număr de 67) sunt scrise în tehnica 
acrostihului. Este o probă de virtuozitate pe care 
au încercat-o și autorii de volume cu sonete, 
rondeluri, haiku-uri etc. 

Acrostihul nu este însă o formă fixă și nu 
obligă la o anume manieră de plăsmuire tehnică 
și imagistică. Într-un sens mai larg, conținutul 
unei versificații poate fi de natură istorică, 
filosofică etc. Încă din Poetica sa, Aristotel atrage 
atenția asupra acestei posibile confuzii arătând că 
și Empedocle și-a scris textele filosofice în versuri. 
De rerum natura a lui Lucrețiu este o versificare 
în vreme ce Eneida lui Vergiliu este un poem epic! 
Psalmii lui David din Biblie nu au un caracter 
sacru în vreme ce psalmii compuși de Dosoftei 
(Psaltirea în versuri, Uniev, 1673) sunt o creație 
poetică.  

Ocupându-mă de această problemă, am 
descoperit la Biblioteca Academiei un text 
aparținând unui călugăr de la Mânăstirea Neamț, 
scris în formă de cruce pe o filă întreagă de 
ceaslov. Citit de la stânga la dreapta și invers, de 
sus până jos și invers, textul era același! Această 
„nobilă inutilitate” (cum ar spune George Sand), 
oricâtă admirație ne-ar produce ea, nu poate fi 
considerată o performanță literară. (Pentru astfel 
de performanțe în diferite domenii, modernii au 
creat o carte a recordurilor). 

Străbătând cartea lui Cezar Mihail Bucur 
constatăm că autorul nu „încifrează” un mesaj 
așa cum procedează B. P. Hașdeu care scrie un 
acrostih ironic la adresa Junimii (textul are ca 
cifru afirmația: „E putred mărul la Junimea” și 
este semnat P. A. Călescu (A se citi Păcălescu). 
Iată deci un amănunt din istoria aproape 
inexistentă a acrostihului la noi. Trebuie 
menționat că acrostihul lui Hașdeu a fost citit în 
ședința Junimii chiar de Mihai Eminescu și a fost 
tipărit de Iacob Negruzzi pe prima pagină a 
Convorbirilor literare. 

Acrostihurile lui Cezar Mihail Bucur nu în 
cifrează nici o ironie, nici un mesaj ascuns. Titlul 
textului conține doar „vertebrarea” acrostihică. 
De altfel, însuși titlul cărții pune în prim plan tema 
ei majoră. Se înțelege, totodată, că nu avem în 
carte nici bocete – în manieră folclorică. 

Cartea tipărită de Cezar Mihail Bucur 
cuprinde în marea lor majoritate lamentații 
intime (excepție fac un număr restrâns de 
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„dedicații” unor persoane, oarecari pentru 
cititori, dar importante pentru autor). 

Într-un adevărat delir al durerii și prețuirii 
autorul angelizează făptura mamei dându-i când 
o aură rafaelică când o umbră de mater dolorosa.
Și așa cum se întâmplă în stările de elan, autorul,
ca un râu în revărsare smulge și amestecă în
undele apei tot ce întâlnește în cale. Așa se face
că textele cuprind detalii care nu au valoare
afectivă decât pentru stricta intimitate a evocării
și invocării. Acestea sunt, de fapt, mișcările
sufletești ale autorului. Deopotrivă însă textele au
ascendența lirică a unei confesiuni elogiu, de tip
catabasic, numită în poetica religioasă epicleză.
Am identificat deci o seamă de caracteristici ale
acrostihurilor din carte.

Un capitol asupra căruia nu ne putem 
angaja în nici o evaluare de alt ordin este cel al 
conținutului și, în consecință și a expresivității 
artistice. Aici intervine gustul 
receptorului, al gradului său de 
deschidere față de astfel de 
„jelanii” care ne reamintesc de 
„Jaloba mea” a lui Costache 
Conachi sau „Jalnica tragedie a 
Moldovei” a lui Beldiman, jelanii cu 
alte teme decât cea pe care o 
conține cartea Mama –Îngerul meu 
păzitor a lui Cezar Mihail Bucur. 

Nu intenționez să schițez 
un studiu asupra temei 
acrostihurilor însă cred că ar fi 
foarte profitabil pentru autor dacă 
ar fi și receptiv la sugestia de a 
întocmi o antologie a poeziei 
românești care evocă figura Mamei 
indiferent de motivele poetice particularizante 
sau de nivelul lor valoric. Ar fi, cred, o realizare 
care ar situa antologia în raftul rezervat biografiei 
istoriei literare. 

Cu acest prilej și autorul ar dobândi 
cultura unui domeniu tematic al poeziei 
românești, îmbogățindu-și și perfecționându-și 
mijloacele de expresie literară. 

Cred că și pentru cititorii revistei Paradox 
nu este lipsit de interes un astfel de volum, 
probabil, semnificativ. 

Poetul Alexandru Depărățeanu este 
cunoscut – atât cât este – grație parodiei VARA la 
ȚARĂ – parodie care a fixat gloria postumă a 
poetului din Depărați – Teleorman. Fiind un copil 
cu stare și bun la carte a fost trimis la Paris unde 
a studiat, întorcându-se cu convingeri 

revoluționare și facilități literare, fiind socotit în 
scurta lui viață (1834-1865) „un trubadur 
occidental” față de literatura autohtonă prin 
volumul Doruri și amoruri, tipărit în 1861, cu 
puțin înainte de stingerea lui prematură la numai 
31 de ani! Totuși, el este autorul unei drame 
Ghica-Vodă pe care Victor Eftimiu a încercat „s-o 
retușeze pentru scenă” la îndemnului Al. Davila, 
autorul celebrei piese istorice Vlaicu-Vodă, și 
director al Teatrului Național (Ghica-Vodă, drama 
în 5 acte și în versuri, Buc., 1864).Totuși istoricii 
literari, Gh. Adamescu, Gh. Cardaș și biograful O. 
G. Disescu (autorul unei biografii a autorului
dramei în 1904), atrag atenția asupra unor creații
epice ca Elegie, Către Isus și Vara la țară. Astfel ia
cunoștință și Topârceanu de textul pe care avea
să-l facă celebru în Parodii originale sub titlul
Viața la țară. Îndrăznesc să afirm însă că
adevărata postumitate a lui Depărățeanu ar situa

ca ilustră poezia MAMA pe care o 
reproducem: „Erau trei sărmani: 
doi copii și-o mamă./Și pâine.../Un 
singur codru-ntr-o maramă./Mama-
l frânse-n două și dete pe rând la 
fiește care câte-o părticea./– 
Mamă! – atunci copiii ziseră 
plângând:„Ție ce-ți rămâne?”/–
„Voi!”, răspunse ea”.(19 martie, 
1857, apud Gh. Cardaș, Poeții 
munteni până la Unire). 

Trebuie să recunoaștem că 
soarta literară a lui Depărățeanu ar 
fi fost alta dacă Eliade Rădulescu ar 
fi remarcat textul. Din păcate 
acesta își trăia viața într-un exil de 
11 ani! 

Acesta ar fi începutul unei antologii 
posibile și în care s-ar adăuga texte devenite 
celebre ca cele datorate lui Bolintineanu (Mama 
lui Ștefan cel Mare), Eminescu, Arghezi etc. 

Opresc aici îndemnul de a săvârși un 
astfel de act de restituție literară, pentru că este 
și un prilej de a face descoperiri similare care ar 
îmbogăți imaginea literară a unei teme. 

Atunci Cezar-Mihail Bucur va putea 
răspunde – cu cartea în brațe – asemenea 
filosofului antic grec, Bias – unul dintre înțelepții 
antichității, care în fața pericolului năvălirii 
pustiitoare a armatelor lui Cirus asupra cetății, 
Bias, sfidând pericolul distrugerii totale, celor 
care-l îndemnau să-și ascundă bunurile și să fugă 
din cetate, el răspundea calm uimindu-și 
concetățenii: „Omnia mea mecum porto” – “Port 
cu mine întreaga mea avere”…
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CRONICĂ LITERARĂ 

Mihaela Meravei 

„TREPTELE ASCEZEI 
DESĂVÂRȘIRII LĂUNTRICE” 

Una dintre vocile dobrogene relevante pe 

plan literar, atât prin lucrările critice, eseurile, 

studiile literare, dar și prin poezia de tip nipon pe 

care o scrie, este aceea a scriitoarei Anastasia 

Dumitru, absolventă a Universității Ovidius din 

Constanța, profesor doctor în filologie, autoare a 

peste douăzeci și patru cărți. Este membră a 

Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din 

România, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 

România, a Societății de Haiku din Constanța, a 

mai multor asociații culturale naționale și 

internaționale, dar și director fondator, din 2012, 

al revistei de cultură InterArtes. O carte literară 

de vizită impresionantă și justificată, Anastasia 

Dumitru iubește cu putere cuvântul. Dovadă este 

și volumul de „micropoeme de inspirație niponă”, 

Darul inimii – The Gift of the Heart, apărut bilingv 

la Editura Ex Ponto, sub traducerea în limba 

engleză a lui Andrei Dumitru și cu o grafică a 

copertei semnată de artista plastică Oana 

Cătălina Bucur. Cartea debutează cu o dedicație 

grăitoare: „Celor care mai cred în triumful luminii 

și nădejdii,/în valorile spiritului și ale culturii,/în 

binefacerile Cuvântului.” Dragostea pentru 

literatură și credința în cultură sunt revelatoare 

nu doar prin faptul că pentru autoare, Cuvântul 

are valoarea unui nume propriu, fiind scris cu 

literă mare, dar și prin faptul că „lectura, scrisul și 

contemplația sunt treptele ascezei [autoarei], 

atât de necesare desăvârșirii lăuntrice”. 

Volumul este construit binar. Două părți 

împărțite în altele două, având ca legătură 

„cuvântul” și lumina cunoașterii răsfrânte din el. 

Cum ne și mărturisește poeta, în cuvântul înainte 

al cărții, ea este într-o căutare sapiențială a 

propriului sine, asumându-și drumul hristic pe 

care-l va face: „După ce am cunoscut Calea lutului 

și Tumultul vieții am căutat Arca speranței ca să 

apuc pe Calea luminii, potecă întrezărită și simțită 

prin chemarea poeziei ca dar al inimii. Poezia 

este, pentru mine, rugăciune, regăsire de sine, 

esență a ființei, deoarece poezia este haina 

Cuvântului, care dezvăluie și învăluie sensuri”. (p. 

8, „Poezia – o arcă spre cer”) 

Luând „Calea lutului” instanța lirică 

parcurge un drum ecumenic interior, de o mare 

spiritualitate. Stări precum cele de meditație 

(„Căutând un sens –/clipă de clipă gândesc/și văd 

doar semne”) , de autoobservare („sunt ghem de 

gânduri –/răsfir idei în cosmos/printre luceferi”), 

de contemplare („Ochii mei visând –/din nou 

Luceafărul e/calea spre tine”), fac contextul 

multor micro-poezii. Găsim aici introspecții 

asupra vieții („Viețile noastre –/trenuri ce pleacă 

din gări/ mereu altele”), morții (Plecând spre 

moarte,/ am uitat să-mi iau bilet –/ce ironie!”), 

timpului ca raport al veșniciei (Înmugurire –/ 

Domnul ne amintește/ de veșnicie), nașterii și 

renașterii ființei (Renașterea mea –/citindu-te filă 

cu filă –/mesaj al morții”), iubirii(„Arta iubirii –/un 

singur măr aruncat/între zeițe”), toate surprinse 

în imagini de un mare impact emoțional. 

Cunoscut este faptul că poezia niponă, redă în 

tablouri suprapuse, stări și sentimente, lirismul 

venind din emoția pe care aceste imagini, 

construite în doar 17 silabe, repartizate pe 3 

„versuri”, formate din 5, 7, 5 silabe, – cum este 

cazul haikului, cel mai popular micropoem nipon 

–, reușesc să înfioare lectorul, să-l conecteze la o 

lume a simțurilor extrasenzoriale. Cuvântul în 

poezia niponă este de o importanță ideatică, 
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având în vedere parcimonia cu care este format 

poemul și forța pe care trebuie să o dețină pentru 

a surprinde și emoționa.  

Caracteristică meditației, așteptarea 

devine o stare propice întrebărilor și ele specifice 

reflexiei. 

(„Așteptându-te 

–/bobocul se 

deschide./Cine-l 

va privi?”) De 

altfel, retorica 

devine cu atât 

mai profundă, 

cu cât ea are ca 

subiect: 

Cuvântul („de ce 

să-ți vorbesc? –

/doar știi: 

„cuvântul este/ 

rana tăcerii”), 

viața („Lacrimi în 

rouă –/ce poate 

fi mai curat/în 

bezna vieții?), 

virtutea („Ce-i 

smerenia?/virtut

ea fără nume/în 

veșnicie”), 

destinul (Iureșul 

vieții –/în lupta 

cu destinul/ cine 

învinge?”), 

efemeritatea 

(„Trecerea 

vremii –/câte zboruri frânte/ în trecutul meu?”), 

viața versus moarte („Ce-i viața noastră? –/o linie 

între naștere/și crucea morții”) 

Stări precum singurătatea („Singurătate –

/numai florile îmi spun/șirul anilor”), dorul de 

absolut („Dor de infinit –/citesc poemul morții –

/lecția vieții”), dorul de persoana iubită („Mi-e 

dor de tine –/mai scriu o poezie –/dând drumul 

dorului”), tristețea („sunt tot mai tristă –/triluri 

de privighetori/ mi-alină dorul”), dezamăgirea 

(„Dezamăgire –/numai calea cerului/îmi dă sens 

vieții), sunt redate prin imagini filigranate, 

inteligente și romantice în același timp. Instanța 

auctorială își arogă pe deplin eu-l liric, își asumă 

sentimentele care i-au adus toate stările 

respective („Poarta cerului –/inima mea e 

cheia,/casa-i iubirea) 

Dar nu doar tematici reflexive sunt 

abordate în volumul Darul inimii – The Gift of the 

Heart, avem surpriza ca scriitoare Anastasia 

Dumitru să surprindă cu 

fidelitate societatea și 

vremurile pe care le trăim 

(„Protest în stradă –/ 

marele conducător –/ 

orbul orbilor”), dar și 

problematica artistului și 

artei, a poziției societății 

vizavi de actul creativ 

(„Artistul murind –/ să fie 

un joc de rol?/ cine să-l 

plângă?”) 

Cunoașterea prin 

poezie și meditație este 

una dintre metodele 

iluminării spirituale, o 

„Cale a luminii”pe care 

scriitoarea Anastasia 

Dumitru pășește cu 

sensibilitate poetică și 

rafinament imagistic, un 

limbaj simplu și elocvent. 

(„Scriind poeme,/trec 

dincolo de moarte –/iată 

viața mea”). Poezia este o 

formă a desăvârșirii 

sinelui, o formă a luminii 

divine primite prin cuvânt 

și transformată printr-o 

curățenie interioară și emoțională ascetică. Tot 

ceea ce va primi de la divinitate, instanța va oferi 

la rându-i cititorilor, întocmai unui derviș rotitor 

care primește darul luminii cu o mână și-l 

dăruiește sufletelor de pe pământ cu cealaltă 

(„Darul cerului –/e cuvântul de acum/și de-a 

pururi”). Poezia, (devenită un dar, „Darul inimii – 

armonia sferelor/în poezie”), nu este altceva 

decât filonul de energie creatoare, filonul de 

lumină, care desăvârșește taina cunoașterii și 

adevărului, prin duhul său sfânt! 

„Darul inimii –/Smerindu-te, simți forța/ 

divinității!” 
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CRONICĂ LITERARĂ 

Ion Șerban Drincea 

Solidaritatea lui Damian 
Vulpe 

Printre cărțile primite, în ultima 

perioadă, de la scriitori prieteni, 

cunoștințe și oameni de bine se află o 

carte mai deosebită cu teme din universul 

muzicii. Este vorba despre impunătorul 

volum „Solidar cu educația muzicală”, ce 

aparține lui Damian Vulpe, tipărit la 

Editura Eurostampa. Ediția este îngrijită de 

Veronica Laura Demenescu și Ani-Rafaela 

Carabenciov.  

Această apariție editorială nu este 

întâmplătoare. Iată ce se spune în „Cuvânt 

înainte”: „Anul 2020, cel al apariției 

volumului de față, Damian Vulpe – 

„Solidar cu educația muzicală ” coincide cu 

cel al aniversării a 30 de ani de activitate în 

învățământul superior muzical din 

Timișoara, al cărui artizan a fost chiar 

Maestrul Damian Vulpe, împreună cu un 

grup de muzicieni timișoreni valoroși”. 

Volumul cuprinde o gamă variată 

de scrieri sub diferite genuri publicistice, 

apărute de-a lungul vremii până în prezent 

în ziare și reviste, ordonate în capitole: „Pe 

firul evenimentelor”, „Portrete de 

muzicieni-dascăli”, „Evoluția discipolilor”, 

„Cartea și scrierea despre muzică”.  

Iată cât de complexă a fost 

activitatea prof. univ. dr. Damian Vulpe în 

domeniul publicisticii muzicale alături de 

nobila sa muncă de la catedră. 
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CRONICĂ 

Anca Sîrghie 

TECTONICA IMAGINARULUI 
   Alexandru Ciocioi, Dincolo de trup, Editura Neuma, 2020. 

Există în lumea împestrițată a începutului 
de secol al XXI-lea ființe pentru care poezia nu 
este o profesie, ci este un état d'esprit, ce 
însoțește toate celelalte preocupări cotidiene. 
Am întâlnit nu puțini asemenea oameni deosebiți. 
Dacă-l vei întreba pe unul dintre ei, poți avea 
surpriză să afli că nu se socotește poet. Dar el 
scrie dintr-o nevoie lăuntrică. Una înaltă, care 
poate să-l sustragă de la nevolniciile existenței. El 
este tutelat de Un duh al creației îl tutelează, ca 
să-l aducă mereu într-o stare de căutare în 
labirintul sinelui. Dar rodul acestei zămisliri cvasi 
cotidiene n-a răzbătut la vederea celorlalți, 
pentru că – desigur v-ați dat seama – nu mă refer 
la poeții consacrați, ci la o altă categorie de 
mânuitori ai condeiului. Cu discreția ce-i 
caracterizează, aceștia nu și-au dezvăluit taina 
creației, iar cei din jur nu le-au cunoscut 
preocuparea artistică. Motivele sunt diverse, de 
la modestie, dorință de discreție și până la 
neșansă, căci nu oricine deține tehnica străbaterii 
spre marele public. În România unei jumătăți de 
secol a socialismului la evantaiul cauzelor intime 
se mai adăugau și altele, politice, uneori atroce. 
Astfel s-a produs în unele conștiințe o stagnare 
vegetativă, o aparentă pasivitate, dar, pentru că 
din interior răzbesc noi impulsuri devenite volute 
de imagini, elanul nu-i înduplecă să renunțe. Și 
creația continuă, însă ea este sortită tăinuirii. 
Revistele literare nu se oferă să-i găzduiască într-
un târziu, la cenacluri nu atrag atenția publicului 
interesat de frumos; dar în răstimpuri agoniseala 
lirică se cere adunată între coperțile unor volume. 

Aproape așa este profilul poetului 
bucureștean miruit întru discreție Alexandru 
Ciocioi. După ce absolvise Școala tehnică 
„Vulcan”, profesia pragmatică de maistru 
principal, ar fi putut să-l țină departe de zariștea 
esteticului. Nu a fost așa, căci el a trecut 
concomitent cu studiile liceale prin Școala 
populară de artă din capitală, încă la secția de 
Teatru. Nu știm cu exactitate când dorința de 
exprimare scenică a fost surclasată de exercițiul 

plămădirii versurilor. Desigur că această mutație 
s-a produs atunci când tânărul bucureștean a
început să vadă în cuvântul poetic „o troiță”, cum 
avea  să mărturisească mai apoi în versuri. 
Drumul său spre slova măiestrită a fost povârnit, 
căci copilul olteanului de Jii Mihai Ciocioi și al 
Alexandrinei, argeșeancă născută în satul 
Văxarea, abia la deplina maturitate s-a decis să 
intre în mediile scriitoricești. A fost susţinut la 
începuturi de Agatha Bacovia şi Gabriel Bacovia. 
Totuși, întâmplătoarele încurajări nu l-au scos din 
cochilia sa de însingurat. Unele poezii au apărut 
sporadic în anotimpul post decembrist prin 
reviste prestigioase precum „Luceafărul” și 
„Amfiteatrul”din capitală, dar și în „Climate 
literare”de la Târgoviște, în revista „Sud” de la 
Giurgiu sau în „Cervantes”din Satu Mare. Numele 
lui Alexandru Ciocioi a ajuns în anul 2007 și la 
New York, în publicația „Conexiuni”. 

Abia acum s-a decis să selecteze în cărți 
ceea ce plămădea tainic. Astfel a fost publicat 
volumul Anticarul de gesturi la Editura V. Cârlova 
în 1996. Apoi Arborele de viu în 2004 la Editura 
Semne, unde doi ani mai târziu i-a apărut și 
Ulciorul de cuvinte. Tot acolo, placheta Pasărea 
din secundă vedea lumina tiparului în 2009 și 
Fântânarul de vorbe un an mai târziu. La fel de 
inspirat în alegerea unor titluri incitante este 
autorul atunci când se decide să-și numească 
volumul apărut în 2010 la Editura Albanezul 
bilingv Drumul ochiului sau Zborul din clepsidră 
care a pornit spre cititori în 2011 de la Editura 
Libris. Surprinzător prin familiaritatea formulării 
Am uitat să vă spun un alt volum de proză și 
poezie va cunoaște două ediții, apărute la 
distanță de doi ani, respectiv în 2011 la Editura 
Amanda, iar într-o formă revăzută și adăugită la 
Editura Granada. Decis să verifice adevărul din 
celebrele versuri ale unui clasic al literaturii 
române „Sunt greu bătrânii de pornit/Dar de-i 
pornești sunt greu de-oprit”, Alexandru Ciocioi 
revine în peisajul scriitorilor bucureșteni cu alte 
noi volume, respectiv cu Petale de zăpadă (2015) 
și Ecoul dintre gene (2016), publicate la Editura 
Betta. 
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Cu noul volum Dincolo de trup, apărut în 
2020 la Editura Neuma, poetul se apropie pentru 
prima dată de cititorii din capitala culturală a 
Transilvaniei, decis să le ofere versurile unei noi 
proiectări lirice, aceea a „drumului prin 
singurătate” pe care îl străbate  eul său cu 
consecvență dramatică. Atât timp cât nu-l 
părăsește convingerea că cea mai nobilă formă a 
limbajului uman este poezia, nicio încântare nu 
poate egala satisfacția de a o fi slujit pe Ea cu 
credință. Mai multe titluri din noul ciclu 
completează o ars poetica, ce-și are niște repere 
și în ciclurile anterioare, ca dovadă că nevoia de a 
se mărturisi drept slujitor al slovei măiestrite este 
o constantă. Niciunde nu este mai plin de sens
exprimat crezul său ca în
versurile intitulare
Adevărul, unde imaginarul-
pivot nu se abate de la
motivul drumului:
„Adevărul/din
sufletul/poemului/ are
drumul/cuibărit/între
tâmple,/întotdeauna/ ușa
deschisă,/iar inima/
doină/ce înlumină/ o
stea/dincolo/de trup!” Este
un model de esențializare
a crezului său în forța
cuvântului poetic, acesta
radiind simbolic din însuși
titlul volumului. Odată
pusă această centură de
siguranță, călătoria
„dincolo de trup”, prin
galaxiile ființei, oferă
neașteptate revelații.

Se cuvine precizat 
că poezia Un felinar, 
așezată în debutul noii 
construcții lirice, pare să fie 
una dintre primele încercări ale mânuitorului de 
condei, nefăcând intrarea cea mai fericită în 
atmosfera volumului, dar tensiunea trăirii 
sporește apoi, filonul meditației asupra trecerii 
timpului devine esențial, împletindu-se cu sevele 
unor versuri erotice primenitoare. Îmi amintesc 
versurile poetei Liliana Spătaru „Când în sfârşit 
am înţeles pasul,/în aer/Mireasma de 
Aprilie/Grăita-n –/Rugăciune./Pe drumul meu 
rămas/mi-a înnoit veşmântul/cu psalmul de 
iubire,/iubire până dincolo de moarte”. Dar 

simțirea lui Alexandru Ciocioi, tot un drumeț și el, 
nu are vreo încărcătură religioasă. Ceea ce-i 
apropie pe cei doi poeți călători este fascinația 
drumeției. Însetat de suave împliniri erotice, 
precum cea din poezia Ecuator „unde strigătul 
trupului/spune că tu/mergi lângă inima 
mea/neatingând niciodată/ecuatorul!”, 
Alexandru Ciocioi își construiește noul său univers 
liric sprijinit pe câteva filoane care în tectonica 
imaginarului au puncte de atingere consonantă și 
altele, de efemere desprinderi. Drumul în timp 
„peste vremelnicie” din poezia Pe umăr, are în 
tectonica noului ciclu corespondențe spațiale. 
Ideea de copilărie aruncă ancore în peisajul 
rustic, iar la polul opus al acestui liman de fericire 

paradisiacă apar creionări 
de priveliști citadine: 
,,Oboseala/ merge pe 
stradă zâmbind/ și dă la o 
parte/ zăpada 
posomorâtă/ de 
așteptarea unei floriˮ 
(Oboseala).Surprinde 
plăcut ineditul 
metaforelor, radiind uneori 
pe întinsul întregii strofe: 
„E prea toamnă/în râsul 
tău/știind că așteptarea/ți-
a furat numele/și merge cu 
el/la târgul de vise!” (Nu 
râde) Desenul imagistic se 
conturează prin 
personificare, dobândind 
contururi picturale: ,,În 
inima mea/locuiește o 
pasăre/ce învață visele/ să 
zboare/... În inima 
mea/mai cântă o 
lacrimă/îmbăiată într-o 
doinăˮ (În inima mea). 

Decis să nu intre în 
competiția postmoderniștilor, glorificând un 
limbaj fără bariere, Alexandru Ciocioi găsește mai 
profitabil sub raport artistic maratonul de unul 
singur, spre depășirea propriilor limite. Înclin să-i 
dau dreptate, întrucât rezervele de fantezie 
dovedite și instrumentarul poetic mânuit cu 
iscusință în Dincolo de trup promit că acest al 
treisprezecelea volum nu va fi cel din urmă. 
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POEZIE 

Niculae Firuleasa 

Paparude 

Memoria le absoarbe. 

De râsetele lor, 

ca niște flori de lămâiță, 

stau  

șosele 

suspendate. 

Un înger mic s-a cuibărit 

în bozii 

prinși 

pe coapsele negre-aurii. 

Între umeri, Doamne,  

văd cum se coc cireșele 
timpurii. 

Cămășile stau la uscat 

ca norii albi 

în pliscul șoimului.  

Dar unde este cuibul ploii, zice 
Jaju, unde este, 

când ele trec sub biciul sacru 

al secetei  

ca un fulger lovind borcanul 
cu miere 

în amiază. 

Care vrei să te îngrop la scara 
casei? 

Pun pe tine două-trei lopeți 
de pământ 

te ud ca pe o floare, te cresc 

și când te împlinești femeie  

în toată firea 

te bag în casa, în patul meu, 

dau foc la stogurile de fân  

să te încălzesc, 

pun gramofonul să cânte și 
dansez cu tine 

toată noaptea. 

Ai vrea tu nea Nicolae,  

zice Veta lui Mau  

ele sunt începute de mici, 

sunt draci goi,  

fac vrăji, 

popa Totoroanta nici în 
biserică 

nu le primește, ai vrea tu  

să croiești o prăpastie între 
picioarele lor,  

dar 

fustele lungi sunt capcane  

în care  

cerbii nu găsesc apa dulce  

doar izvoare 

secate  

în care se coace cucută.  

Nea  Nicolae, nea Nicolae 
schilodule  

că nu ai cum să te așezi între 
pulpele țigăncii 

tu zici  

că sunt știma apelor  

că în nopțile când înfloresc 
cireșii 

eu îi tai și caut leacuri pentru 
morți  

când erai tânăr și furai cai 

de făceai contrabandă cu sare  

și duceai fete de măritiș  

pe Dunărea înghețată la sârbi 

un cal i-ai dat nea Nicolae  

și avocatului de la Severin, 
vezi că știe. 

El trecea dimineața pe Strada 
Mare  

călare spre tribunal  

seara 

lega calul de frapiera cu bere  

la terasa Marinarul. 

Îi citea poezii 

și privea, privea cum trec bărci 
argintii  

pe Dunăre. 

Calul bătea copita. 

Dacă 

puneai urechea 

la gură portului  

la Gruia 

îl auzeai cum nechează. 

Paparudele trec cu tălpile lor 
mici  

visătoare 

de pâraie adânci cu brațele 
întinse 

ca niște caracatițe . 

În aer trupurile lor străvezii  

în tipare de sticle înghețată 
rămân. 

Memoria le absoarbe. 
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POEZIE 

Camelia Buzatu 

Ora supremă 

Aș vrea să te țin aici până vom 
pieri 

iubind 

în urma mea pașii să se 
aprindă 

șarpele de foc să te conducă 

spre mine 

o să vină temnicerul

anunțând ora supremă

eu voi căuta să câștig timp

și-ți voi spune că așa a fost să
fie

și glasul o să-mi tremure

sunt eterna fetiță călătorind
singură

pentru prima oară

o să-mi spui că

am față de furnică înfometată

eu o să te întreb dacă furnicile
au față

ca un aluat râsul tău îmi va
umfla pieptul

inima va bate înăbușit

în ritm de îngropăciune

ca privirea mamei văzându-și
copiii vindecați

lumina se va limpezi în trepte.

Joc de lumini 

Glob strălucitor într-un club 
de noapte, 

în ritmul rotației planetelor  

frumusețea dansează în jurul 
nostru, 

fiecare zi e un joc de lumini pe 
tavanul lumii, 

fiecare oră umbra unui zbor 
ce trebuie ghicit. 

Unii dintre noi ard ca o 
cometă, 

alții se sting discret ca o 
lumânare, 

doar visătorii trec hotarele 
universului  

agățați de vreun an lumină, 

doar ei pot să spună cu 
exactitate  

care e adâncimea unei 
splendori, 

să măsoare gradele dintr-o 
iubire, 

oricât de firavă, 

oricât de întortocheată ar fi 
viața, 

mereu cu buzunarele inimii 
pline de nimicuri. 

Suntem atâția copii aici, 

poate planeta asta nu e decât  

un stabiliment de suflete, 

după felul cum iubim 

e posibil să fim o clasă 
întreagă de puști  

fugiți din altă dimensiune 

prea suntem copii, zău! 

Și doar ținem de urât soarelui 

când de fapt raiul nostru care 
s-a copt demult

își cere dreptul de a fi cules!

Dâră de fum 

Mereu am căutat ceva, 

un cuvânt, 

un gând căruia să-i dau 
drumul în hăul dintre noi, 

un fel de jertfă, 

o floare aruncată pe ușița
sobei

știi și tu că nu va domestici 
niciodată iarna. 

Sunt oameni care se regăsesc 
mereu pe culoarele dintre 
lumi, 

se-ntâmplă să se afle unul în 
fața altuia 

ca un singur chip oglindit în 
argintul clipei, 

alții nu reușesc să se 
împletească 

de teamă că-n joaca lui 
ghearele timpului îi va 
destrăma. 

Chiar dacă drumurile lor au 
fost paralele, 

unii fac rost de-o moarte 
comună, 

împreună se vor cuibări în ea. 

Tu și eu, 

proaspeți și dichisiți 

va trebui să ne logodim iluziile 
într-o zi, 

să mai luăm masa 

pe terasa dărăpănată la 
lumina inimilor aprinse, 

să faci cunoștință cu steaua 
care mă va încorona. 

În timpul reverenței ea-mi va 
face subtil cu ochiul, 

în urma mea doar o dâră de 
fum, 

pantofii prea mici pentru toți 
pașii pe care am vrut să-i fac, 

rochia de bumbac preferata 
tuturor eșecurilor, 

telefonul de la care vei suna 
toate tăcerile mele 

liniștea firească oricărei 
plecări pe care 

o vei ține în brațe ca pe-o
nouă amantă.
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POEZIE 

Mihaela Meravei 

totul se petrece 
de fapt în noi 

viața ca o hologramă care 
apare și dispare 

funcție de genele tale 

volanul pe care îl strângi în 
mâini gândind că 

poți ține direcția eternității 

aburul cafelei din paharul de 
carton care 

cristalizează parbrizul prins în 
cercul de plastic 

al senzațiilor contrariante 

Iggy Pop cu Loves Mising pe 
fondul unui drum 

rătăcit printre stâncile 
defileului din 

norii de săpun ai imaginației 

covorul de sub tălpi când 
alunecă 

de-ți pierzi echilibrul 

și imaginea magică a 
metaforei din inima ta 

pe care ai gândit-o dinainte să 
devenim 

animus și anima 

totul se petrece în noi 

ca un fel de început al 
începutului 

din care nu poți să evadezi 

fără să te cunoști 

când luna-și 
schimbă pielea la 

răsărit 
în această ordine a sufletelor 
prinse într-un montagnerusse 

fiecare răsuflare poate deveni 
aripa celuilalt 

sub noi lupii albi îşi fac 
acoperământ din raze de lună 
şi sare 

de parcă lumea ar fi înghețat 
pe loc 

și vizuina inimii ar fi acoperită 
de zăpadă 

deasupra viața clipeşte ca o 
stea 

şerpaş al sufletelor noastre 
care nu au învățat să tacă 

ne despletim ca două sălcii 
dezrădăcinate 

nimeni nu a murit respirând 
poezie 

în deşertul Chott el Djerid luna 

este făcută din sarea de pe 
mâinile exfoliate de căutare 

munții ei de aşteptări 
unduiesc ecoul biblic 

dacă am comprima timpul 
într-un cub 

i-am putea fi tangente

tu ai lua asupra ta secunda

iar eu aş înşeua anotimpul
genezei noastre

ce mare basm s-ar naşte din 
două picături de rouă care 

sărută pământul în acelaşi 
timp 

Dumnezeu ar fi unicul martor 
al întâlnirii noastre 

Don Quijote ține 
sub redingotă o 

biblie 
ultimul etaj al Everestului este 
cel mai greu de spart 

îți pui masca – devii altcineva 
–  

și oxigenul îți curge prin toți 
porii  

cum frunzele de magnolii 
printr-o moară cu dinții ciobiți 

gustul iubirii îl simți în plămâni 

când din ei mijesc aripi nu știi 
dacă urci sau cobori  

de pe cel mai tăcut munte 

rostogolești cascadă de 
sentimente curcubeu 

în timp ce-ți tai frânghiile cum 
ai tăia ancora Titanicului 

nu începi să te cunoști până 
când nu cazi în tine 

și asta nu o dată 

dar nu te-ai lecuit 

niciodată un anotimp nu a 
urcat destul de adânc în tine 

încât să aibă mai multe de 
spus decât biblia emoției 
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poezie 

Dan Șalapa 

Cântec de 
nefericire 

Răstoarnă, lumea, nefericito, 
Răstoarn-o în paharul meu, 
Voi bea-o ca pe-o aspirină, 
Voi înghiţi-o ca pe-o frunză de 
păcat, 
Nu sta pe gânduri, fă-o, 
De vrei să mi te dărui toată, 
Ca-n mie una, celebrele 
poveşti! 

Răstoarnă, lumea, 
nerăstignito, 
Orice amânare-i ochi de diavol 
Suflat cu aur în zâmbet de 
copil, 
Sfărâmă lumea ce te-a 
confiscat 
Cum mama îşi mulge sânul 
împietrit, 
Să curgă laptele neizvorât, 
Sărută crucea ce n-am ridicat-
o încă, 
Şi fii, tu, umărul ce-o poartă, 
negreşit, 
Ucide dulcea dimineaţă de 
nesomn, 
Fă-i semn de ducere spre 
marea de sub scoici, 
Îngroap-o sub cercul de corali 
imberbi! 

Răstoarnă, lumea, nefericita 
mea ofrandă, 
Aduce-te pe tine la buzele-mi 
uscate, 
Trup de cărămidă arsă sub 
calotele trădate! 

Răstoarnă, lumea, nefericirea 
mea,  
Oferă-mi-te toată, bucată cu 
bucată, 
Ca-n târg de Salomee, pe tavă 
argintată, 
Dar nu mai sta sub steaua 
stinsă, 
Lucindă doar în amintirea 
mincinoasă, 
Aprinde-te, de fi-va, iar, 
nevoie, 
Şi reaprinde steaua ce muri  
La naşterea-ţi grozavă,  
Fii Betleemul meu, din nou, 
Mi-arată drumul, magicul, 
Ce duce către tine ca spre 
iubirea toată! 

Toamna de la 
Mancha 

Ce mult se-adună toamna 
în pântecele serii, 
în cufărul cel searbăd al 
tristeţii, 
un slab fior se zbate sub 
fustele râvnirii 
ca un ştergar uitat pe prispa 
ne-ntinării... 

Mă izbăvesc  
de toată această nostalgie 
tâmpă, 
o sare falsă, în definitiv,
prea-degustând dulceţuri
tinere,
proteice,
suind semeţ, eu, şi arogant,
nebun,
aventuros
pe muchia cea ascuţită
neîntrerupt de moarte
a celei mai severe dintre sorţi
–
aceea a lui Don Quijote,
învinsul neînvins
al tuturor nemorilor de vânt,

coşmarul lui Eol, umilitul zeu - 
aşa voi prea-învinge toamna 
aceasta 
cu tentă de vărsat de vânt, 
ce îmi impune, toanta,  
un somn prea prelungit, 
voi scrie o simfonie surdă  
despre culorile prea aspre 
ce îmi iradiază pielea  
ca un balast atât de insipid, 
culorile ce-i scapă  
printre vocile de Albă-ca-
Zăpada, surdă, 
o toamnă ca o Dulcineee
scăpată de mirajul
poemelor suite-n vârful lanciei
celui mai De la Mancha
Cavaler
tomnatic...

Peste stradă 

Strada se trece doar prin 
locurile marcate, 
traversarea altfel înseamnă 
pericol, 
paşii nu mai îndrăznesc să se 
aventureze, 
o despuială de sensuri unice
urcă din josul străzii,
dincolo, pe trotuarul celălalt,
se zăreşte
femeia în negru, zâmbeşte,
arată ca o vitrină
gătită ca de deschiderea
magazinului,
am să trec strada cu toate
contravenţiile
ce mă aşteaptă, cu toate
beteşugurile
ce mă aşteaptă pe vreun
certificat medical,
femeia în negru e mult prea
frumoasă,
şi are promoţii pentru toţi
raţionaliştii...
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POEZIE 

Victoria Seimeanu 

Mundus idealis 

Încă mai cred în mundus idealis 
Şi în iubirea contopitoare a două esenţe 
Şi că din ea va crește un oraş de aur 
Pe care-l voi privi cu ochiul minţii 
Căutându-te printre roiurile de licurici. 
Chipul tău rămâne încastrat în mine 
Degeaba fug şi mă ascund în arborele singuratic 
Ce stă strâmb şi găunos la marginea universului 
Degeaba sunt eu, degeaba eşti tu 
Himerele se înalţă şi dansează deşănţate 
În noaptea fantomatică a omenirii. 
A dispărut soarele, oraşul de aur 
Şi-a pierdut strălucirea 
Aromele iubirii s-au risipit 
Am pierdut şi îmbrăţişarea... 
Sub măştile hidoase 
Se ascund jumătăţi de chipuri 
Timpul nu există 
Existăm doar noi, inventatorii lui 
Universul are o altă măsură 
Dar eu, tot mai cred în mundus idealis. 

„Eu” 

Câteodată „eu” mă oboseşte 
Vorbeşte prea mult 
Risipeşte cuvintele 
Ce se tot lovesc de timpanul universului, 
Ca un bumerang se întorc 
Şi mă străpung. 
Îi spun : taci 
Faci atâta gălăgie în mintea mea 

Că am obosit, vreau liniște... 
În liniştea din mine 
Îl găsesc pe Dumnezeu 
Şi pot sta cu el la taclale 
Şi-l pot iubi necondiţionat 
Şi dezinteresat... 
El mă învaţă ce e toleranţa  
Şi obedienţa. 
“Eu” mă învaţă anapoda 
Mă îmbată cu orgoliul îmbrăcat în roz 
Mă împrieteneşte cu răutatea 
Bârfa şi furia în straie ţipătoare 
Şi peste toate...pulbere de minciună. 
Taci, îi spun 
Faci atâta gălăgie în mintea mea 
Că am obosit. 

Echilibru 

Tălpile mele au intrat la apă 
Pantofii îmi flencăne în picioare 
Şi mă împiedică la mers. 
Nu cad. Echilibrul precar îl ţin 
Ajutată de mâinile întinse a zbor. 
Şi aerul mă ajută, bate călduţ 
Şi mă împinge spre înainte. 
Nu te-am uitat, eşti impregnat în mine 
Respiri şi continui să trăieşti... 
Nu-mi voi schimba pantofii 
Lasă-i să flencăne în picioare 
Mă ajută amintirea ancestrală 
A mea, a ta... 
Un echilibru precar 
Pe sârma vieţii de după tine! 

Incunabul 

Fiecare om are un incunabul 
El e începutul... 
Locul unde nişte rubricatores destoinici 
Scriu litera de început a vieţii 
Restul...e acoperit de Dumnezeu! 
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RONDELURI 

Victor Rusu 

Rondelul zilei 

Ca un copil în prima zi de şcoală, 
Privesc tot mai sfios în jurul meu 
Şi să-nţeleg îmi este tot mai greu, 
Mă zbat între iubire şi-ndoială. 

M-a bântuit iubirea ca o boală,
În oameni am crezut şi-n Dumnezeu;
Ca un copil în prima zi de şcoală,
Privesc tot mai sfios în jurul meu.

De ce-am visat, mă-ndepărtez mereu, 
Cum se desprinde, smulsă de o pală, 
De floarea ei, o fragedă petală... 
Acum, nici nu mai ştiu ce mai ştiu eu, 
Ca un copil în prima zi de şcoală 

Rondel uşor elegiac 

Neliniştit precum un hoţ de cai, 
De potere şi oameni hăituit, 
Mă doare că târziu am auzit 
Foşnind în vers păşunile din rai. 

Când zări deschise-n faţă nu mai ai, 
Păşeşti tot mai mâhnit spre asfinţit, 
Neliniştit precum un hoţ de cai, 
De potere şi oameni hăituit. 

Precum un turn de fulgere trăsnit, 
De umbra mea, de amintiri mă mai 
Pot rezema, de iele bântuit 

Şi mă cufund în mine, fără grai, 
Neliniştit precum un hoţ de cai. 

Strană 

De tine-mi reazem fruntea ca de-o strană, 
Când vreau, învins, să îmi rechem în mine 
Cohortele de vise date vamă 
La porţile cetăţilor străine. 

Ce turle de-ntuneric mă tot cheamă 
Din flori de sunet, în balansuri line? 
De tine-mi reazem fruntea ca de-o strană 
Când vreau, învins, să mă-ntâlnesc cu mine. 

Doar depărtarea mai iveşte-o geană 
De nuferi de lumină către tine... 
Când urcă doru-n răvăşiri divine, 
Ca sângele curat către o rană, 
De tine-mi reazem fruntea ca de-o strană. 

Rondelul desprinderii 

Și te-ai desprins ca frunza în furtună 
De creanga ce pe-azur ți-a desenat 
Contur de vis, de seve legănat,  
În freamăt lin, ce-n inimă răsună. 

În suflet amintirile se-adună, 
Ca păsările-n stoluri, pe-nserat, 
Că te-ai desprins ca frunza în furtună 
De creanga ce pe-azur te-a desenat. 

Povestea de iubire o s-o spună,  
Ca bradul de secure sărutat, 
Cu semnele ascunse sub rășină, 
Rănile-adânci pe care le-ai lăsat  
Când te-ai desprins ca frunza în furtună. 
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POEZIE 

Ovidiu Ștefan 

Cândva 

Singur acum, 

nisipul plajei 

nu mă mai știe…  

Cândva, 

din umbra pașilor tăi 

încolțeau scoici 

în care-ți ascundeam 

fiecare oftat, 

tu, 

primăvara unei mări 

ce ne tăinuia 

atingerile, 

preschimbându-le-n 

minunății, 

în adâncuri... 

Cândva, 

un descântec era mersul tău, 

se topeau 

fire de nisip 

sub vrajă,  

tu, 

ca un foc despletit 

de jarul 

niciodată stins 

al sărutului… 

Cândva, 

nisipul ne-a desenat 

țărmurile trupurilor 

într-o singură, 

minunată furtună…   

Semn că atunci, 

acea plajă 

ne-a știut, 

doar ea, 

țipătul sângelui…. 

Amintiri 

De ceva timp, 

în fiecare noapte 

când visez, 

se face că aștept într-o gară, 

o gară pustie,

în care oprește,

doar un singur tren...

Îl aștept, totdeauna,

tremurând de emoție,

săltându-mă pe vârfuri,

să văd unde-ar mai fi

vreun loc liber...

În fiecare vagon,

așezate cuminți pe scaune

stau toate amintirile mele...

În primul, cel de clasa întâi

și cel mai luminat,

mereu, copilăria...

Apoi, celelalte,

fiecare cu timpul său...

Toate drumurile și popasurile,

uneori zboruri, alteori nu,

cu toate iertările destinului...

Răsăriturile de zi în doi 

și apusurile mele-n genunchi, 

singur.. 

Toate așteptările și iubirile, 

așa cum au fost, 

munți și prăpăstii, 

deopotrivă... 

Iar în ultimul,  

fără geamuri și uși, 

singurătățile, 

să le mai bată soarele  

și să le mai zvânte vântul 

de lacrimi.... 

Toate-mi fac cu mâna,  

strigându-mi să mă grăbesc, 

fiecare, ademenindu-mă.. 

Eu tresar 

la orice chemare   

și nu mă pot hotărî... 

Iar când o fac, 

îmi dau seama, 

de fiecare dată, că uitasem 

să-mi cumpăr bilet... 

Și-alerg atunci, cu disperare, 

spre singurul ghișeu, 

veșnic închis, 

în geamul căruia stă scris, 

„Trenul cu amintiri 

se retrage, 

pentru totdeauna, 

în depoul cu obiecte 
pierdute”… 
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PROZĂ 

Viorica Stăvaru 

DECLIN 

Scria bine, îl lăudau de zor revistele, 
devenise un soi de abonat la mai toate premiile 
literare, îi vedeai moaca zâmbitoare la teve. Şi pe 
urmă, deodată, poc! Începu să scrie din ce în ce 
mai prost, de parcă se defectase pe undeva 
maşinăria. Nu părea prea afectat şi, dacă era 
întrebat, nu catadicsea să-ţi spună ce se 
întâmplase. Dădea din mână a lehamite, privindu-
şi interlocutorul cu ostentativă nepăsare. Mai rău 
era că se supăraseră editorii care aveau contracte 
cu el, numele lui vindea bine, profiturile erau 
consistente. Nu le mai răspundea la telefon sau le 
răspundea monosilabic, în doi peri, de se luau ăia 
cu mâinile de cap, exasperaţi de hachiţele unui 
autor care părea să se amuze la nesfârşit de 
situaţie... 

Ei, şi?! Părea că secase robinetul, nu? Se 
mai întâmplă, nu-i sfârşitul lumii. Orice începe se 
şi sfârşeşte, e o lege a firii, de ce s-o fi mirând şi s-
or fi supărând atât?! Scrisese destule cărţi, la 
urma urmei. Spusese ce avusese de spus. Cum de 
nu înţelegeau, că doar nu erau aşa bătuţi în cap?! 
Degeaba îşi mormăia el în barbă toate acestea, ca 
şi cum, dacă situaţia arăta limpede pentru el, ar fi 
trebuit să arate la fel şi pentru ei. Talentul nu-i 
nici el scutit de taxe şi impozite, nene, pufni 
înciudat, dar telefoanele sunară întruna. Oamenii 
ăia pur şi simplu refuzau să înţeleagă, îşi spuse, 
deschizând fereastra dinspre grădină. Plouase 
peste noapte şi aerul părea spălat. Trase în piept 
aerul acela amestecat cu mirosurile din jur. 
Ameţi. O ameţeală plăcută, ca şi cum l-ar fi 
legănat cineva într-un hamac. Îşi bău cafeaua 
încet, cu gesturi care se desfăceau moale, într-o 
lentoare pe care nu şi-o mai permisese de multă 
vreme. Cu ochii închişi, se pipăi de parcă atunci ar 
fi luat act de sine, de corpul lui material. Obrazul 
avea ţepi aspri. Încărunţise. Pungi sub ochi, aşa, 
aşaaa... burtă, fireşte, avea burtă. Ei, ca să vezi?! 

Pe unde dracu trecuseră anii?! Şi, până la urmă, 
el unde era în toată treaba asta cu timpul şi cu 
ceilalţi din preajmă? Şi concursurile alea idioate, 
cu indivizi onctuoşi, care se aşteptau să faci sluj 
toată viaţa pentru că se deranjaseră să te 
premieze sau, la rigoare, să faci parte din juriu... 
Ce ştiau ei, ce cunoscuseră ei din tremurul ăsta 
abia perceptibil, dintr-o dimineaţă spălată de 
ploaie, când mâna nu te mai recunoaşte aşa cum 
eşti tu, în trupul ăsta brusc uzat, care se 
fărâmiţează puţin câte puţin... 

Se hotărî dintrodată să plece. Îndesă în 
bagaj doar strictul necesar, lichidă un cont de 
rezervă, plăti datoriile legate de utilităţi şi se 
bucură că nu se însurase niciodată. Acum, ar fi 
trebuit să explice, să se explice, să... Ce uşurare! 
Avea o prietenă cu care trăia, dar relaţia lor se 
cuminţise cumva, căldicică, fără cine ştie ce 
complicaţii. Se gândi o clipă să-i telefoneze, apoi 
se strâmbă şi renunţă. Ea îl ştia destul de bine, 
alesese să nu-l mai preseze în niciun fel. Era ceea 
ce aprecia cel mai mult la ea, discreţia asta 
odihnitoare, libertatea fiecăruia dintre ei de a se 
retrage sau de a se izola... 

Îşi roti privirea prin cameră. Miţi, motanul 
tărcat, murise iarna trecută. Îl îngropase în 
grădină şi apoi se îmbătase. Noaptea, atingea 
când şi când cu mâna, prin somn, locul în care 
Miţi obişnuia să se culcuşească. Locul gol îl 
înspăimânta mai rău decât un coşmar. Se trezea 
şi casa ţiuia a pustiu. 

Deconectă telefonul fix. Îşi închise 
mobilul. Cără genţile în portbagajul maşinii, în 
timp ce vecina de vizavi îl privea curioasă, cu 
mâinile în şolduri. „Plecaţi în concediu?” Îngână 
ceva într-o doară, fără s-o privească. Idioata 
dracului, ce-o interesa pe ea, în fond, unde pleacă 
el?! Bine că, dacă l-o căuta careva pe acasă, se 
găseşte să le spună că domnu scriitor e plecat, da 
nu ştie unde şi pentru cât timp... Rula uşor, cu 
sentimentul că fiecare kilometru lăsat în urmă îl 
eliberează de o povară. Motorul torcea 
ascultător. Şoseaua, liberă. Pe câmp, de o parte şi 
de alta, oameni în mişcare, absorbiţi de munca 
lor. Câte unul, din când în când, se îndrepta de 
spate şi privea spre el cu mâna streaşină la ochi. 
„Spre el” e un fel de-a spune; de fapt, privea spre 
panglica aceea şerpuitoare, ici-colo străbătută de 
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razele soarelui strecurat printre crengile 
copacilor. I se făcu foame şi opri lângă o 
benzinărie. Luă o cafea şi croasante cu unt, 
recunoscător pentru liniştea din jur. Era, de altfel, 
singurul client. Fumă şi urmări rotocoalele 
descolăcite în aerul proaspăt. „Viaţa omului, ca 
fumul”, râse el încetişor, „uite ce repede se 
desfac particulele... noi, doar ocupăm ceva mai 
mult spaţiu, atâta tot...”, oricât de tocită ştia că e 
comparaţia, alta mai potrivită nu găsea pe 
moment; surprinsă de chicotitul lui, fata care îl 
servise îl privi şi ea vag amuzată, era tinerică şi 
zveltă, altădată ar fi flirtat puţin cu ea, cât s-o 
facă să se simtă bine, femeile au mereu nevoie de 
asta... 

Ce făcuse în toţi aceşti ani care se 
scurseseră parcă de la sine, cu el în miezul lor 
fierbinte, niciodată nu stătuse pe margine, îl 
neliniştea marginea, în liceu, şi apoi, în facultate, 
era mereu înconjurat de ceilalţi, îi atrăgea spre el, 
nu făcea cine ştie ce eforturi, popularitatea lui 
părea ceva de la sine înţeles, aşa fusese mereu, 
aşa se născuse, un magnet pentru cei din jur, care 
foşgăiau pe lângă el, schimbându-se mereu şi 
mereu între ei... 

O maşină trecu în viteză, iar prin geamul 
întredeschis se revărsa o manea de inimă arsă, cu 
tremoloul de rigoare. „Tineri zăpăciţi...”, mustăci 
el, nemulţumit că-şi vedea gândurile întrerupte. 
Da, fusese în centrul atenţiei, nu se putea plânge. 
Exerciţii de (auto)admiraţie. Care îi ţinuseră de 
cald,  îi hrăniseră egoul. „Eu n-am frâne, sunt un 
om liber” clama el oricând, oricui, oriunde. Nu-şi 
imagina, fireşte, că i se va acri de atâta libertate. 
„Liber să ce...?” îl atacase un confrate, privindu-l 
în dungă, „...să mă cac, să mă f...t, orice”, 
ricanase la rându-i, furios că un neica nimeni 
îndrăzneşte să-l ironizeze, ştia unde bate, vezi 
bine, înţelegea el oare clasicul raport dintre 
libertate şi necesitate? Bla! Bla! Bla! 

Ca o umbră, fata îi goli scrumiera, el îi 
făcu semn din ochi să-i mai aducă o cafea, uite ce 
picioare frumoase are, ehe! Încă sunt viu dacă 
văd asta, no?! 

O maşină trase la pompă, pe culoarul doi, 
un el şi o ea, între două vârste, femeia ieşise să se 
dezmorţească, se vedea că merg de mult timp, îşi 
trecea mâinile prin păr, aerisindu-l, îi zâmbi 
soţului, se înţeleseră din priviri să rămână la o 
măsuţă alăturată... 

O soţie. Îşi dorise vreodată cu adevărat o 
femeie căreia să i se livreze zilnic, cu toanele şi 
năbădăile care vin la pachet?! Nenumărate femei 
trecuseră prin viaţa lui, amoruri pasagere, 
rudimente de  relaţii, uneori scene atroce de 
gelozie reciprocă, la naiba, ce-i trebuia lui, la 
urma urmelor?! 

Bărbatul fuma şi, din când în când, mâna 
lui acoperea cu tandreţe mâna femeii. Păreau 
relaxaţi, probabil mergeau spre o destinaţie 
turistică, în concediu. Lăsaseră acasă căţel-purcel, 
obligaţiile şi acum surâdeau celor câtorva zile 
care li se aşterneau în faţă ca o promisiune... Îi 
veni să râdă de propriile gânduri. Dar dacă sunt 
doar nişte amanţi dezertaţi din căsnicii diferite? 
Poate fug departe de lumea dezlănţuită, după ei-
potopul! Ce scenarii şi pe el, literatura nu-l lăsa în 
pace nici acum, când fugise de ea... 

Plăti consumaţia şi îşi văzu de drum. 
Parcă nişte drojdii nenorocite începuseră încet-
încet să fermenteze în el. Şi ce liniştit fusese de 
dimineaţă! 

Alese deliberat o rută mai puţin circulată, 
o zonă de câmpie liniştitoare pentru ochi.
Deschise radioul şi căută o frecvenţă cu muzică
retro. Nu era prea atent şi, dintr-o altă maşină, un
şofer îl claxonă strident. Judecând după mutra
brusc înroşită de furie, îl înjura. „Nimeni nu mai
are răbdare pentru nimic”, îşi zise el. „Ne ieşim
din sărite una-două, ce-i cu noi, ce nu merge?!”

Porni aerul condiţionat, începuse să se 
încălzească. Soarele alunecase brusc în sus şi 
vegetaţia din jur se pleoştea încet-încet. Oamenii 
de pe câmp se opreau des, ştergându-şi repetat 
frunţile năduşite. Priveau spre şosea, dorindu-şi 
poate să fie acolo, în maşinile care mergeau cine 
ştie unde... 

Copilărie la ţară. Cu glezne înţepate de 
mirişte, gonind după două-trei capre zănatice, 
bisisicile lui înjurate des printre dinţi. Într-o 
primăvară, le lăsase înadins pe tarlaua de lucernă 
a lui nen-su Vasile, să se umfle şi să scape de ele... 
Se umflaseră, vezi bine. Dar veterinarul din sat la 
salvase până la urmă. Ce bătaie  a mâncat el însă 
de la taică-su! Ce bătaie! 

Simţea amăreală în gură. De la fiere... 
Băuse şi cam multă cafea... trei ceşti cu cea de-a 
casă, hm! Îşi mai desfăcu un nasture de la 
cămaşă. Era mai bine. Or mai suna după el?! Ce 
renghi le jucase! N-au decât să-l caute mult şi 
bine, să pufnească dispreţuitori, să scrie vrute şi 
nevrute prin gazetele lor împuţite, de inşi 
mărginiţi, de slugi vândute cui plăteşte mai mult! 

Prieteni? N-avea! Aşa-i, n-avea, ce 
fericire! Hăhăi câteva secunde, satisfăcut. Acul 
vitezometrului urcă dintrodată, maşina se elibera 
din strânsoare ca şi respiraţia lui. Se lăsă, un timp, 
în alunecarea aceea rapidă, apoi reduse viteza, n-
avea chef să-l oprească vreun troglodit de poliţai. 
Nu se îndepărtase de ajuns de casă şi de lume... 

Ce fericit se simţise după ce publicase 
prima carte! Toată lumea îl înconjura pe tânărul 
cu pas sigur şi privire orgolioasă, toţi scriau pe 
rupte cronici elogioase, ca şi cum  literatura 



CALIGRAF, Anul XXI, Nr.16-17(112), 2021 

80 

începea şi se sfârşea cu acea cărţulie 
scânteietoare, rodul anilor rebeli şi nebuni. Focul 
trecea nestingherit spre ceilalţi, mereu spre 
ceilalţi, pârjolind totul în jur, în timp ce el mergea 
pe drumul abia deschis, convins că ăsta era rostul 
existenţei lui pe pământ, să creeze viaţă pentru 
viaţa celorlalţi, trecători anodini, insignifianţi... 
Venise carte după carte, ca păpuşile Matrioşka, el 
însuşi se minuna, pentru scurt timp, de forţa 
dinlăuntrul lui, de nebunia care îi îndepărta, rând 
pe rând, prietenii, rudele, iubitele... 

Soarele coborâse. Căldura se îmblânzea, 
lichefiindu-se în aerul dens ca mierea. Privi spre 
câmp: unii dintre cei care munceau pământul se 
pregăteau să plece spre casă. Îşi strângeau 
lucrurile risipite ici-colo, privind mulţumiţi spre 
loturile deja prăşite. Şi lui îi fu brusc dor să 
coboare din maşină pentru câteva minute şi să 
tragă în piept mirosul acelor brazde întoarse cu 
sapa, să apuce şi să fărâmiţeze printre degete 
pământul amestecat cu sevele buruienilor 
ciopârţite, cum făcuse demult, în copilăria care 
năvălea abia acum spre el, copleşindu-l. 

Ce zi minunată, îşi spuse într-un târziu, ce 
zi plină, câte sunt de văzut şi de bucurat în jurul 
nostru, Doamne, unde naiba am fost eu în tot 
timpul ăsta? Ce-am făcut cu mine? Viaţa, viaţa 
asta a fost oare şi a mea?!Îşi aminti de taică-su, 
de acea ultimă zi în care îl văzuse, cu puţin timp 
înainte să moară. Fusese în trecere prin sat şi se 
oprise câteva minute ca să-l salute pe bătrân. Îl 
găsise în grădină. Stătea pe o buturugă şi privea 
spre straturile de legume pe care tocmai le 
prăşise. Nu-l observase cum se apropie, era 
absorbit de acele minute în care contempla tot 
rostul din  gospodăria lui. Apoi tresărise, 
ridicându-se să-şi întâmpine fiul care dădea atât 
de rar pe acasă. Tatălui i se încălzise chipul şi el se 
simţise stânjenit de atâta neprefăcută bucurie. 
Nu-şi mai aminti ce vorbiseră, dar ştia că le fusese 
bine, tatăl îi arătase una-alta, ce mai reparase, ce 
mai trebuia dres, în glas avea o mândrie potolită, 
de om aşezat în rostul lui firesc, băuseră 
împreună un pahar de vin, producţie proprie, iar 
fiul râsese, dacă mă prind ăştia pe drum şi mă 
pun să le suflu în fiolă, las că eşti prea cunoscut ca 
să te oprească, îi zise tatăl, apoi râseseră 
amândoi, încă îi răsuna acel râs în urechi, ce 
fericit era bătrânul, cât se bucurase de timpul 
acela puţin în care fiul binevoise să se abată pe la 
ei!... 

Murise la o săptămână de la vizita aceea 
şi, la înmormântare, rudele îl priviseră pieziş. Cum 

adică, ăsta nu plânge şi el măcar aşa, de ochii lor, 
după ta-su?! Şi-aşa nu s-a omorât să vină pe la el, 
să-l mai ajute, că doar avea de unde... El 
mângâiase în tăcere fruntea bătrânului, 
sărutându-i-o. Şi mâna rece. Încrucişată peste 
cealaltă, cum cerea datina. Dar tatăl lui nu era 
acela. Nu acel trup din care fugise bucuria. Tatăl 
lui era în grădină, pe buturugă, acolo vorbiseră şi 
râseseră, acolo se despărţiseră... 

Avea ochii umezi. Opri maşinaşi-şi puse 
încet capul pe volan. Lacrimile veniră de la sine. 
Uluindu-l. Treptat, plânsul mut se transformă în 
icnete. Îi scutura tot trupul în spasme dureroase, 
Le lăsă şi se lăsă în voia lor. Acolo, în liniştea 
amiezei târzii, plânsul i se auzea clar şi pur. Un 
om plângea într-o maşină oprită la marginea 
drumului... 

Era deja seară de-a binelea când s-a 
hotărât să o ia din loc. Chipul îi era spălat şi 
proaspăt, aşa cum fusese grădina din faţa casei 
lui, de dimineaţă, când deschisese fereastra. 

Coti pe un drumeag de ţară, prăfos. 
Praful ăla mirosea cumva cunoscut. Când era mic, 
taică-su îl urca în căruţă, peste fânul încărcat 
acolo. Căruţa mergea încet, hurducat, şi el credea 
că toţi greierii ăia care cântau din ce în ce mai 
puternic o vor ridica în aer, spre cer. Sta cu faţa în 
sus, acolo, în fânul aromat, şi îşi imagina cum 
pluteşte spre stelele pe care zadarnic încercase să 
le numere. 

Întâlni oameni cu sapa-n spinare. Îi 
dădură bineţe şi el le răspunse. Se întorceau 
agale spre sat, să cineze şi să se odihnească. Îi 
lăsă să-l depăşească, se opri din nou şi coborî din 
maşină. Da, greierii începuseră să cânte. Timpul 
făcuse cumva o buclă şi-l prinsese în ea. Zâmbi. 
Privit de jos, cerul se desfăcea ca un evantai 
enorm. Într-unul dintre pliuri, zări doi bătrâni 
aşezaţi la o măsuţă rotundă, cu trei picioare. 
Răsturnaseră mămăliga şi o tăiau cu aţa. Lângă 
ea, un blid cu brânză şi două cepe. Îi păreau 
cunoscuţi, dar nu-şi bătu capul prea mult cu asta. 
Erau, în fond, doi bătrâni, doi ţărani care se 
pregăteau să cineze după o zi de muncă 
istovitoare. Căuta stelele, căuta luna. O tot căută 
cu privirea până îi înţepeni gâtul. Cântecul 
greierilor îi induse aceeaşi senzaţie de levitaţie 
resimţită în copilărie. Şi deodată îşi dădu seama: 
bătrâna de sus tăiase luna cu aţa şi din feliile ei se 
ridicau aburi. Ce scenariu suprarealist, zâmbi el, 
şi-şi duse brusc mâna la inimă... 
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PROZĂ 

 Costel Stancu 

    GIRAFA 

După război mă stabilisem, împreună cu 
soţia, în V., un orăşel retras, nefiresc de liniştit 
pentru acele timpuri. Părea adus din altă lume şi 
paraşutat acolo, pe dealul cu vii.  

Casa, modestă, avea două cămăruţe cu 
ferestre duble, îndeajuns pentru o familie fără 
copii. La răsărit, o viişoară îngrijită de mine, după-
amiezile, cu devotament exagerat, iar la apus un 
teren mărăcinos ce adăpostea rămăşiţele, încă 
folosibile, ale unui conac, odinioară maiestuos. 

Primiserăm amîndoi, eu şi Magda, posturi 
de suplinitori la şcoală. Predam matematica. Ea 
muzica, instruind, în particular, aproape gratuit, 
la pian, o elevă înzestrată. Ne descurcam. 
Venitului nostru i s-ar fi putut adăuga, în 
perspectivă, o indemnizaţie de handicapat, 
urmare a beteşugului căpătat de mine în război.  

Poate aş fi uitat acea perioadă a vieţii, (n-
am poposit acolo decît un semestru, mutîndu-ne 
în R., odată cu titularizarea la Liceul Teoretic), 
dacă o întîmplare, bizară, n-ar fi tulburat tihna 
băştinaşilor. 

Citeam, în vie, sub nuc, cînd huruitul unor 
motoare grele m-a făcut să tresar. Am căutat, 
instinctiv, arma. Reflexele dobîndite în tranşee nu 
le pierzi uşor! Dincolo de proprietatea noastră, în 
faţa porţii conacului, poposiseră două camioane 
GAZ - 51, probabil închiriate cu ziua, deşelate sub 
greutatea mobilierului stil şi a hamalilor. Curînd, 
din cabina primei maşini a sărit un bărbat slab, cu 
trup ca de aţă, purta un costum gri, şifonat, 
urmat de o femeie scundă, şatenă, în rochie pînă 
la călcîie. Fără îndoială erau noii proprietari, după 
cum luaseră în stăpînire, din priviri, teritoriul.  

– Vecinii noştri evrei! m-a înştiinţat Magda.
Într-adevăr, pe creştetul slăbănogului,

înconjurată de cîteva fire de păr zburlit,şi 
semănînd cu o felie de caş proaspăt, am observat 
kippa.  

În timp ce hamalii descărcau fără tragere 
de inimă bunurile transportate, cuplul s-a 
apropiat de noi, dezinvolt. 

– Shalom! Permiteţ sa prezint. Veţini. Iezac
Rozeblum, soţie Raziela! 

Vorbea ţîţîit, mă bufnea rîsul auzindu-l, dar 
privirea ascuţită a neveste-mii m-a domolit!. Am 
cuprins mîna străvezie a lui Isaac Roseblum, 
trecută parcă printr-un mecanism special de 
subţiere. Magda s-a codit. Pesemne, doamna 
Raziela Roseblum a observat stînjeneala celeilalte 
femei, căci s-a limitat să încline capul. 

Insolita pereche s-a instalat la conac. În 
prima săptămînă a fost curăţată curtea, au 
reparat gardul, micuţa evreică a făcut geamurile 
oglindă. Munceau de dimineaţa pînă seara, 
sîrguincioşi, dînd impresia că aşteaptă oaspeţi. De 
obicei tăceau, doar doamna Raziela se pierdea 
uneori, în limpezimea unui cîntec neobişnuit, 
probabil religios, murmurat din vîrful buzelor, de 
teamă să nu fie auzită de altcineva, spre 
încîntarea Magdei care, după propria-i 
mărturisire, îşi căuta dinadins de lucru în 
apropierea răzorului. 

– Aş invita-o să cîntăm împreună, de nu s-
ar sfii! 

Sosirea familiei Rosenblum a dezmorţit 
pofta de bîrfă a oamenilor. 

- Herr Willi, îl tachina doctorul Şerbănescu
pe proprietarul  restaurantului din oraş, un 
neamţ-austriac, lăbărţat, al cărui tată se pripăşise 
prin partea locului după primul război mondial, 
încurcîndu-se cu o româncă, iată că a sosit 
concurenţa. Şi nu orice concurenţă, ci una 
evreiască! Profesionistă! Pregăteşte-te să-ţi 
înjumătăţeşti cîştigul, poate chiar să-l reduci la 
sfert. 

– Concurenţă, pe dracu’, Herr Doctor!
Ovreii ăştia n-au capital. Un ins cu capital posedă 
distincţie, iese în burg pentru relaţii. Or, ei ce 
intreprind? Sînt ajunşi de o lună şi încă nu m-au 
contactat pe mine, Wilhelm Rentz, singurul 
comerciant adevărat din zonă, să negociem, să 
stabilim preţurile… 

– Îhî! Aşteaptă şi o să-ţi trimită cartea de
vizită, se asmuţi asupră-i Mazilu, fost ucenic 
ceasornicar, lipsit de orice îndemînare, devenit, 
între timp, corespondent (cu legitimaţie vizată la 
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zi, cum se lăuda!), al ziarului comunist din R.. Nu 
simţi, tovarăşe Willi, că ţi-a apus soarele? Der 
Sone, cum îi ziceţi voi. Trăim vremuri diferite, 
adaptează-te dacă vrei să răzbeşti. 

– Se zvoneşte că au fost închişi la Dachau,
am intervenit eu mai mult să retez avîntul 
antevorbitorului, o lichea oportunistă, de a cărei 
scîrboasă companie nu scăpai uşor. Apărea din 
nimic, se aşeza nepoftit la mesele oamenilor, 
stricîndu-le cheful.    

– Fireşte, au muncit fochişti la crematoriu,
i-a despăgubit statul german după capitulare, cu
parte din bani au cumpărat conacul, restul îi
poartă Roseblum sub căciuliţă. Am auzit că nici
noaptea n-o leapădă, continuă batjocoritor
Mazilu. Hai, ce dracu’, deschideţi ochii, indivizii au
spionat pentru nazişti! Trebuiau împuşcaţi!

Am golit paharul şi m-am ridicat. Mă 
dezgusta superficialitatea gazetarului improvizat 
atunci cînd venea vorba despre masacrul din 
lagăre. L-aş fi altoit, fără remuşcări, cu scaunul în 
cap.. 

Într-o dimineaţă, somnul mi-a fost scurtat 
brusc: în curtea casei lui Rosenblum se depuneau 
grămezi de lemn tras în scînduri, lăteţi şi căpriori. 
Zarva m-a făcut curios, refăcea evreul acoperişul 
conacului? Costisitoare afacere! Trebuie să 
recunosc, jenat, că m-am gîndit, pentru o clipă, la 
vorbele aruncate de Mazilu. Trăiam ani 
sărăcăcioşi, oamenii abia se descurcau de pe o zi 
pe alta, de unde bani pentru investiţii? În 
definitiv, ce-mi păsa? Am plecat la şcoală şi, după 
program, am poposit, în vale, la Willi Rentz, 
pentru o cană cu vin şi o discuţie cu doctorul 
Şerbănescu. 

Medicul nu-şi pierdea niciodată buna 
dispoziţie, o transmitea şi celorlalţi ca pe o boală 
al cărei antidot nu-l ştia, dar nici nu se sinchisea 
să-l afle. Se aciuase aici să uite războiul, spitalul 
de campanie, durerea altora.    

– L-am avertizat pe Herr Willi, mă întîmpină
jovial Şerbănescu, asupra pericolului comercial 
evreiesc. Iată, vecinul dumitale, domnule Percea, 
a început să-şi ridice prăvălia.  

– Lipsă de distincţie, de ştaif! tună neamţul.
Să ignorezi colegii de breaslă, să nu faci public ce 
intenţionezi! Principiile comerţului modern… 

– Comerţ modern pe dracu! se auzi vocea
de tîrîtoare a lui Mazilu. Ţi-e teamă să nu fie mai 
hoţ decît tine.  

Am tăcut cu toţii şi ne-am ridicat în 
picioare. Dacă atunci ar fi intrat un străin pe uşă 
şi-ar fi descoperit capul, crezînd că  păstram un 
moment de reculegere.  

– Domnule Mazilu, viaţa dumitale e numai
fiere, o verşi peste tot pe unde umbli, murdăreşti 

şi ce nu atingi. Te rog să ocoleşti restaurantul 
meu! Înţelegi? (pe nemţeşte) 

Wilhelm Rentz  vorbise calm, respectuos, 
însă atitudinea lui fizică arăta ce s-ar întîmpla în 
cazul unui refuz. Dealtfel, obişnuia să-şi arunce în 
stradă clienţii scandalagii. Ziaristul savurase 
adesea, ca spectator, fireşte, asemenea situaţii şi 
nu avea sens să rişte. Părăsi sala de mese 
murmurînd un „mai vedem noi” ameninţător.  

– Comuniştii ăştia cred că pot dispune de
capitalul altcuiva după bunul lor plac. Hier, arătă 
neamţul cu degetul în jos, parcă ar fi vrut să îl 
înfigă în podea, este restaurantul Zwei Haze, 
proprietatea lui Wilhelm Rentz al doilea! Absolut! 
Un rînd de vin din partea casei! hotărî el şi 
momentul fu imediat urmat de un cor pestriţ de 
mulţumiri. Danche şon, danche şon, Herr Willi.! 
Neamţul repurtase o victorie, acum o savura în 
ochii celorlalţi, devenise generos, el, atît de 
cumpătatul. 

Am urcat dealul înspre casă mai repede 
decît de obicei, mă simţeam uşor, pluteam, 
satisfăcut pînă peste urechi de evenimentul 
neaşteptat al serii. Atunci mi-am dat seama că îl 
urăsc pe Mazilu şi m-a încercat teama. Înainte de 
a trece pragul, am dibuit, pe întuneric, în curtea 
evreilor, o platformă din lemn, destul de înaltă, 
care pînă acum nu existase. Şi-or ridica sinagogă, 
a glumit Magda. 

Misterul ciudatei construcţii mi l-a lămurit 
chiar vecinul meu, Isaac, la prima oră a dimineţii: 

– Un spinzuratoarea, mi-a destăinuit el cu
naturaleţe. Pentru nazisti! 

Ei, da, amuzant personaj! Cine spunea că 
evreii nu au umor? La şcoală am fost peste 
măsură de vesel, elevii nu ştiau ce să creadă. 
Veselia mi-a dispărut seara. Nebunul de Isaac 
Rosenblum chiar construise o spînzurătoare! 

Revăd aievea expresia Magdei, amestec de 
năuceală şi spaimă; femeia se închisese, pe 
dinăuntru, cu cheia, tremura, răsturnase pe masă 
borcanul cu medicamente. Am liniştit-o cît am 
putut, apoi am dat fuga la conac. În hol, relaxată, 
gazda sorbea ceai. 

– Ţeai, domnule Perţea? m-a întrebat el
repezindu-se la samovar. E din ţel bun! 

– Domnule Rosenblum, am cerut eu
socoteală, respect durerea neamului 
dumneavoastră, consimt la pedepsirea drastică a 
criminalilor de război, însă nu pricep ce raţiuni 
superioare v-au determinat să instalaţi hardughia 
asta la noi în oraş, un loc liniştit unde n-a călcat 
niciodată picior de german. 

– Vă contrazic, domnule! Wilem Renţ e!
Doamne-Dumnezeule, ce-i trecea prin

minte? Simpaticul nostru neamţ n-avea nici un 
amestec în problema exterminării evreilor. El, de 
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cînd ajunsese obez, nu părăsise V.-ul. Îl 
aprovizionau cu marfă producătorii, plătiţi 
suplimentar. Auzi neghiobie! Să-l găseşti vinovat 
pe bietul Willi. M-am retras din locuinţa 
Rosenblum încurcat. Era prematur să informez 
autorităţile, ce argumente aş fi avut? Riscam să 
fiu judecat pentru calomnie. Să-l avertizez pe 
Rentz? Din cîte îl cunoşteam, ar fi rîs, 
considerîndu-mă în sinea lui scrîntit. Am hotărăt, 
împreună cu Magda, să aşteptăm. 

Spînzurătoarea lui Roseblum a devenit, cu 
timpul, senzaţia orăşelului. O porecliseră Girafa. 
Aducea, vizibil, cu animalul în cauză, înaltă, cu 
gîtul subţire, legănîndu-se lin şi scîrţîind cînd se 
pornea vîntul. Uneori, proprietarul găsea cîte un 
braţ de fîn sub botul ei închipuit. Se enerva şi 
înjura cătrănit în limba lui păsărească, spre 
deliciul copiilor care scorniseră gluma. Încetul cu 
încetul, Girafa s-a transformat în mascota 
oraşului, tot mai mulţi oameni inventîndu-şi 
treburi prin preajma conacului, curioşi să vadă de 
aproape inedita construcţie. Dacă la început 
uimea şi înspăimînta, cu timpul s-a transformat în 
bătaia de joc a locuitorilor. Isaac Rosenblum lăsa 
impresia că fierbe de necaz. Îşi apăra odorul, 
susţinînd că fiecare evreu rămas în viaţă trebuie 
să aibă pregătită o spînzurătoare, rezervă la cele 
oficiale. Personal, înţelegeam fervoarea 
individului, Procesul de la Nurenberg  se 
desfăşura mulţumitor.  

Mazilu nu îndrăznea să mai viziteze 
restaurantul, aşa încît şederea mea acolo se 
prelungea plăcut. Într-o seară, pregătit fiind să 
cobor şi să-mi continui disputele, evident politice, 
cu doctorul Şerbănescu – începuse sărbătoarea 
mustului – am fost luat pe nepregătite de ultima 
noutate: casa şi restaurantul Zwei Haze, găzduite 
de aceeaşi clădire mătăhăloasă, fuseseră 
răsturnate cu susul în jos, iar proprietarul 
dispăruse fără nici o urmă. Circulau poveşti, 
inerente unor asemenea cazuri, cum că hoţii ar fi 
luat kilograme de aur, în lingouri, bijuterii şi bani 
cash, imposibil de calculat. Numai Rentz ştia 
sumele, dar el întîrzia să se arate. 

O aşchie de gînd m-a străfulgerat, 
ţintuindu-mă lîngă unul din stîlpii terasei goale. 
De ce nu acţionasem atunci? Fusese mai 
importantă  propria-mi onorabilitate publică decît 
viaţa unui om? Rosenblum sugerase că neamţul îi 
stă în coaste. Poate doctorul Şerbănescu, în mod 
nedorit, avea dreptate: evreul dorise eliminarea 
unicei concurenţe în afaceri, mai ales una 
nemţească. Orice părea plauzibil acum, dacă se 
referea la ciudatul ocupant al conacului din deal.  

Începea să se întunece. 
– Dumnezeule! am izbucnit eu. Magda e

singură acolo! Vino, doctore!    
La jumătatea drumului, am încremenit 

amîndoi. Doctorul, credincios cît îi stă în fire 
omului de ştiinţă să fie, şi-a făcut cruce. Prin 
semiîntuneric, am distins gîtul puţin aplecat al 
Girafei de care atîrna, legănîndu-se, o formă de 
om.  

– E smintit, l-a spînzurat pe neamţ! Hai,
repede! mă împingea de la spate doctorul, uitînd 
probabil de rana mea de la picior. 

Înapoia noastră se strînsese un mic grup de 
vecini. Pesemne observaseră nenorocirea, căci 
alergau înspre conac. Telefonaseră şi 
autorităţilor, căci, ascuns într-o pată de lumină 
ştearsă, l-am recunoscut pe şeful poliţiei însoţit 
de doi sergenţi. 

Am năvălit în curtea casei, cineva a tăiat 
funia. Şerbănescu s-a repezit la presupusul 
cadavru, i-a căutat pulsul. Dintr-odată s-a răsucit 
înspre ceilalţi: 

– E un manechin! Şi-a bătut joc de noi!
Pentru o clipă, tăcerea a muşcat din pămînt

şi din oameni. Am simţit unghiile Magdei în braţ. 
Neaşteptat, rîsul evreului s-a prăvălit 

asupra noastră greu ca nisipul. 
– Ţe credeţ la mine?… ca omorit la neamţ?

eu nu criminal, eu jucat la voi, se nu mai faţeţ ris 
la mine. Domnu Perţea, dumneata adus mosafiri, 
poftește in casa, noi sarbatorit mutat aiţi. 
Shalom, shalom! Stiut ca veniţ daca observat 
manechin spinzurat. Romani curioși la fire, 
continuă farsorul îmbiindu-ne să intrăm în 
camera cu mîncăruri şi băuturi anume rînduite. 
Petreţere de deschidere conac! Domnu Willi nu 
onorat?... 

Ce a urmat e lesne de închipuit. Magda şi 
doamna Raziela au cîntat pînă dimineaţa la pianul 
adus, pe sus, cu voioşie în casa evreilor. 

A doua zi, pe mahmureală, am aflat trista 
veste. În virtutea recomandărilor primite din 
partea ziaristului Vincenţiu E. Mazilu, 
corespondent, (cu legitimaţie vizată la zi!), al 
organului de presă comunist din R, comerciantul 
particular Wilhelm Rentz al doilea, proprietarul 
restaurantului Zwei Haze, situat în oraşul V., 
fusese, după o percheziţie compromiţătoare, 
arestat şi deportat în Siberia, chiar în dimineaţa 
acelei zile agitate de toamnă care acum se 
apropia de binemeritatu-i sfîrşit. 
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TEATRU 

Irina Florina Alexandrescu 

PESCĂRUȘUL LAUREI SAU TOAMNA 
ULTIMEI MĂRI 

Cameră cu pereți albi. Masa duce cu greu 
povara multor cărți. De-asupra unui pat mic, 
atârnă un pescăruș prins de iarnă…pe pânză. 
Lampa dă semne de oboseală. Se aude ploaia în 
fereastră. 

Laura: O femeie frumoasă, cu părul 
castaniu, lung, ochi mari cu înțelesuri mute, 
rochie galbenă cu mâneci lungi. Are guler alb , ca 
de școlăriță și patruzeci de ani 

Mâinile 
Pescărușul 
Laura (stă pe un scaun și privește spre 

geam) : Parcă plouă a ciudă și durere. Ca în prima 
noapte cu El. Și nu văzusem marea vreodată. L-
am iubit tocmai pentru că mi-a fotografiat-o în 
suflet, toamna. 

Mâinile (așezate în cruce, pe genunchi) : 
Oare știe ce spune ? (Se ridică și îi șterg fruntea) 
Știe… 

Laura (merge să potrivească fitilul lămpii. 
Lumina mângâie pescărușul zgribulit): Ce faci tu? 
Te-am adus de acolo și am început să-ți semăn. 
Nu mai zbor, nu mai înot în fericiri, nu mai 
zâmbesc.. 

Pescărușul (o privește din pânza fără ramă) 
: Nimeni adoarme în inimă ca pe un val. Zâmbetul 
este o barcă a sângelui ce se șterge-n silabe. 
Silabele se frâng sub „Cruci de tuș”. Te văd cum 
vorbești cu mâinile tale. Ți le-ai descărnat de pe 
trup și le privești ca pe două lumânări 
transparente… 

Laura (tresărind) : Oare? Să fie așa? (își 
privește mâinile) 

Mâinile (făcându-se căuș) : Hai, plângi! Din 
ochi să-ți curgă lacrimi ca tăcerea noastră de sare 
și apă… 

Femeia face câțiva pași spre geam : Oare El 
mai știe? Mai știe cum m-am răstignit pe corpul 

lui cu sufletul disecat gram cu gram? Le 
adunasem și i le plouasem peste pleoapele închise 
a somn…M-a iubit atunci! Dimineața mi-a adus 
un pescăruș înghețat…îl ținea în palme și-l 
încălzea suflând (un zâmbet îi anina de colțul 
buzelor.(Tresare și-și scutura capul ) Nu! Ce să 
mai știe ?! Nu El m-a omorât ? 

Pescărușul : Lasă ferestrele , femeie! Nu 
sunt decât capcane pentru respirațiile de 
odinioară. 

Laura (privirile i se întind ca niște linii în 
calea infernului) : La ce bun? Oricum nu-mi mai 
sunt. Ieri am fugit nebună prin ploaie când am 
văzut umbra unui bărbat spălată-n felinarul de la 
poartă. Am crezut că e El. Și-mi luasem ghetele 
invers. .. 

Pescărușul: Ghetele suferinței nu poartă 
măști. Și de nu-ți ești, înseamnă că ai devenit 
înger. Oare nu orice om învață să devină înger 
când începe să se părăsească pe sine ? 

Mâinile ( se unesc într-o inimă) : Inimi de 
toamnă, Laura! Frunze de plastic, Laura! Mări 
galbene, Laura! 

Laura (șoptind) : Da, toamna ultimei 
mări…Inima e frunză și chip. Destinul mă culege 
cu ciocul întâmplării. El nu a fost o întâmplare… 
eu sunt! 

Pescărușul : Tu te gândești la El mereu. Uiți 
că eu ți-am fost dragostea pentru El. Pentru că m-
a adus ție. Auzi ??? 

(întrebarea se face țipăt, țipătul urlă în 
cerul gurii camerei, camera dansează) 

Laura ( cu privirea pierdută, furie) Da, TU! 
Tu, înghețat! TU! (femeia smulge pânza pescăruș 
și o aruncă în sobă) 

Pescărușul (se topește alb) Da, eu…Acum e 
cald și fierbinte…Eu sunt rece și crud…Eu sunt 
zarul care se preface până crezi. Eu sunt mâinile 
pe care le-am legat cu sfori ca păpușile pe scena 
bătută în cuie negre. Eu sunt urma rănilor rătăcite 
pe tot corpul tău. Eu sunt căderea din iad sub 
crematoriile tuturor speranțelor tale! Eu sunt 
marea din ultima toamnă! Eu sunt El !!! 

Laura întinde mâinile 
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Mâinile ating pescărușul 
Pescărușul arde 
Marea arde 
Laura arde 
Toamna e galbenă ! 

(cortina cade) 

3. Salonul cu păpuși
Iarnă. Salonul unui spital. Paturile de fier 

sunt acoperite cu pături. Pe jos, marmură neagră, 
ciobită. Pe tavan, sculpturi în relief. Pare să fie o 
casă nobilă transformată în... altceva. Fereastra 
mare, cu gratii, poartă urmele unor palme. Afară 
ninge frumos. 

Medeea (femeie foarte tânără, frumoasă, 
firavă, păr lung, negru. Poartă o cămașă de 
noapte din satin, capot asemănător, până la 
tălpile albe) 

Fetița (miniatura Medeei, codițe) 
Lunatica 1 
Lunatica 2 
Asistenta 
Medeea (privind pe geam): Ninge. Să nu uit 

să-i spun lui papa să pună clopoței saniei. Precis a 
înghețat lacul. Patinele! (strigă veselă ) Lissette, 
Lissette! (se întoarce și observă paturile albe și 
două femei dansând una cu cealaltă. Pune mâna 
în dreptul ochilor. țipăt scurt) Ah! 

Lunatica 1(oprindu-se) Ce bal al 
inocenților? Așa gălăgie?! Mi se pare.. sans fin.. 

Lunatica 2 (dansând în continuare, singură) 
Fiecare secundă e un gând furtiv al neantului.. 
hai! dansează, dansează! 

Asistenta (intră vijelios, mâinile în șolduri) 
Iar scandal? Iar tămbălău? Iar la bal? Marș la locu' 
vostru! (le împinge pe lunatice. Întorcându-se 
spre Medeea) Și tu? ce tot" papa" în sus, "papa" 
în jos? I-au plăcut damele lu' papa! (râzând, lasă 
la vedere o păstrugă vulgară) Apoi și-a zburat 
creierii... măcar el și i-a zburat, ai tăi... (iese 
hohotind) 

Medeea (a rămas cu mâna în aer. Brusc, 
ochii prind viață, văd) Da! eu nu am avut pistol.. 
Între imagine și clipă nu mai fac deosebirea... 
Neantul este înșelat de sărbătoarea ciudată a 
propriei lui înțelegeri, de efervescența deviantă a 
unui himeric infern. 

Lunatica 1 (visătoare) și tocmai începuse 
"Dunărea albastră"... ( răstit, către Medeea) Tu 
nu știi să leșini cu pompoane? Este totuși o sală 
de bal... 

Lunatica 2 (râzând) Mi s-a rupt tocul.. Uite.. 
(arată șoseta găurită) 

Fetița trece translucidă prin scenă. 
Medeea (Gest de a o atinge) Spune, nu 

punea papa clopoței la sanie? 
Fetița (sare, râde, cântă) 
Medeea (uitându-se la ea, tristă) Mă simt 

criminală și înșelată. O negare de mine din câte 
"tine"? Mă simt înșelată de mine, de fapt. 
(nervoasă) Ba nu! De sărbătoarea ciudată a 
propriei mele înțelegeri (către fetiță, cu durere) 
hai, pleacă! 

Fetița dispare translucidă, cu baloane roșii 
Medeea (strângându-se în ea, sub ea) 

Monstrul se coagulează în gândul meu, unind 
exteriorul cu interiorul... Așa a spus ieri Monsieur 
le Docteur (recită ca o școlărița): Orice durată de 
durere nu poate duce decât la alienarea ființei. 
(anxioasă) Da, mă sperie această teorie. E ca o 
închisoare prelungă sau o tăcere în suspensie... 

Se ridică repede și caută în sertarul de 
lângă pat.. Scoate o batistă cu monogramă în 
care ascunde ceva subțire și lung... Se uită în jur.. 

Fetița (apare cântând) Que je suis belle.... 
Medeea (murmurând sacadat) Te-am 

omorât, te-am omorât. Din fașă. Și papa.. PAPA! 
Fetița se așează lângă. 
Medeea (o mângâie pe capul incolor , apoi 

se ridică, pumnii strânși) "Celalalt, carne din 
carnea ta, carnea mea, a lui... Și-a primit 
condamnarea la moarte semnată cu o dată. A 
uciderii lui papa. Sufletul meu s-a pus în cuiul 
soarelui, dincolo de orice iad, mai adânc decât el.. 
Oasele mele sunt lucioase sub părul ăsta lung. Nu 
mai am chip. Trec printre morminte translucide 
ca tine, Fetițo! Omor fără să vreau siluete din 
sticlă scumpă mie odată. Frica însăși mă privește 
ghemuita intr-un colț, zgribulită de frică! (se uită 
lucid către cele două femei) Ce am ajuns…?! Și 
unde …?! 

Merge către fereastră, privește fulgii mari, 
zâmbet aninat în colțul gurii: Odată, odată... Am 
fost și eu un zâmbet vertical. 

Duce batista la gât. Roșul țâșnește și i se 
mută sub capotul lucios, pe inima neagră. 

Alienatele dansează frenetic, corpurile se 
lovesc unul de altul, cântă urlând, lovind paturile. 

Asistenta întră cu o mătură,țipând... 
Medeea cade. 
Fetița cade. 
Cortina se ridică! 
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SCRIERI DIN BASARABIA 

Mihai Cimpoi 

Căutarea de sine a Doinei Dabija 

De mai multă vreme în josul paginii 1 a 

prestigiosului săptămânal Literatura și arta la 

rubrica La firul ierbii apare, parcă în dreaptă 

cumpănă cu editorialele tatălui său Nicolae Dabija 

câte o secvență publicistică a Doinei Dabija. 

Citim cu plăcere aceste instantanee scrise 

ad hoc, din fuga condeiului, sub presiunea unor 

imperative ale zilei de azi sau mai apăsat 

meditativ, cu opriri stăruitoare asupra sensului 

celor relatate, mai bine spus: trăite, mărturisite, 

șoptite  ca niște rugăciuni rostite mai accentuat 

ca niște strigăte în fața unor primejdii. 

Dincolo de schimbările de tonalitate, de 

umori, de registru, dăm de un pathos al căutării 

de sine, căci ne spune într-o frumoasă nuvelă că 

„a te căuta pe tine însuți înseamnă să-l cauți pe 

Dumnezeu”, că a căuta o altă persoană nu e 

decât tot o căutare de sine, o coborâre în forul 

tău interior.  

Impresia fundamentală pe care ne-o lasă 

aceste secvențe este că avem de-a face cu o 

lucrare de giuvaergiu: sunt bine șlefuite, bine 

potrivite, concise ca expresie, ilustrând spusa lui 

Cehov, conform căreia concizia e sora talentului… 

Sunt, esențialmente, niște prozopoeme, 

niște tablete din stirpea celor argheziene, sau 

niște învățături morale sub formă de parabolă sau 

alegorie, trimiterile la Biblie, secvențele invocate 

trădând această intenție de formulare gnomică. 

Întâmplările, situațiile, evenimentele 

nimerite sub condei sunt cele din cercul familial 

sau din viața cotidiană, dar și alimentate de 

imaginație, de meditație interiorizată, precum 

sunt cele despre cuvinte, despre „toate tristețile 

lumii”, despre „al treilea ochi”, despre iubire, 

despre crizele interioare, despre cărțile care ne 

formează, despre cititorii în stele, despre timp și 

veșnicie, despre valori și virtuți. 

Abordând probleme spinoase, presărând 

sare pe rănile societății  și pe ale indivizilor care o 

alcătuiesc – de la vlădică până la opincă –, 

lansând îndemnuri etice, focalizând starea 

stingheritoare de tranziție și incertitudine în care 

ne aflăm, Doina Dabija le contrapunctează cu o 

liniște a credinței în cele sfinte și frumoase, în 

bunătate (temă frecventă), în reîntoarcerea 

aripilor omului, care i s-au luat pentru păcate.  

Această contrapunctare face lectura 

plăcută, odihnitoare, întremătoare.  
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SCRISORI DIN BASARABIA 

Doina Dabija 

Despre Diana şi alte Diane 

Astăzi e vorba despre Diana, prietena 
mea din copilărie. Dar şi despre toate Dianele din 
lume şi despre toţi cei care poartă un alt nume. 
Însă timpul a fost necruţător cu ei şi le-a dăruit 
clipe prea puţine. 

Astăzi e vorba despre suferinţa unor 
tineri care au plecat încă de la vârsta când 
înfloreau trandafirii… 

N-o mai văzusem de câţiva ani, când a
venit să mă vadă. Era senină şi zâmbitoare, deşi 
ştia ca e bolnavă, dar nu mi-a spus. Probabil că 
încă spera că se va face bine şi n-a vrut să mă-
ngrijoreze. Iar la puţin timp după vizita ei, a murit 
de leucemie. 

O veste care m-a cutremurat. Pentru că 
eram convinsă că la vârsta ei, la vârsta noastră,nu 
se moare. Iar mutarea ei între stele, m-a făcut să 
mă gândesc că undeva, în toate colţurile din 
lume, cineva-i la limita dintre viaţă şi moarte. 

Acum câțiva ani, am întâlnit un copil care 
din cauza că nu avea deloc imunitate, trăia în 
spital încă de la naştere. Avea acolo o cameră a 
lui amenajată ca acasă. Iar medicii se comportau 
cu el,ca şi cum era o rudă a lor. Iar ceea ce m-a 
impresionat cel mai mult, a fost faptul că la cei 
zece ani ai lui, medita asupra suferinţei aşa cum 
n-o face nici măcar un bătrân: ,,Ştiu că boala mea
există numai în viaţa aceasta. Aşa că mă bucură
gândul că are şi un sfârșit. Iar faptul că până acum
n-a reuşit să-mi îndese  nimeni pe cap o coroană
cu spini sau să mă răstignească, mă face să mă
simt un bolnav-fericit.”

Acest copil mi-a dăruit atunci o lecţie de 
viaţă. O lecţie pe care mulţi n-o putem însuşi 
pentru că suntem  convinşi că bolile necruţătoare 
sau bătrâneţea nu ni se poate întâmplă şi nouă. Şi 
uneori,preocupaţi de grijile vieţii,nu doar că nu 
avem timp să ne gândim la alţii, dar n-avem timp 
nici măcar să trăim. 

Astăzi e vorba despre Diana și despre 
mulţi,mulţi alţii, care suferă şi mor undeva, 
fiecare-n colţul lui de spital. Iar pământul nu 
rămâne-n urma lor decât un rai rănit…    

Să ne învingem! 

Trăim într-o eră când suntem manipulați 
prin frică. Iar aceasta, e-n stare să nască în 
interiorul nostru monștri. Pentru că omului îi este 
frică tot timpul și de orice: de durere, de sărăcie, 
de necazuri, de alți oameni, de ziua de mâine etc. 

Dar până la urmă, acest sentiment este 
unul firesc, doar că depinde și până la ce cotă se 
ridică acesta în noi. Pentru că și sfinții închisorilor 
chiar dacă au trecut prin chinuri greu de imaginat, 
au știut să se învingă. Acestora fiindu-le frică mai 
mult de Dumnezeu, decât de oameni. Mai frică că 
vor rămâne fără conștiință decât de durere. Mai 
frică să nu li se smulgă credința decât de moarte. 
De aceea și suferința a rămas neputincioasă în 
fața lor și n-a reușit să-i sperie. Dar fiind în 
temnița,au avut sufletul liber.  

Iar viața acestor oameni precum: I.P.S 
Bartolomeu Anania, Nicolae Steinhardt, Mina 
Dobzeu, Ilie Cleopa, Iustin Pârvu, Andrei 
Ciurunga, Petre Țuțea, Vasile Țepordei, Serafim 
Dabija si mulți alții, trebuie cunoscută de fiecare 
dintre noi pentru că avem ce învăța de la ei. 
Pentru că aceștia au știut să-și trăiască clipa la un 
alt nivel și-au demonstrat că nimic nu se poate 
îndeplini fără efort. 

Iar neamul nostru, care a trecut prin 
atâtea încercări, este dator să nu-și umple inima 
de igrasie, dar să se învingă, așa cum au făcut-o și 
sfinții închisorilor comuniste. 
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SCRISORI DIN BASARABIA 

Afanasii FET 

(5.12.1820 – 3.12.1892), poet clasic rus de factură 
romantică. Scrie o poezie lirică contemplativă, remarcabilă 
prin scurtimea expresiei, sugestivitatea și muzicalitatea 
interioară a versului. Se naște la Novoselki, gubernia Orlov. 
Face studii la Universitatea din Moscova, facultatea juridică, 
apoi la cea de istorie și filologie. În 1840 publică prima 
culegere de versuri - "Panteonul  liric" ("Liriceskii panteon"), 
apreciat de critici de seamă, ca Visarion Belinski, Piotr 
Kudreavțev și de poetul Evgheni Baratânski. Alte două 
volume cu titlul comun "Poezii" ("Stihotvorenia") apar în 

1850 și 1856. Scrie și poeme, povestiri în versuri, proză artistică, precum și schițe de călătorie și 
articole critice. Publică regulat în reviste prestigioase - "Russkii vestnic", "Literaturnaia biblioteka", 
"Zarea". Traduce din operele poeților Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe, André Marie 
Chénier, Adam Bernard Mickiewicz ș.a. Publică și alte volume de poezii și memorii intitulate 
"Amintirile mele" ("Moi vospominaniia"). 

Am venit cu vești la tine 

Am venit cu vești la tine, 

Să-ți spun că afară-i soare, 

De la caldele-i lumine 

Frunza-n străluciri tresare; 

S-a trezit pădurea toată,

Orice ramură-i e trează,

Păsări cântă, ea tresaltă,

Totul se-mprimăvărează;

Cu aceeași multă-ardoare, 

Ca și ieri, venii la tine 

Să-ți spun că a mea suflare 

Numai ție-ți aparține; 

Să-ți spun că-i o bucurie 

Ce de peste tot îmi vine, - 

Nu știu ce-am să cânt, dar mie 

Gândul, inima mi-s pline. 

N-o trezi de cu zori, n-o trezi

N-o trezi de cu zori, n-o trezi,

Somnu-i este-așa dulce în zori;

Îi respiră la piept noua zi

Și obrajii i-s strălucitori.

Și-i fierbinte sub cap perna ei, 

E fierbinte și somnu-i adânc, 

În șuvițe, prin părți, pletele-i 

Peste umerii dalbi se răsfrâng. 

Iar aseară, la geam, mult a stat 

Și, vrăjită, pe cer urmărea 

Cum, prin nori, luna s-a tot jucat, 

Se-ascundea și-apoi iar se ivea. 

Și pe cât strălucea luna sus, 

Și pe cât trilu-n pomi răsuna, 

Tot mai palidă ea se făcu, 

Tot mai tare-o frigea inima. 
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De aceea-i se-aprind zori de zi 

Lângă piept, pe obraji lucitori. 

N-o trezi de cu zori, n-o trezi,

Somnu-i este-așa dulce în zori!

Pânză minunată... 

Pânză minunată, 

Cât de dragă-mi ești: 

Glie albă toată, 

Lună ca-n povești, 

Din tării - lumină, 

Omăt sclipitor, 

Și o fugă lină 

De sănii, ca-n zbor. 

* * *

Știu, copilo, că sub Lună 

N-ai teamă, nu te-nfiori:

Dimineața, pe zăpadă 

Văd urme de pantofiori. 

Drept că noaptea luminează 

Rece, limpede, tihnit; 

Drept că nu-n zadar, amico, 

Lași culcușul părăsit: 

Diamante-n raza lunii, 

Diamante-n zări, cât vezi, 

Diamante-n pomi, pe ramuri, 

Diamante pe zăpezi. 

Însă teamă mi-este, scumpo, 

Că-n al nopții vifor rău 

Va dispare cărărușa, 

Croită de pasul tău. 

* * *

Învață de la ei: stejar, mesteacăn. 

E iarnă-n jur. E timp hain, cumplit! 

Zadarnic lacrimi le-a-nghețat pe cearcăn, 

Și coaja, strânsă-n friguri, a plesnit. 

Viforu-i tot mai rău, cu orice clipă 

Rupe-nciudat frunza ce se ținu, 

Și geru-i crunt, inima-n sine țipă; 

Ei stau și tac; stai fără glas și tu! 

Dar crede-n geniul primăvăratic, 

Ce iar călduri și viață va sufla. 

Pentru senine zile, revelații 

Sufletu-ndurerat va triumfa. 

* * *

Eu nimic n-o să-ți spun, n-o să-ți spun, 

Și de orișice griji te scutesc, 

Despre câte-n tăcere adun 

Nici aluzii să-ți fac nu-ndrăznesc. 

Flori nocturne-n zi dorm, se refac, 

Dar cum soarele cade-asfințind, 

Frunze-agale, ușor se desfac 

Și-mi aud inima înflorind. 

Și nocturne răcori mă izbesc, 

Oboseli și dureri mă răpun... 

Eu de orișice griji te scutesc, 

Eu nimic n-o să-ți spun, n-o să-ți spun. 

Traduceri de Gheorghe DONI 
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SCRISORI DIN SERBIA 

Ioan Baba 

PRIVIRE DIN 
LEAGĂNUL 
EUROPEI 

Confratelui Mihajlo Vasiljević 

Talpa lui Traian se-ntindea 
către vecini  
De la Kostol spre Severin  
Din camera 314 a Hotelului 
Continental  
O-ntrezăream ca pe un pod
imaginar al Europei

De fapt ca pe o - Via regia - 
între două castre 
Peste care în antichitate ca un 
liant  
Podul traversase fluviul  și 
spiritul  
De neam ieșit din scutece 
pelasge 

Era o victorie asupra apei cu 
valuri blânde 
Neagitate de tautofonia Vacii 
Care unea privirea-n într-un 
sărut de maluri  
Cale mai calmă pe care 
ajunseră de la Schela Cladovei 
Urmașii preistorici din vechea 
Europă 
Naviganții Daci precum Omul 
și consoarta lui 
Străbunicul prietenului meu 
Constantin Vasilești 

Cel din ziua a patra a lui 
Gustar și Anno Domini 1880 
Care parcă ar fi vrut să 
blagoslovească Europa  
Călare pe o uriașă cruce din 
butuci seculari 
Ca Semnul Lui Constantin cel 
Mare Într-o barcă fără vele 
Ticsită cu unelte din oase 
Arme din corn de țapi 
ispășitori 
Ceramică roșiatică coaptă în 
furnale cu tujleni și paie  
Lustruită cu broboane sărate 
de sudoare  
O plasă ca o tolbă enormă 
pentru echilibru și plăcere 
Care plonja ca un covor 
brodat cu solzi de argint  
În care peștii jucau ca niște 
simboluri arhaice străbune 
Stindarde în tolba dacică ca pe 
Columna Traiană  
Iar din ceruri cabotiera lui 
supravegheată  
De albatroși înzestrați cu aripi 
ca de îngeri 
Rândunele-de-apă-n stoluri 
Prevestitoare de bunuri 
Ca gândurile lor fierbinți care 
zburau spre procreare  
O râvnă lumească spre-o altă 
icoană în viață  

La plecarea înspre noua vatră  
Vestigiile s-au profilat pe 
imensa oglindă ridată de apă  
Să reziste în milenii pentru 
Noua Europă  
Ca în coleus sângele seducător  
Ca Oul vertical-orizontal care 
zugrăvit într-un extaz  
Își calculase vârsta cu anul de 
naștere 

Călare pe Danubian 
înflăcărată în cazane 
Și-apoi ca o țestoasă în adagio 
sau Doina cea străbună  
Privighetoarea noastră De dor 
De jale Dragoste Revoltă 

Azi la Kladușnița trăiește 
consângeanul Vasiljević 
Mihajlo 
Astfel înmatriculat El își ridică 
un Muzeu pe malul Dunării 
Alei țesute cu Chipuri 
neonaturale Inimi din piatră 
venicioară 
Alei de butuci cu ochi și brațe 
unice  
Trunchiuri mumificate cu 
chipul lui Apis 
Toate venind aci ca niște 
taurocefali la vatra lui cea 
nouă  
Fără acte pe același bulevard 
de apă 

Privind din colțul neolitic și 
Schela Cladovei  
Ecoul chemării zboară din 
vârful Turnului de Apă  
Rostogolindu-se-n imaginar ca 
o rugăminte
Ca fratele Mihai s-aprindă
dincolo sub geana cerului
Pe malul sârbesc al Danubiei
un foc de veghe în noul castru
Ca să-nțeleg unde este vatra
moștenită din străbuni
Să veghez noua lui casă și să
admir priveliștea
Din vechimea cea umană și
Leagănul de Europă
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   SCRISORI DIN SERBIA 

Nedeljko Terzić (Serbia) 

POVESTE DESPRE 
UN SĂRUT  

Lui Constantin Brâncuși 

Creatorul a fost cosmic-
recunoscător,  
pe un munte a creat o 
frumusețe de piatră   
cu înfățișare de bărbat,  
iar  vizavi  pe un alt munte 
înalt 
a așternut o stâncă, sădind un 
zâmbet blajin 
de femeie preafrumoasă.   
Piatra de pe munte jura în 
fiecare seară   
că dimineața va săruta stânca.  
Se privesc de secole,  
el îi comunică prin cântec că 
așteptă un sărut,  
ea îi răspunde cu vocea zânei 
de munte  
că nu o vor trăi vreodată clipa. 

* * *

Cu gândul la sărut,  
ardea de fericire  
sub zăpadă și ploaie,  
la căldura Soarelui,  
biciuit de furtuni  
și vânturi.  
În fiecare dimineață ea privea 
pe furiș spre muntele lui  

și ori de câte ori îi zărește  
preafrumoasa talie luminată 
de tânărul Soare  
în ea se unduiește și frământă 
dorul.  

* * *

Într-o noapte din urmă cu 
mult timp  
s-au zguduit dealurile și
munții,
pădurile s-au tresăltat,
pârâurile s-au ondulat,
ploile și zăpezile s-au oprit în
nori,
iar de pe coasta munților înalți
și stânca și piatra
s-au repezit unul spre altul.
Dimineața totul a fost ca ieri,
de parcă nu s-ar fi întâmplat
nimic,
doar din pădure un cântec
nou al păsărilor
pe care până atunci, nimeni
nu l-a auzit.

* * *

Piatra și stânca și-au legat 
viața  
și priponiți încă privesc unul la 
altul.  
Undeva în depărtare, bătrânul 
vulcan a tușit, 
s-a agitat, adormind apoi în
nemișcare
ca un copil mic în brațele
mamei,

iar cineva a-ncremenit această 
imagine.   
___________________  
Constantin Brâncuși (19 februarie 
1876 - 16 martie 1957)  
În 2021 – 145 de ani de la naștere 

ÎN AMONTE ȘI-N 
AVAL  

Există multe râuri mari și chiar 
mai lungi 
dar sunt cu mult mai mici, 
deoarece curg doar într-o 
direcție egoistă, 
leagă multe popoare, 
lumi, vieți și nori 
cărora le este și oglindă în 
nopțile tihnite. 
Galerele de război trebuie să 
navigheze în amonte 
chiar invers, în sus către izvor, 
estompate la câte un mal 
să rămână pentru totdeauna 
bobinate, 
transformate-n praful de 
istorie, 
să nu mai grăiască vreodată 
veste de oroare. 
Navele încărcate cu scoici 
colectate pe maluri pe sub 
zece steaguri 
vreau să navigheze în aval 
să le salute copiii 
fluturând din mâini   
cu vocile dulci care răsună: 
Dunăre râu puternic, aruncă-
ne peste poduri!  

Tălmăcire din limba sârbă de Ioan BABA 
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IIINNNTTTEEERRRVVVIIIUUU   

Mariana Stratulat 

Poeta Verica Preda – PreVera din 
Vârșeț  

Sintaxă terestră, în murmurul fin al poeziei 

Verica Preda – PreVera s-a născut la 

Kruščica, dar trăiește și lucrează la Vârșeț. Este 

responsabilă cu achizițiile publice în administrația 

orașului. Verica Preda este membră a Asociației 

Poeților din Serbia și președintă a Asociației de 

Afirmare a Artiștilor din Vârșeț „ARS”. Totodată, 

ia parte activă la activitățile Comunei Literare 

„KOV”. Scrie poezie pentru copii, adulți, poezie 

haiku și alte genuri. A publicat versuri în diferite 

reviste, iar creațiile ei sunt incluse într-un număr 

mare de antologii de poezie în mai multe limbi. 

Se prezintă cu regularitate la manifestări literare 

în Serbia, Macedonia și România.  

Noi ne oprim aici. În continuare o lăsăm 

pe Verica să se prezinte: „Nu sunt „decât un fin 

murmur de fălci și mandibule,  /de rădăcină și de 

valuri/cronțănind”, așa cum spune Nichita 

Stănescu în poezia sa „Sintaxa terestră”. Sunt o 

femeie simplă, angajată, mamă a doi copii, 

Angelina și Ștefan, soție, prieten în căutare 

permanentă a tot ceea ce este frumos în acel 

murmur și în acele reflecții… Întotdeauna încerc 

să dăruiesc oamenilor cea mai bună versiune a 

mea și deseori, în căutarea bunurilor materiale, 

găsesc refugiu în bogata lume a fanteziei”. 

La întrebarea cum a devenit Verica Preda 

– PreVera, primim următorul răspuns: „Până în

anul 1989 mi-am semnat versurile cu Lela

Mihajlović, porecla și numele de fată. Prin

căsătorie, am luat numele Preda, iar la concursuri 

m-am semnat cu cifrul „PreVer”. Mulți oameni nu

au înțeles că este o combinație dintre numele și

prenumele meu și mă confundau cu poetul

francez Jacques Prévert. Astfel,  prietenul meu din

Belgrad, Vladimir Rajković, a adăugat un „a“ la

final. Noul pseudonim a fost pe placul tuturor și îl

port cu mândrie. Nu mă compar cu Prévert, dar aș

vrea să ating valoarea sa în poezie. Când am

descoperit poezia lui Prévert, am rămas uimită de

stilul său rebel și lirica umanistă, prin care a

indicat asupra fenomenelor apărute în societate”,

povestește interlocutoarea noastră.

Pentru PreVera, poezia este precum un 

strigăt al inspirației, un rezumat al emoțiilor, 

hrană pentru suflet, eliberare. Prin jocul de 

cuvinte care se prind în horă și se transformă în 

versuri, iar versurile în strofe, ne exersăm 

capacitățile intelectuale, ne trezim fantezia, 

transmitem mesaje și emoții… Carl Sandburg a 

declarat: „Jumătate de poezia mondială a fost 

scrisă pentru că unii oameni nu au avut curajul 

să-și declare dragostea”. Impresiile personale sau 

impresiile altora, le „împachetează” în figuri 

stilistice și încearcă prin ele să oprească râul din 

mers sau să rețină curcubeul după ploaie.  

Verica colaborează cu actrița belgrădeană 

Sonja Radosavljević, care în momentul de față 

trăiește și lucrează în Vârșeț: „Sunt mândră de 

proiectele noastre comune, precum monodrama 

„Stamenka din Kruščica“ și piesa de teatru 

„Neuitarea“, o poveste despre femeile care au 

participat în războiul de pe teritoriul Monarhiei 
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Austro-Ungare. Amintesc, aparte, spectacolul 

muzical cu păpuși pentru copii. Mă mândresc și 

cu imnul pe care l-am scris pentru Asociația 

„Parakvad“ din Vârșeț. Din vânzarea CD-ul se vor 

colecta bani pentru îmbunătățirea condițiilor de 

viață a persoanelor cu dizabilități”.  

Despre Asociația „VAU/ARS” spune că a 

fost înființată în anul 2016, la inițiativa soțului ei 

care i-a înțeles gândul și anume că trebuie să ne 

înălțăm deasupra mentalității locale. Această 

asociație reprezintă un lăcaș de refugiu pentru 

toți cei care se simt artiști. Scopul lor este 

afirmarea artiștilor talentați în diverse domenii, 

care încă nu au avut această ocazie: „Arta are 

putere doar când ne apropiem de ea în totalitate. 

Urmărind această idee, ni s-au alăturat Srbislav 

Bošković și Nikolina Nina Babić împreună cu 

tinerii lor colaboratori. Ei au decis să afirme toate 

segmentele artei, de la literatură, pictură și 

muzică până la film și tot ceea ce putem numi 

artă. Aici facem schimb de experiențe, colaborăm 

cu diverse asociații, organizăm ateliere pentru 

copii – toate cu scopul să afirmăm valorile 

culturale și spirituale. Energia noastră creativă se 

contopește și nu ținem cont de vârstă sau alte 

diferențe. Am participat la mai multe evenimente 

de la noi din țară, în Macedonia și România. Am 

cucerit și premii, dar cel mai mare premiu este 

când reușim să le trezim altor oameni dragostea 

pentru creativitate și schimbări pozitive, când 

reușesc să-i binedispun cu versurile mele, așa cum 

s-a întâmplat nu demult la ediția jubiliară a

manifestării „Balul strugurilor”.

Arta șterge frontierele, astfel că PreVera 

pune accentul pe colaborarea cu România: 

„Primele impresii le-am așternut pe hârtie în anul 

1983, când într-o mică bibliotecă din Deta am 

cumpărat cartea lui Dragomir Draga. Mai târziu l-

am descoperit pe fenomenalul poet Nichita 

Stănescu și expresia poetică modernă a lui Vasko 

Popa. S-ar putea spune că cei doi mi-au influențat 

stilul poetic. Românii sunt vecinii și prietenii 

noștri. Sunt mândră de faptul că poezia mea este 

tradusă în limba română. Am o colaborare 

excelentă cu consiliile comunităților locale din 

satele noastre, pe care îi ajut în partea 

administrativă.  

Motto-ul meu este să facem fapte bune, 

căci ele ne vor proteja în zile grele”. 

Interlocutoarea noastră lasă impresii 

pozitive oriunde se prezintă. Oamenii o îndrăgesc 

la prima vedere. Ea spune că secretul se ascunde 

în următoarele versuri: „Îmi trăiesc visurile 

mărunte/Gigiulită în zorile zilei/Prin fantezie ating 

și câte o stea/Mă trezesc și privesc realitatea 

colorată în culori vesele/Ceasul meu nu grăbește 

nicăieri./În infinitul vremii/Păstrez iubirea să nu 

răcească de atâtea treziri și dăruiesc cea mai 

bună versiune a mea” 

Succesul nu constă în lucruri materiale, ci 

este bucuria pe care o aduceți în sufletele 

persoanelor dragi, spune PreVera.  

Interlocutoarea noastră are o sumedenie 

de planuri pentru perioada următoare, fie că sunt 

pe termen lung, fie de pe o zi pe alta: proiectele 

la asociației „VAU ARS”, o nouă plachetă de 

versuri, poezie haiku...  

La final, PreVera transmite următorul 

mesaj: „Haideți să încercăm să nu simțim decât 

dragoste. Așa vom crește, nu numai în ochii 

noștri, ci și în ochii oamenilor care ne sunt alături 

și care ne-au dăruit această dragoste. Mulțumesc 

„Libertății” pentru atenția acordată. Sper să ne 

reîntâlnim pe traseul paginilor, cu lumina fericirii 

în priviri”.  
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SCRISORI DIN SERBIA 

Verica Preda PreVera 

O POEZIE 
ÎNCĂTUȘATĂ 

Între două țipete 

două tăceri 

două începuturi 

două sfârșituri 

două esențe 

două ființe 

în căutarea libertății versului 

două întrebări 

două negări 

două teze 

doi balauri 

două limbi înflăcărate 

două talere  

aparent curate 

încearcă să echilibreze 
cântarul 

P.S. 

scala vibrează 

poezia nu respiră 

până nu o calmează 

greutatea adevărului. 

UNDEVA ÎNTRE 
CĂUTĂRI 

Am discutat  

cu Nichita 

în urmă cu câteva zile 

în timp ce vântul Coșava a 
părăsit 

orașul de sub Cetate  

și s-a furișat în fisuri carpatice 

căutând butonul 

de calmare a sufletului 

despre noduri 

și amintiri uitate 

despre viața unei umbre fără 
trup 

despre păsări 

care-și caută adăpost 

despre o cursă fără sfârșit 

despre arătătoarele roșii 

de pe mecanismul de 
măsurare 

a căderii frunzelor 

și a nașterii semințelor de mac 

a particulelor 

și a fulgerelor 

pe care într-o zi senină 

cu nori albaștri 

pe câmpiile 

ce dau naștere noilor trăiri 

pe care doar poeții le pot 
vedea. 

Nu am căzut de-acord 

referitor la adâncul din ochiul 
vulturului 

la limitele căderii 

în jurul cercului bisectat 

de stațiunile durerii 

și vederii 

momentului fericit ... 

Ne-am despărțit 

plini de electricitate 

sub limbă 

și frig în pași 

așteptând  

să se nască vremea 

în care petele noi de sânge 

printre brazde 

și porumb copt 

vor găsi urme 

ale Calului Troian 

și ale răspunsurilor încătușate. 

P.S. 

Așteaptă-mă 

Tu, cavaler al ținuturilor 
valahe 

Sub Calea Lactee 

Să dezlegăm  

mreje de păianjeni și noduri 

căci doar timpul infinit 

și curajul gândurilor stagnate 

pot tăia zăvoare și lacăte 

și evanghelii nescrise. 

Tălmăcire din limba sârbă Mariana STRATULAT 
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SCRISORI DIN AMERICA 

Alexandrina Tulics 

Plicul cu ștampila roșie 
album Pâine Din Țăst 

Aşezată lângă colţul ferestrei,aplecată pe 
fotografia ce o ţine în tremurul mâinilor, 
acoperită de lacrimi mari, dureroase, care se 
sparg de fizionomia părinţilor odată fericiţi, fetiţa 
cu nume de înger, murmură printre lacrimi, 
cuvinte şoptite, dureroase, nişte rugi par a fi, ce 
vor să-i aducă pe părinţi împreună.  

Îi urmăreşte privirea mamei atât de 
fericită,o promisiune ce se vrea veşnică în ochii 
celui care îi este tată şi pe care îl iubeşte atât de 
mult... 

Le acoperă cu palmele căuş, feţele şi le 
ridică pe amândouă odată, cu gândul la 
despărţitura dintre ei, făcută de ruptura 
fotografiei pe care a găsit-o atunci când cobora 
scările ce o duceau spre dormitorul părinţilor. 

La început crezuse că, parcă ceva acoperea 
doar o parte din poză, dar cu cât se apropia mai 
mult, observă că erau două bucăţi din poza care 
părea să-i apere viaţa prin privirile fericite şi 
promițătoare ale părinţilor ei. Parcă-i auzise 
vorbind mai apăsat, (cu reproş) dar se gândise 
căci lucrurile „oamenilor mari” îi fac să vorbească 
mai agitat sau apăsat. 

... închise ochii şi se văzu într-un cărucior... 
cu mai multe roţi decât cele obişnuite pentru 
copii cu „acele ajutătoare” ce venise prin 
„comanda la domiciliu” şi pentru care mama 
plânsese mult când îl primise. 

Mai tot timpul stătea în el, când mama 
avea treabă în bucătărie, când asculta cântări 
cereşti la care plângea sau atunci când plecau 
împreună (şi căruciorul le însoţea peste tot) dar 
mai ales serile şi le reaminteşte când, venit după 
o zi de lucru, cu haine prăfuite, tatăl îşi întindea
mâinile spre ea şi în genunchi, acolo lângă
căruciorul ei, se apleca şi o întreba rar:

– Ce face prinţesa mea?
– Cum se simte prinţesa?
– Ce a mai făcut azi prinţesa? şi toate

durerile ce-i ţintuiau micul trupuşor atât de 

chinuit din cauza bolii, parcă o părăseau şi se 
credea cu adevărat prinţesă! 

Ea îşi scotea carneţelul pe care îşi nota 
dorinţele scrise să nu le uite, şi cu ochii închiși i-l 
arăta, iar el se făcea că nu ştie să citească, astfel 
încât ea trebuia să i le spună tare, de mai multe 
ori, până când în final el înţelegea toate dorinţele 
şi îi promitea prinţesei împlinirea lor. 

Înaintea Crăciunului, tata veni pe 
neaşteptate de la serviciu, se îmbrăcă altfel decât 
în hainele de lucru, o salută pe micuţă, îi spuse 
despre iubirea lui pentru prinţesa scumpă a inimii 
lui şi parcă la despărţire, avea ochii umezi... 
Câteva zile mai târziu, el, care o ducea pe braţe în 
fiecare seară la camera ei special amenajată (în 
funcţie de suferinţă) simţi cum pe barbă îi picase 
un bob de rouă cald, ce parcă o cutremură şi-i 
dădu fiori, ca o veste rea. Se gândi: 

– Să aibă legătură cu plicul cu ştampila
roşie care îl făcuse atât de trist? Se lăsă totuşi în 
braţele lui puternice de tată, se simţi prinţesă şi-n 
acea seară, dar inima începu să-i bată repede a 
frică, o teamă pe care n-o cunoscuse până atunci, 
gândindu-se că „ceva străin” ar putea să-i fure 
braţele tatălui în care se simţea pe deplin, 
prinţesă! 

Din nou gândul îi zboară la timpul acela 
când a găsit fotografia ce-o ţine în mână când 
temerile ei se adeveriseră fiindcă mama a găsit 
un timp protocolar să-i spună despre... o separare 
între ei, părinţii şi poate i-o mai fi spus şi altceva, 
nu ştie,nu-şi mai aminteşte deoarece s-a ghemuit 
la pământ, ca atunci când au găsit-o căzută lângă 
trepte, cu piciorul rupt. Ar fi vrut pentru prima 
dată în viaţă să fugă cât mai departe, să n-audă 
cuvântul separare care înseamnă DIVORŢ între 
părinţi. Aşa îi spusese Constanţa, doamna aceea 
care o mai ajuta la matematică. 

Azi e singură, cu cei doi părinţi în mâini 
diferite, cu feţele lor udate de lacrimile ei, 
încercând să lipească poza sau... măcar zâmbetul 
atât de fericit în care, ar fi vrut să se regăsească şi 
ea. 
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MERIDIANE LIRICE 

Evgheni Evtușenco 

MUSTRĂRI de CONȘTIINȚĂ 

Noi trăim, nu ni-e gândul la moarte, 

De aceea uităm de rușine; 

Nevăzută madonă – conștiința 

la răspântii doar ni se aține. 

Și pășesc și nepoții și fiii 

Cu toiag și desagi de cerșit, 

O, ciudatele zbateri de cuget 

Când atâți de conștiință-au fugit! 

...Foarte bine știau toți călăii: 

„Cin’ se zbate e un răzvrătit. 

Un pericol e chinul conștiinței, 

Să-i găsim deci conștiinței sfârșit“! 

Dar la fel ca semnalul de-alarmă 

Casa lor nopți de-a rândul izbind, 

Frământarea conștiinței teribilă 

Răzbătea la călăi hohotind. 

Chiar la cei ce minciunii-i stau pază 

Și-a lor cinste-au pierdut-o, de când, 

Din conștiință de nu e nicio urmă, 

Mustrări de conștiință tot sunt! 

Și-atunci când în lume întreagă 

Unde nimeni nu-i fără păcat, 

“Ce-am făcut?” de se-aude-n oricare 

Veți vedea tot pământul schimbat. 

...Vă sărut mâna întunecată 

Lâng-o margine de necredință 

Și-mi rămân pentru crezul din urmă 

Luminoase mustrări de conștiință. 

*** 

fragment 

Eu nu te mai iubesc... Banal deznodământ... 

Banal cum este viața, banal cum moartea e, 

Romanței crunte coarda în două o voi rupe: 

Să măscărim comedii acuma, pentru ce? 

Lățoasă stârpitură, cățelul n-o-nțelege 

De ce faci pe grozava, de ce fac pe deșteptul... 

Dacă-l închid la mine – zgârâie ușa ta, 

Dacă-l închizi la tine – o zgârâie pe-a mea... 

De atâta frământare chiar poate-nnebuni. 

Cățel sentimental, ești june, negreșit, 

Dar eu nu-mi voi permite să fiu sentimental 

Ca să lungesc tortura, trăgând de un sfârșit. 

Nu slăbiciune – crimă-i să fii sentimental, 

Să te mai moi din nou, să mai promiți odată 

Și să încerci să mai montezi o piesă 

Cu titlul ei obtuz de: “Dragoste salvat”! 

....................................................................... 

Pîn’ la dambla scâncește bietul câine 

La ușa ta, la ușa mea cu-al labei zgârâit... 

Că nu te mai iubesc, eu nu îmi cer iertare, 

Iertare-mi cer pentru că te-am iubit, 

În românește de Victor RUSU 
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 MERIDIANE LIRICE 

RENÉ DEPESTRE 

René Depestre este un poet haitian, 
nuvelist, romancier și eseist, născut la Jacmel în 
1926, în prezent rezident în Franța. 

Activist politic, în tinerețe, a părăsit Haiti, 
s-a mutat la Paris și a urmat cursuri la Sorbona. Se
apropie de poeții suprarealiști și este interesat
îndeaproape de mișcarea negritudinii, dar este
îngrijorat de un anumit radicalism și susține o
deschidere care va da naștere la antilanitatea
teoretizată de prietenul său Édouard Glissant, ce
va duce la noțiunea de creolitate dezvoltată
ulterior de Raphaël Confiant. Se intersectează cu
Leopold Sedar Senghor și începe o lungă relație
de prietenie cu Aimé Césaire.

Fiind apropiat de mișcările de 
decolonizare, a fost expulzat de pe teritoriul 
francez. Peregrinările îl duc în Cuba, apoi în 
Ungaria și din nou în Franța, unde se stabilește la 
Lézignan-Corbières, în anii `80. 

Câteva repere din activitatea sa: 1945- 
creează, împreună cu alți tineri intelectuali 
haitieni, revista literară „La Ruche” și publică 
prima sa culegere de poezii, „Étincelles”-
„Scântei”. Mai târziu, în 1956 apare „Minerai 
noir”-„„Minereu negru”, tradus în rusă în 1961 de 
Pavel Antokolski, în care evoca suferințele și 
umilințele sclaviei. 

 În 1982 primește bursa Goncourt pentru 
nuvelă, pentru „Alleluia pour une femme-jardin”-
„Aleluia pentru o femeie-grădină”, iar în 1988-
premiul Renaudot pentru romanul său „Hadriana 
dans tous mes rêves”-„Hadriana în toate visele 
mele”. 

A publicat peste 30 de volume și este 
recompensat cu numeroase alte distincții și 
premii literare: premiul Tchicaya U’Tamsi al 
poeziei africane (1991), premiul Guillaume 
Appolinaire pentru poezie (1993), Marele Premiu 
pentru al Academiei Franceze (1998) etc. 

Un amănunt interesant, Depestre este 
unchiul lui Michaëlle Jean, fostă guvernator 
general al Canadei (2005-2010)  și secretar 
general al Organizației Internaționale a 
Francofoniei (2015-2019). 

Refuză să se considere un exilat, 
preferând să i se spună nomad și  își propune să 
fuzioneze cu o lume, pierdută pentru totdeauna, 
dar totuși accesibilă prin practica poetică. 

Scrierile sale explorează teme de politică, 
erotism și misterioase tehnici voodoo învățate de 
la bunica haitiană, infuzate cu un limbaj figurat, 
înălțător și senzual, echilibrat, de comedie, 
tristețe și nostalgie, presărat cu accente politice. 
“După ce am asistat la o decolonizare la nivel 
global, cum să procedăm cu decolonizarea 
cuvintelor?”.  

În spatele erotismului vesel al acestui 
poet „solar” stă efortul disperat al unui 
dezrădăcinat, apatrid, căruia-i rămâne la 
îndemână unealta propriului glas în demersul său 
de a cuceri obiectul dorinței. Pământul prinde 
forme carnale. Iar autorul, darnic, îi lasă 
cititorului cea mai bună parte: cea a plăcerii fără 
efort, solitare și gratuite, rodul rătăcirilor 
fantastice ale unui „geolibertin” revoltat 
împotriva lumii și salvat de femei. 

Femeia este valul ascendent al vieții, 
ombilicul electric al pământului, marele impuls 
nervos care protejează soarele, luna, 
anotimpurile și culturile. Binele, dreptul, idealul, 
adevărul, frumosul, singularul și universalul, la fel 
ca toate celelalte concepte abstracte de zi și 
noapte,  odată aduse în poziție orizontală, se 
concretizează într-un sân, o gură, un pântec sau 
un geamăt glorios al unei tinere în extaz creator. 

Milan Kundera ni-l descrie foarte bine pe 
René Depestre: „Depestre este un adevărat poet 
sau, ca să spunem așa în manieră antileză, un 
adevărat maestru al minunatului: a reușit să 
înscrie pe harta existențială a omului ceea ce 
până atunci  nu fusese înscris acolo: limitele 
aproape inaccesibile ale erotismului fericit și naiv, 
limitele aproape imposibile ale sexualității pe cât 
de neînfrânată, pe atât de cerească ...” 
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CARNET DE 
SĂNĂTATE 

Soarele-mi ia în pumni seva 
anilor pe măsură ce exilul se 
retrage din ținuturile mele. 

Un sezon al viselor irigă 
lucrurile tandre din viață. 

Oh, poetal iubirii solare! oh 
magician al unei 

Veneții fără măști sau 
carnaval! 

la această răscruce a toamnei 
mele 

Știu în ce foc al îndurării 

s-arunc lemnul mort al
dușmanilor mei:

mânerul securii lor nu poate

seduce niciun muzician al 
copacilor din pădurea mea. 

În cuvintele răcoroase de 
seară găsesc legăturile 

care unesc mitul cu venele 
frunzei, 

care leagă și pietricelele 
râului, 

cu vârtejul vieții din poeziile 
mele. 

Iată  vârsta coaptă a pinului de 
Alep 

a mimozei japoneze: este 
timpul 

să construim o punte între 
trecutul cubanez 

și noul zvon al vântului în 
mintea mea. 

E timpul să împrăștiem în 
Marea Caraibelor 

cenușa falselor credințe ale 
secolului. 

Dimineața jună a privighetorii 

îmi inundă țărmurile mele 
franceze. 

Răsăritul marin al noii ființe 

adâncește misterul poetului 

preschimbată-n animal al 
tandreții. 

CELEBRAREA FEMEII 
MELE  

Ca focul care râde-n hohote, 
adânc, în carnea ta, poezia 
mea va fi corpul unei femei în 
soare 

ca o barcă încărcată la refuz 
cu condimente  

viața mea se clatină sub 
greutatea mitologiei tale 

tu prin care plăcerea 
navighează în largul mării tu 
care dai orizont himerelor 
mele 

corp în foc magician cu sex 
incandescent tu care știi a-
nveseli serile fără speranță 

ce onoare mai mare decât 
aceea de a cânta într-un lied 
plin de bucurie și sănătate 

marele soare labiat, unde se 
ridică la cer cele patru 
elemente în arcul uimit al 
sângelui. 

GURĂ DE LUMINĂ 

1 

Gura mea nebună de sisteme 

aventuri nebunești 

plasează balize 

în cele mai periculoase 
vîrtejuri. 

2 

Gura mea neagră de suferință 
neagră a culturii negre a nopții 
negre își soarbe cupa de 
lumină. 

3 

Însărcinată cu cântece pline 
de tandrețe de la primii mei 
pași în copilărie, gura mea ține 

cuvinte care împart luna în 
două. 

4 

Gura mea de poet plină de  

preziceri le spune oamenilor 
durerea unei lumi ce-și 
deschide 

venele! 

BALADA CELOR 
CINCI SIMȚURI 

Peste noapte 

ochii mei au îmbătrânit o mie 
de ani 

auzul meu este surd la 
cântecele dimineții 

mirosul nu mai poate distinge 
aroma 

cafelei proaspăte de izul 
dosarelor vechi 

Gustului meu îi scapă deliciile 
fructelor 

și atingerea papayaei cu actul 
iubirii 

frigul austral îmi ia cu asalt 
mâinile. 

LUI DUMNEZEU ÎI 
PLAC CURBELE 

Țineți-l într-un spațiu al viselor 

pe dumnezeul căruia-i plac 
curbele 

pe colinele serii: trebuie 

să ștergeți furtunile 

și  frământările zânei 

ce zămislește legende 

și metafore 

furiei mea de a trăi! 

Traducere și prezentare de Mirela RUSU 
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MERIDIANE LIRICE 

Adina-Marina Tabacu 

MAEȘTRII JAPONEZI AI HAIKU-ULUI 

R.H.Blyth (1898-1964), cel care le-a descoperit și dăruit 
europenilor haiku-urile, a sintetizat într-un mod unic și elocvent, în 
puține cuvinte, câteva secole de poezie: „Dragostea pentru natură 
este religie, iar religia este poezie. Aceste trei lucruri sunt ca unul. 
Acesta este crezul tainic al poeților ce scriu haiku” (History of Haiku, 
vol.1).  

În cele ce urmează, câteva exemple ale acestui „crez”, sub 
semnătura maeștrilor japonezi: Basho, Buson, Issa și Shiki. 

MATSUO BASHO(1644-1694) 

1.Rămân chiar aici

Clădindu-mi din răcoare

Trainic adăpost.

2.Ziua e lungă

Nu-ncape-n ea un cântec

De ciocârlie.

3.Cântec de fazan

Părinții duși mă cheamă

Cu dor să-i ascult.

4.De-a lungul străzii

Ce duce spre nicăieri

Începe toamna.

YOSA BUSON(1715-1783) 

1.Oasele mele

Atinse de pătură

Noapte geroasă.

2. Un păr înflorit

O doamnă cu scrisoare

Citind în Lună.

3. O ploaie caldă

Lucrurile din paie

Se pun pe șoptit.

4. Salcia plânge

Și-a pierdut rădăcina

În iarba nouă.

KOBAYASHI ISSA(1763-1827) 

1.Briza cea rece

Strâmbă și șerpuită

Vine spre mine.

2. Fazanul strigă

De parcă ar fi văzut

Munții în zare

3. Cum îmbătrânim

Trecerea unei zile

Ne-aduce lacrimi. 

4. Ce lucru ciudat

Sub cireșii înfloriți

Să fim încă vii.

MASAOKA SHIKI(1856-1902) 

1.Toți trandafirii

Pot sta ușor în tablou

Frunzele lor nu.

2. De-a lungul plajei

Urmele de pași sunt lungi

Cât primăvara.

3. Câinele doarme

Păzind o casă goală

Frunze cad pe el.

4. De-a lungul zilei

Barca deapănă povești

Pe buze de mal.

Prezentare și traducere din limba engleză: Adina-Marina Tabacu 
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DIN POEZIA MARILOR IUBIRI (2) 

Adina-Marina Tabacu 

INGEBORG BACHMANN ȘI PAUL CELAN 

O mare poveste de iubire este cea care 
tulbură frumos conștiințele, face valuri la vremea 
sa, iar în fluxul istoriei, mulți se pot oglindi în ea, 
recunoscându-și propriile trăiri, mirări și exaltări. 
Protagoniștii unei asemenea povești, într-un mod 
subtil, își trasează unul altuia destinul, fiindcă o 
mare parte dintre alegerile ulterioare întâlnirii 
autentice a două suflete va purta, în mod 
inevitabil, amprenta celuilalt: 

”Nu știu nici eu ce înseamnă asta, nu știu 
cum s-o numesc, că așa 
ne-a fost dat, poate, 
destin și misiune; 
căutarea unei denumiri 
e lipsită de sens, știu că 
e așa, pentru 
totdeauna...După cum 
știi: tu ai fost pentru 
mine, când mi-ai ieșit în 
cale, și una, și alta: 
senzualul și spiritualul. 
Acestea nu pot fi 
despărțite niciodată, 
Ingeborg.” Astfel i se 
destăinuia Paul Celan lui Ingeborg Bachmann, 
într-o scrisoare trimisă din Paris, în august 1949, 
la un an de la începutul corespondenței lor, ce 
avea să se încheie în anul 1967. Cei doi, 
considerați în anii  `50 drept principalii 
reprezentanți ai liricii germane postbelice, s-au 
cunoscut în Viena, în primăvara anului 1948, când 
au petrecut împreună câteva săptămâni, care 
constituie un moment de referință, irepetabil, 
până la urmă doar ”prietenia” rămânând posibilă. 
Poate că cel mai important motiv care a 
împiedicat revenirea la acel moment de referință, 
Viena, este diferența,evidentă și foarte greu de 
trecut cu vederea, dintre destinele celor doi: 
Ingeborg, fiica unui austriac, membru al 
NSDAP(Partidul Nazist), studentă la Filosofie și 
Paul (pseudonimul lui Paul Peisah Antschel), 
evreu apatrid de limbă germană, din Cernăuți, 
care-și pierduse ambii părinți într-un lagăr de 

concentrare german, el însuși supraviețuind unui 
lagăr de muncă românesc. Astfel, Paul Celan, 
poet orfan, scrie în limba călăului ce i-a ucis 
părinții. Încearcă Celan să învețe iertarea? Cum 
altfel decât iubind. Iubind o rudă a călăului. O 
„străină”, de care nu poate rămâne legat fizic 
pentru restul vieții nici măcar cu ajutorul poeziei. 
Această tragică nepotrivire e vădită în poezia „În 
Egipt”( In Aegypten), pe care i-o dedică. Se 
străduiește s-o aducă în familia lui, alături de 
surori: „Să le strigi din apă: 

Ruth!Noemi!Miriam!”, 
să le-nțeleagă doliul: ”S-
o împodobești cu 
durerea după Ruth, 
Miriam și Noemi/ Să-i 
spui străinei:/ Iată, am 
dormit la acestea!”„De 
câte ori citesc această 
poezie”, mărturisește 
Celan, „te văd apărând 
în ea: tu ești motivul 
existenței, pentru că tu 
ești și rămâi justificarea 
vorbirii mele.” La toate 

acestea se adaugă trauma, drama traită de 
societatea postbelică. În momentul când se 
întâlnesc, Ingeborg își pregătea lucrarea de 
doctorat cu o teză despre Heidegger și încerca să 
se afirme ca poetă. Amândoi cunoșteau 
precaritatea existenței scriitoricești și 
discriminarea din motive rasiale și/sau de gen. 
După plecarea lui Celan la Paris, Ingeborg se 
străduiește din răsputeri să-l reapropie, mărturie 
stând scrisorile, în care ea îl roagă să revină la 
sentimentele ce-i uniseră în Viena: „scrie-mi, 
numai scrie-mi”; „Simt că spun prea puțin, că nu 
te pot ajuta. Ar trebui să vin, să te privesc, să te 
iau afară, să te sărut și să te țin, ca să nu aluneci 
și să te duci departe. Te rog să crezi că într-o zi voi 
veni și te voi aduce înapoi. Mă uit cu  multă 
teamă cum te depărtezi în largul unei mări 
imense, dar vreau să-mi construiesc un vapor și să 
te aduc din nou din rătăcire...” 
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Conștientă, într-o oarecare măsură, de 
inutilitatea eforturilor sale, Ingeborg, suportând 
cu stoicism răceala, respingerea și chiar unele 
acuzații din partea lui Celan, face tot posibilul 
pentru a-i aduce poeziile în atenția lumii literare 
germane. Este preocupată de promovarea operei 
lui mai mult decât de cea proprie. Practic, 
recunoașterea ei literară începe în anul 1952, 
când, în cadrul Grupului 47, un grup al scriitorilor 
de limbă germană, din care făceau parte și Paul 
Celan, Gunter Grass etc. își citește poeziile. În 
anul 1953, Ingeborg primește un premiu din 
partea Grupului 47 pentru volumul său de debut, 
„Timp împrumutat”. Adevărata celebritate a celei 
apărute pe coperta revistei „Der Spiegel”, o 
premieră ca o poetă să fie prezentată precum o 
vedetă de cinema, și caracterizată inițial ca: 
„timidă, foarte rezervată, cu buze foarte roșii și 
foarte atractivă”, vine odată cu primirea 
Premiului Asociației Criticilor Germani, echivalent 
al Premiului Pulitzer 
și alegerea sa ca 
membru în 
Academia Berlineză 
de Artă. După ce a 
devenit faimoasă, a 
părăsit Austria, 
locuind în Italia, 
Elveția, Germania. În 
1956, la vârsta de 30 
de ani, îi apare al 
doilea volum de 
poezii, „Invocarea 
ursului”. Reacțiilor 
pline de admirație Ingeborg le-a răspuns cu 
anunțul că nu va mai scrie poezie. A uimit și a 
declarat: „să renunți e o putere, nu este o 
slăbiciune”. N-a mai publicat nicio poezie, 
concentrându-se pe piese radiofonice, proză 
scurtă, eseuri, librete și romanul autobiografic, 
„Malina”. 

Între timp, Celan și-a întemeiat o familie 
în Paris, sperând ca astfel să-și găsească liniștea și 
confortul necesare scrisului. Confortul a fost doar 
material, zbuciumul poetului amplificându-se, pe 
fondul unor serioase tulburări psihice, explicabile 
prin trecutul său atât de mult încercat. 
Corespondența dintre cei doi poeți continuă, 
amintind în permanență de eșecul relației, atât 
de bine descrisă de Celan: „ne-am hăituit de 
moarte sufletele cu lucruri atât de neînsemnate”. 
Celan pendulează între respingerea categorică și 
brutală, uneori, a posibilității unei revederi cu 

Ingeborg și perspectiva unei relații calde, 
domestice, așa cum reiese din scrisori: „mâine te 
muți în locuința cea nouă: pot să vin curând și să 
pornesc în căutarea unei lămpi?” sau „ dar vin 
curând, nu pentru mult timp, pentru o zi, și încă 
una – dacă vrei și dacă-mi îngădui. Vrem să 
mergem în căutarea lămpii, Ingeborg, tu și eu, 
noi.” Poate că această lampă, pe lângă alungarea 
întunericului, ar fi risipit și tăcerile prea lungi, 
Celan scriind: „doar că uneori îmi spun că tăcerea 
mea e, poate, mai ușor de înțeles decât a ta, 
pentru că și întunericul ce mi-o impune e mai 
vechi”, iar Ingeborg îi răspunde: „scrie-mi curând, 
te rog, și scrie-mi dacă mai vrei să mai primești 
vreun cuvânt de la mine, dacă mai poți primi 
tandrețea și dragostea mea, dacă te mai poate 
ajuta ceva, dacă mai întinzi mâna după mine 
uneori, acoperindu-mă cu întunericul visului greu, 
în care vreau să mă transform în lumină.” 

Jean Bollack, unul dintre cei mai 
importanți comentatori 
ai operei lui Celan, 
vedea limbajul poetic al 
acestuia drept unul 
capabil să ucidă prin 
dizarmoniile sale, 
meșteșugit ascunse în 
armoniile înșelătoare. 
O poetică a 
destructurării, un 
contralimbaj al ororii și 
neantului. Cea mai 
bună dovadă este 
poezia sa „Todesfuge” 

(„Tangoul morții”, publicată în revista 
„Contemporanul”, în anul 1947), cea mai 
cunoscută creație lirică a sa, care face trimitere la 
rana existenței sale, rana unui neam, pe care 
Celan pare că o transferă celei ce se dorea a fi 
iubita sa, Ingeborg.  

În aprilie 1970, pe biroul lui Paul Celan a 
fost găsit volumul ce cuprindea biografia unuia 
dintre poeții săi preferați, Johann Holderlin. John 
Felstiner, biograful lui Celan, a menționat că 
volumul era deschis, având subliniată următoarea 
frază: „uneori acest geniu se întunecă și se 
scufundă în fântâna amară a inimii sale.” În ziua 
de 20 aprilie 1970, la vârsta de 50 de ani, Paul 
Celan plonjează adânc în apele tulburi ale 
neliniștii, aruncându-se în Sena, iar trei ani mai 
târziu, Ingeborg Bachmann, arzând în așteptarea 
unui răspuns, care n-a mai venit,se stinge în urma 
unui incendiu,  în locuința sa din Roma. 
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*** 

Cu prilejul Festivalului Internațional de 
Literatură Mihai Eminescu,ediția a XXX –a, care s-
a desfășurat anul acesta, între 14-15 ianuarie, la 
Herculane, Orșova și Drobeta-Turnu-Severin, 
Fundația Culturală Lumina a tipărit nr.1 (28) 
ianuarie, serie nouă, al revistei sale „Hyperion”. 
Participanții la prestigiosul festival, precum și 
numeroșii iubitori de literatură din țară și 
diaspora au intrat gratuit în  posesia unui nou 
număr valoros, de o elevată ținută publicistică a 
acestei reviste „de literatură, artă, cultură și 
dialog european”. Un sumar bogat, divers, 
profesionist, inteligent și inspirat structurat, ce 
cuprinde creații (poezii, proză scurtă, secvențe de 
jurnal de călătorie) și contribuții remarcabile de 
critică și istorie literară, de lingvistică și 
dialectologie, semnate de personalități  de primă 
mărime, din România, Serbia, Republica Moldova, 
Bulgaria și Germania. 

Se remarcă, înainte de toate, 
originalitatea, densitatea ideatică și subliniata 
factură analitică a contribuțiilor de critică și 
istorie literară, precum: „Poeme din inima 
pietrei” de Delia Munteanu, „Mihai Cimpoi sau 
existența ca dialog cu sine” de Florian Copcea, 
„Eliza Roha – insomniile unui prinț valah” de 
Lucian Gruia sau „Poezia lui Slavco Almăjan, ciclul 
de poezii STACCATO URBAN” de Virginia Popovici, 
Serbia. 

Cu viu, justificat interes, dialogul, 
convorbirea amplă a Marinei Ancaitan cu dr. 
Florian Copcea, „în postura de antologator, istoric 
și critic literar”, despre antologia acestuia „O sută 
de poezii”, recent apărută la Editura Academiei 
Române, în care sunt selectate cele mai 
reprezentative poezii din opera „a trei iluștri 
poeți, fiecare dintre ei aflați în vârful piramidei 
literare al generațiilor cărora le aparțin: Vasko 
Popa, Radu Fbra, și Nicu Ciobanu”, după opinia lui 
Florian Copcea. 

Despre situația actuală a fraților noștri, 
românii din Serbia, despre „singurătatea” lor și 
„indolența” cu care sunt tratați și de autoritățile 
sârbești și de cele din  România, marele poet 
român trăitor în  „țara vecină și prietenă”, Nicu 
Ciobanu, semnează un articol scris cu patos și 
nerv publicistic,percutant, convingător. O 
mențiune aparte se cuvine recenziei „George 
Enescu – 65 de ani fără geniul muzicii române și 
universale”, scrisă de Ognean Stamboliev, 
Bulgaria, la editarea în limbă bulgară a 
monografiei apreciatului muzicolog Viorel Cozma, 
„George Enescu, un mare muzician”. 

*** 

Luminoasa, impresionanta tradiție din 
Banatul istoric, de editare de „foi”(ziare, reviste) 
sătești este continuată , ce har și reală pricepere 
și pasiune, în comuna Eșelnița, Mehedinți, de 
către cunoscutul și unanim apreciatul preot Sever 
Negrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, poet, eseist, publicist, care tipărește de 
14 ani, în Parohia ortodoxă Eșelnița, în condiții 
grafice modeste și format mic „foaia” „Candela 
din Dunăre”. 

Interesanta tipăritură se deschide cu o 
superbă însemnare de scriitor, poematică, „O 
asemenea CREȘTERE”, semnată de „Redacția”, 
centrată pe sugestiva, revelatoarea metaforă 
referitoare la localitatea Eșelnița veche, acoperită 
acum de apele Dunării: „O catedrală coborâtă în 
lac” (Livius Ciocârlie). 

Subsolul paginii 1 este ocupat de rubrica 
„Istoria realistă” în cadrul căreia, în acest număr, 
Traian Țerescu–Mala publică lapidara prezentare 
a localității „Ogradena-Veche”. 

Pagina a doua este rezervată unor rubrici 
foarte funcționale, concrete, ce încorporează 
informații la zi despre evenimente religioase și 
lucrări curente, anunțuri despre întreaga viață și 
activitate a parohiei. 
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De stringentă actualitate și abordând o 
problematică extrem de serioasă, de 
neliniștitoare, articolul „Demența digitală – boala 
viitorului” de Manfred Spitzer, specialist în 
neuroștiințe,Germania. 

Ultima pagină a „Candelei din Dunăre” 
este consacrată poeziei de inspirație religioasă, în 
numărul acesta publicându-se 5 „Psalmi” semnați 
de Mihuțescu Livia Adelaida, Costache Natalia, 
Agrigoroaiei Elena Valentina, Cauci Ana și Cizmaș 
Adina.  

Întregul număr este străluminat de 
admirabilul poem „Plânsul ca virus” de Sever 
Negrescu-Negrești. 

Plânsul ca un virus 

L-am întâlnit pe Dumnezeu în gară

Așteptași El trenul de cinci,

Avea-n picioare ciorapi de lână și opinci;

Doi gardieni l-au scos afară.

L-am întrebat: „Doamne, unde te duci,

Pe cine aștepți, de unde vii”,

N-avea mască de protecție și nici

Mănuși, dorea să meargă la copii...

Ca pe un bolnav în izoletă L-au întins,

„E totuși Dumnezeu ” le-am zis atunci,

Au plâns și ei ca niște prunci,

Am plâns și eu și Dumnezeu a plâns...

 „Mehedințiul sub vremi”, 
anul I, nr.1, 2021 

Cunoscuta și mult apreciata profesoară 
Ileana Mateescu, președinte al Asociației Foștilor 
Deținuți Politic, Filiala Mehedinți, a avut, între 
atâtea altele, salutara, excelenta, inițiativă de a 
fonda și tipări o remarcabilă revistă, în sumarul 
căreia, număr de număr, de acum, de la primul ei 

număr și cât îi va fi dat să mai apară, vor fi incluse 
contribuții memorialistice importante,valoroase, 
despre dramaticul, întunecatul eveniment istoric 

al deportării din anul 1951, în Gulagul 
Bărăganului, despre martirii rezistenței 
anticomuniste și foștii deținuți politic. 

În primul număr al revistei, directorul 
fondator și executiv al său, prof. Ileana Mateescu, 
semnează articolele „Argument”, „In memoriam”. 

Scriitorul, gazetarul și profesorul Victor 
Rusu, vicepreședintele A.F.D.P.R., Filiala 
Mehedinți, este prezent în sumarul revistei cu 
articolele „Activitate comemorativă de excepție 
la Izverna” și „Știm să ne cinstim eroii”. 

Profesorul Marcel Mateescu este autorul 
unui substanțial, dens în informații articol, cu 
titlul revelator „Rusalii 2019”, comemorarea 
deportării în Bărăgan. 

„Pe urmele martirilor din România” și „O 
familie reunită după 70 de ani”, sunt titlurile 
contribuțiilor memorialistice ale profesoarei 
Mirela |Rusu. 

Despre „Bărăgan-Gulagul României”, 
referințe istorice, scrie profesoara Mariana 
Spiridon, de la Casa Corpului Didactic Mehedinți. 

Colectivul de redacție al revistei „Caligraf” 
îi urează impresionante, valoroasei și atât de 
necesare noii tipărituri ani mulți de apariție și 
încununați de remarcabile succese. 

Mircea RUSU 
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